X -Tr a i l

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Алғы сөз
Бұл нұсқаулық километрді (миля) артқа тастаған сайын көлік жүргізудің рахатын сезінуге көмектесу үшін, көлікті пайдалану және техникалық қызмет көрсетуге
қатысты ақпарат беру мақсатында дайындалды. Көлікке мінер алдында осы нұсқаулықты оқып шығуды өтінеміз.
Бөлек берілген кепілдік туралы мәлімет және техникалық қызмет көрсету буклеті көлікке қатысы бар кепілдік аясының егжей-тегжейін түсіндіреді.
NISSAN дилері бұл көлікпен жақсы таныс. Қызмет көрсету қажет болғанда немесе сұрақ туындаған жағдайда NISSAN дилері қолда бар кең ауқымды
ресурстарды қолдана отырып, сізге көмек көрсетуге дайын.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР!

КӨЛІКТІ ӨЗГЕРТУ

Өзіңіз және жолаушыларыңыз бет алған межелі орынға қауіпсіз жету үшін,
көлікті айдау барысында мына маңызды ережелерді ұстаныңыз!

Бұл көлікті өзгертуге болмайды. Өзгерту әрекеті оның жұмыс параметрлеріне,
қауіпсіздігіне немесе жарамдылық мерзіміне кері әсерін тигізуі, және де тіпті
мемлекеттік заңдарға қайшы келуі мүмкін. Сонымен қатар, өзгеріс енгізу
салдарынан пайда болған зақым немесе жұмыс параметрлеріне қатысты
ақаулар NISSAN кепілдігіне кірмеуі мүмкін.

•
•
•
•
•
•

Көлікті ЕШҚАШАН ішімдік немесе есірткі әсерінде жүріп айдамаңыз.
Жол бойындағы жылдамдық шектеулерін ӘРҚАШАН сақтаңыз және
көлікті ешқашан өте жылдам айдамаңыз.
Жүргізу кезінде ҮНЕМІ көлікті жүргізуге толық назар аударыңыз, көлік
мүмкіндіктерін қолданбаңыз және сізді алаңдататын басқа
әрекеттерді орындамаңыз.
Қауіпсіздік белдіктерін және тиісті бала креслосын ӘРҚАШАН
пайдаланыңыз. Жасөспірім балаларды артқы орындыққа отырғызу
қажет.

АЛДЫМЕН ОҚЫҢЫЗ — СОСЫН КӨЛІКТІ ҚАУІПСІЗ
ТҮРДЕ ЖҮРГІЗІҢІЗ
Көлікті жүргізуден бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып
шығыңыз. Бұл басқару тетіктері мен техникалық қызмет көрсету талаптарымен танысуға мүмкіндік береді және көлікті қауіпсіз пайдалануға көмектеседі.
Осы нұсқаулық ішінде келесі таңбалар мен сөздер пайдаланылды:

Көлік ішіндегі жолаушыларға көліктің қауіпсіздік мүмкіндіктерін
дұрыс пайдалануға қатысты мәліметті ӘРҚАШАН айту керек.
Маңызды қауіпсіздік мәліметін алу үшін
нұсқаулығын ӘРДАЙЫМ тексеріп тұрыңыз.

осы

пайдаланушы

НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚУ БАРЫСЫНДА
Бұл нұсқаулық осы үлгіге арналған барлық мүмкіндіктер туралы мәліметті
қамтиды. Сондықтан, кейбір мәліметтің өз көлігіңізге қатысы жоқ екенін
байқауға болады.
Осы нұсқаулықты басып шығарған кезде жарамды деп есептелген
мәліметтер, техникалық сипаттамалар және суреттер осы нұсқаулықта
көрсетілген. NISSAN техникалық сипаттамаларды немесе жобаны еш
ескертпестен және ешбір міндеттеме алмастан кез келген уақытта өзгерту
құқығын сақтап қалады.

ҚАУІПТІ
Мерт қылуы немесе қатты жарақат алуға әкелетін қатерлі жағдайларды
ескертеді. Қауіпке кездікпеу немесе азайту үшін сипатталған іс реттерін
дәл орындау қажет.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Кішігірім немесе орташа деңгейлі жеке бас жарақатына әкелуі немесе
көлікті зақымдауы мүмкін қауіп-қатердің бар екендігін білдіреді. Қауіпке
кездікпеу немесе азайту үшін сипатталған іс реттерін бұлжытпай орындау қажет.
ЕСКЕРТПЕ
Қосымша пайдалы ақпаратты білдіреді.

Қауіпсіздік жастықшасының ескерту белгілері (бар болса):

Blue Citizenship бағдарламасының таңбалық белгісі қоршаған ортаға зиянсыз және озат тәжірибелер деген мағынаны білдіреді.
“Алдыңғы жағы қорғаныстық ҚАУІПСІЗДІК ЖАСТЫҒЫМЕН жабдықталған көлік
орындығына ЕШҚАШАН артқа қаратылған бала креслосын қолданбаңыз,
БАЛАНЫҢ ӨЛІМГЕ ұшырауы немесе АУЫР ЖАРАҚАТ алуы ықтимал.”
Бұл нұсқаулықтың Қауіпсіздік бөлімінде “Қауіпсіздік жастығының ескертпе
белгілері” деген анықтаманы және нұсқаулықтың соңында берілген
“Қауіпсіздік жастығы белгілерінің” сипаттамасын міндетті түрде оқып
алғаныңыз жөн.

ЖАБЫНЫ БАР ЖОЛДА ЖӘНЕ ЖОЛСЫЗ ЖАҒДАЙДА
ЖҮРГІЗУ (4ДЖ үлгілер)
Бұл таңба “Мынаны жасама” немесе “Осыған жол берме” дегенді білдіреді.

Суреттегі осыларға ұқсас көрсеткілер көліктің алдыңғы жағын меңзейді.

Суреттегі осыларға ұқсас көрсеткілер қозғалысты немесе әрекетті білдіреді.

Суреттегі осыларға ұқсас көрсеткілер суреттегі элементке назар аударуға
шақырады.
[ ]:
Шаршы жақшалар хабарларды, пернелерді немесе экранда көрсетілетін элементтерді көрсету үшін қолданылады.
< >:
Бұрыш шаршылар көлік ішіндегі немесе үстіндегі түймешіктер мен тетіктер
сияқты басқару элементтеріндегі мәтінді көрсету үшін қолданылады.

Бұл көлік кәдімгі жолаушылар көлігімен салыстырғанда басқаша маневр жасай алады, себебі гравитация ортасы жоғарырақ. Осы түрге жататын
мүмкіндіктері бар басқа көліктердегідей, бұл көлікті дұрыс пайдаланбау
бақылаудың жоғалуына немесе апатқа әкелуі мүмкін.
Осы нұсқаулықтың “Көлікті от алдыру және жүргізу” атты 5-тараудағы “Жабыны бар жолда және жолсыз жерлерде жүру кезіндегі сақтық шаралары”
және “Төрт дөңгелекті жетек (4ДЖ)” тақырыптарын оқуды ұмытпаңыз.

АККУМУЛЯТОРДЫ ТАСТАУ
САҚ БОЛЫҢЫЗ
Дұрыс тасталмаған батарея қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін. Батареяны тастау үшін үнемі жергілікті ережелерді орындаңыз.
Көлікте қамтылған батареялардың түрлері:

•
•
•
•

Көлік аккумуляторы
Қашықтан басқару пультінің батареясы (ақылды кілт және/немесе
қашықтан кілтсіз ену жүйесі)
Шина қысымын бақылау жүйесі (ШҚБЖ) сенсорының батареясы
Қашықтан басқару пультінің батареясы (мобильді ойын-сауық жүйесі)

Күмәндансаңыз, лақтыруға қатысты кеңес алу үшін жергілікті билік өкіліне
немесе NISSAN дилеріне хабарласыңыз.

Bluetooth® — Bluetooth SIG, Inc компаниясының иелігіндегі сауда белгісі
және лицензиясы Visteon Corporation мен Robert Bosch GmbH компанияларына берілген.

iPod® — Apple Inc. компаниясының сауда белгісі.

Мазмұны

Суретпен жабдықталған мазмұн

0

Қауіпсіздік — орындықтар, қауіпсіздік белдіктері
және қосымша қауіпсіздік жүйесі

1

Аспаптар мен басқару құралдары

2

Жолға шыққанға дейінгі тексеру және реттеу

3

Дисплей экраны, жылытқыш, ауа баптағыш және
аудио жүйесі

4

От алдыру және жүргізу

5

Төтенше жағдайда

6

Сыртқы көрінісі және күтім

7

Техникалық қызмет көрсету және өз бетінше
орындалатын жұмыстар

8

Техникалық мәлімет

9

Индекс

10
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Орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және
қосымша қауіпсіздік жүйесі (ҚҚЖ)................................................
Көліктің сыртқы алдыңғы жағы .....................................................
Көліктің артқы сыртқы жағы............................................................
Жолаушы бөлімі...........................................................................................
Кабина .................................................................................................................

2
3
4
5
6

Аспаптар панелі .......................................................................................... 8
Өлшегіштер мен датчиктер................................................................ 9
Қозғалтқыш бөлімі..................................................................................... 10
QR25DE қозғалтқышы бар үлгі ............................................... 10
MR20DD қозғалтқыш үлгісі......................................................... 11
R9M қозғалтқыш үлгісі ................................................................... 12

ОРЫНДЫҚТАР, ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ ЖӘНЕ ҚОСЫМША
ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІ (ҚҚЖ)
10. ISOFIX бала креслосының жүйесі (екінші
қатардағы орындыққа арналған) (P. 1-34)
11.

Бала креслосының бекітпелері (үстіңгі
шектеу бауы бар бала креслосы үшін)
(P. 1-35)

12. Үшінші қатардың орындықтары* (P. 1-20)
*: бар болса

JVS0976XZ

1.

Алдыңғы жақ соққысына қарсы қосымша
қауіпсіздік жастықшалары (P. 1-43)

6.

Алдыңғы орындықтар (P. 1-15)

7.

Бүйірлік соққыға қарсы қосымша қауіпсіздік
жастықшалары (P. 1-43)

2.

Қауіпсіздік белдіктері (P. 1-23)

3.

Бас қойғыштар (P. 1-21)

8.

4.

Терезе жақ соққыға қарсы қосымша
қауіпсіздік жастықшалары (P. 1-43)

Алдын-ала керілетін қауіпсіздік белдігі жүйесі
(P. 1-53)

9.

5.

Бала креслосының бекітпесі (үстіңгі шектеу
бауы бар бала креслосы үшін)* (P. 1-28)

Екінші қатардың орындықтары (P. 1-18)
— Бала креслолары (P. 1-28)
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КӨЛІКТІҢ СЫРТҚЫ АЛДЫҢҒЫ ЖАҒЫ

10. Тұраққа қою сенсоры жүйесі* (P. 5-273)
— Ақылды тұралату көмекшісі* (P. 4-267)
— Ақылды айналаны қарау мониторы*
(P. 4-156)
11.

Тұманға қарсы шамдар* (P. 2-100)

12. Шиналар
— Шина қысымын бақылау жүйесі (ШҚБЖ)
(P. 2-63, P. 5-208)
— Шиналар мен дөңгелектер (P. 8-341,
P. 9-354)
— Желі шыққан шина (P. 6-287)
— Шина тақтайшасы (P. 9-356)
13. Сыртқы айналар (P. 3-149)
14. Бүйір жақ көрініс камерасы* (P. 4-156)
15. Бүйірлік бұрылу сигналының шамы (P. 2-100)
16. Есіктер
— Кілттер (P. 3-122)
— Есік құлыптары (P. 3-124)
— Ақылды кілт жүйесі* (P. 3-129)
— Қашықтан кілтсіз кіру жүйесі* (P. 3-127)
— Қауіпсіздік жүйесі (P. 3-141)
*: бар болса
JVC1026XZ

1.

Қозғалтқыш капоты (P. 3-142)

6.

2.

Алдыңғы терезе сүрткіші мен жуғышы
— Қосқыш жұмысы (P. 2-101)
— Алдыңғы терезенің жуғыш сұйықтығы
(P. 8-325)

7.

Алдыңғы көрініс камерасы* (P. 4-156)

8.

Тарту ілмегі (P. 6-299)

9.

Фаралар және бұрылу сигналының шамдары
(P. 2-93)
— Бейімделетін алдыңғы жарық жүйесі (AFS)*
(P. 2-99)

3.

Фара тазалағышы* (P. 2-99)

4.

Алдыңғы камера* (P. 2-91, P. 5-238)

5.

Люк* (P. 2-109)

Электрлі терезе көтергіштер (P. 2-107)
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КӨЛІКТІҢ АРТҚЫ СЫРТҚЫ ЖАҒЫ

9.

Артқы құрама шам (P. 8-334)

10. Жанармай багы өзекшесінің қақпағы
(P. 3-147)
11.

Балалар қауіпсіздігіне арналған артқы есік
құлыптары (P. 3-126)

*: бар болса

JVS0977XZ

1.

Артқы терезенің жылытқышы (P. 2-106)

5.

Төбенің бекіткіш темірі* (P. 2-118)

2.

Артқы терезе сүрткіші мен жуғышы
— Қосқыш жұмысы (P. 2-104)
— Алдыңғы терезенің жуғыш сұйықтығы
(P. 8-325)

6.

Тұралату сенсорының жүйесі* (P. 5-273)
— Тұралату көмекшісі (ТК)* (P. 4-267)

7.

Тұманға қарсы артқы шам (P. 2-101)

8.

Артқы есік (P. 3-143)
— Ақылды кілт жүйесі* (P. 3-129)
— Қашықтан кілтсіз кіру жүйесі* (P. 3-127)
— Артқы көрініс камерасы* (P. 4-154)

3.

Жоғары орнатылған тежегіш шамы
— лампаны ауыстыру (P. 8-335)

4.

Антенна (P. 4-177)
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ЖОЛАУШЫ БӨЛІМІ

10. Есіктегі шынтақ қойғыш
— Электрлі көтергіші бар терезе қосқышы
(P. 2-107)
— Есіктің электрлі тетіктері* (P. 2-126)
— Сыртқы артқы көрініс айнасының
қашықтан басқару қосқышы (жүргізуші
жағы) (P. 3-149)
11.

Алдыңғы кесе қойғыштар (P. 2-113)

12. Жылытылатын отырғыш қосқышы* (P. 1-20)
13. Консоль жәшігі (P. 2-112)
14. Жүк салатын бөлім
— Сақтау (P. 2-115)
— Жүк ілмектері (P. 2-114)
— Жүк бөлімінің пердешесі* (P. 2-117)
— Электр розеткасы (P. 2-110)
— Қосалқы шина (P. 6-287)
*: бар болса

NIC3558

1.

Ішкі артқы көрініс айнасы (P. 3-148)

6.

2.

Көзілдірік ұстағыш (P. 2-113)

7.

Артқы шамдар* (P. 2-119)

3.

Алдыңғы карталық шамдар (P. 2-119)
— Микрофон (P. 4-194)

8.

Күртеше ілмегі (жүргізуші жағы) (P. 2-117)

9.

Артқы шынтақ қойғыш (екінші қатардағы
орындық) (P. 1-21)
— Артқы кесе ұстағыштар (P. 2-113)

SOS қоңырауының қосқышы (P. 6-284)
4.

Люк тетігі* (P. 2-109)

5.

Күнқағарлар (P. 2-118, P. 3-150)

Салон шамы* (P. 2-119)
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КАБИНА

— Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон
жүйесі (навигация жүйесі бар)*
NissanConnect** бөлімін қараңыз)

NIC3910

1.

Аспап жарықтығын бақылау мүмкіндігі
(P. 2-59)

2.

TRIP RESET қосқышы (P. 2-57)

3.

Фара және бұрылу сигналының қосқышы
(P. 2-93)/Тұманға қарсы шам қосқышы*
(P. 2-100)

4.

Руль дөңгелегіне орнатылған басқару
элементтері (сол жақ)
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— Аудионы басқару* (P. 4-193 немесе
NissanConnect**)
— Көлік ақпараты дисплейінің басқару
құралы (P. 2-69)
— Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон
жүйесі (навигация жүйесі жоқ)*
(P. 4-194немесе NissanConnect**)

5.

Руль (P. 3-148)
— Сигнал (P. 2-107)

6.

Сүрткіш және жуғыш қосқышы (P. 2-101)

7.

Апаттық ескерту жыпылықтағышының
қосқышы (P. 6-284)

8.

Руль дөңгелегіне орнатылған басқару
элементтері (оң жақ)
— Круиздік бақылау қосқыштары* (P. 5-255)
— Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон
жүйесі (навигация жүйесі жоқ)*
(P. 4-194немесе NissanConnect**)
— Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон
жүйесі (навигация жүйесі бар)*
NissanConnect** бөлімін қараңыз)

9.

Беріліс ауыстырғыш
— Xtronic үздіксіз өзгермелі берілісі (ҮӨБ)
(P. 5-218)
— Механикалық беріліс (МБ) (P. 5-222)

10. Қосқыш панелі
— Электронды тұрақтылық бағдарламасы
(ЭТБ) жүйесінің OFF қосқышы (P. 5-232)
— Фара тазалағышының қосқышы* (P. 2-99)
— Электрлі түпкі есік қосқышы* (P. 3-143)
— Фараның бағытын бақылау қосқышы*
(P. 2-95)
— ECO қосқышы* (P. 5-264)
— Жылытылатын руль қосқышы* (P. 2-107)
— Тоқтату/бастау жүйесінің OFF қосқышы*
(P. 5-226)

11.

Түймешігін басып от алдыру қосқышы
(ақылды кілт жүйесі бар үлгі)* (P. 5-213)

12. От алдыру қосқышы (ақылды кілт жүйесі жоқ
үлгі)* (P. 5-212)
13. Тұралату тежегіші (P. 3-151)
14. Еңістен түсуді бақылау жүйесі* (P. 5-236)
15. Төрт дөңгелекті жетек (4ДЖ) режимінің
қосқышы* (P. 5-227)
*:

бар болса

**:

Бөлек берілген NissanConnect пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз (бар болса)
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АСПАПТАР ПАНЕЛІ

5.

Жүргізушінің алдыңғы жақ соққысына қарсы
қауіпсіздік жастықшасы (P. 1-43)

6.

Сақтандырғыш қорабының қақпағы
(P. 8-330)

7.

Жанармай багы өзекшесінің қақпағын
босату тұтқасы (P. 3-147)

8.

Капотты босату тұтқасы (P. 3-142)

9.

Руль құлпының тұтқасы (P. 3-148)

10. Жүргізушінің алдыңғы жақ соққыға қарсы
қауіпсіздік жастықшасы (P. 1-43)/Сигнал
(P. 2-107)
11.

Қыздырғышты/ауа баптағышты басқару
(P. 4-169)

12. AUX (Қосымша) ұяшығы* (P. 4-184) және USB
жалғау ұяшығы* (P. 4-184)
13. Электр розеткасы (P. 2-110)
14. Жылытқыш қосқышы (P. 2-106)/
Жылытылатын алдыңғы экран түймешігі
(P. 2-105)
15. Қолғап салатын жәшік (P. 2-112)
NIC3552

1.

Бүйірдегі желдеткіш тесік (P. 4-168)

2.

Өлшегіштер мен датчиктер (P. 2-57)/Сағат
(P. 4-71, 4-180)

3.

Ортадағы желдеткіш тесік (P. 4-168)

4.

Аудио жүйе* (P. 4-173) немесе NissanConnect**
— Артқы көрініс мониторы* (P. 4-154)
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— Ақылды айналаны қарау мониторы (IAVM)*
(P. 4-156)
— Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон
жүйесі (навигация жүйесі жоқ)* (P. 4-194
немесе NissanConnect**)
— Bluetooth® дауыстап сөйлесу телефон
жүйесі (навигация жүйесі бар)*
NissanConnect** бөлімін қараңыз)

16. Сақтандырғыш қорабының қақпағы*
(P. 8-330)
*:

бар болса

**:

Бөлек берілген NissanConnect пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз (бар болса)

ӨЛШЕГІШТЕР МЕН ДАТЧИКТЕР

JVC0581X

1.

Тахометр (P. 2-57)

2.

Ескерту және индикатор шамдары (P. 2-60)

3.

Көлік мәліметінің дисплейі (P. 2-69)
— Одометр/ішінара жүрісті есептейтін қос
есептегіші бар одометр (P. 2-57)

4.

Спидометр (P. 2-57)

5.

Қозғалтқыш салқындатқышының
температуралы датчигі (P. 2-58)

6.

Жанармай датчигі (P. 2-58)
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ҚОЗҒАЛТҚЫШ БӨЛІМІ

10. Сақтандырғыш/ерігіш байланыс қорабы
(P. 8-330)

NIC2487

QR25DE ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ БАР ҮЛГІ

5.

Аккумулятор (P. 8-326)

1.

Қозғалтқыш салқындатқышының багы
(P. 8-313)

6.

Терезе жуғышының сұйықтық багы (P. 8-325)

7.

Қозғалтқыштың жетек белдіктері (P. 8-319)

2.

Қозғалтқыш майы өзекшесінің қақпағы
(P. 8-315)

8.

Қозғалтқыш майының деңгей тексергіші
(P. 8-315)

3.

Тежеу жүйесі сұйықтығының багі (P. 8-322)

9.

4.

Ауа тазалағыш (P. 8-323)

Радиатор қақпағы (P. 8-313)
— Көліктің шамадан тыс қызуы (P. 6-296)
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10. Аккумулятор (P. 8-326)
*: Механикалық берілісі бар (MБ) үлгі

NIC2488

MR20DD ҚОЗҒАЛТҚЫШ ҮЛГІСІ

5.

Терезе жуғышының сұйықтық багы (P. 8-325)

1.

6.

Қозғалтқыштың жетек белдіктері (P. 8-319)

7.

Радиатор қақпағы (P. 8-313)
— Көліктің шамадан тыс қызуы (P. 6-296)

8.

Қозғалтқыш майының деңгей тексергіші
(P. 8-315)

9.

Қозғалтқыш майы өзекшесінің қақпағы
(P. 8-315)

Қозғалтқыш салқындатқышының багы
(P. 8-313)

2.

Тежеу және іліндіру* жүйелері сұйықтығының
багы (P. 8-322)

3.

Ауа тазалағыш (P. 8-323)

4.

Сақтандырғыш/ерігіш байланыс қорабы
(P. 8-330)
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*:

NPA1581

R9M ҚОЗҒАЛТҚЫШ ҮЛГІСІ

5.

Терезе жуғышының сұйықтық багы (P. 8-325)

1.

6.

Қозғалтқыштың жетек белдіктері (P. 8-319)

7.

Қозғалтқыш майының деңгей тексергіші
(P. 8-315)

8.

Аккумулятор (P. 8-326)

9.

Сақтандырғыш/ерігіш байланыс қорабы
(P. 8-330)

Қозғалтқыш салқындатқышының багы
(P. 8-313)

2.

Қозғалтқыш майы өзекшесінің қақпағы
(P. 8-315)

3.

Тежеу және іліндіру* жүйелері сұйықтығының
багы (P. 8-322)

4.

Ауа тазалағыш (P. 8-323)
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Механикалық берілісі бар (MБ) үлгі

1 Қауіпсіздік — орындықтар, қауіпсіздік
белдіктері және қосымша қауіпсіздік
жүйесі
Орындықтар...................................................................................................
Алдыңғы орындықтар....................................................................
Екінші қатар орындықтары.......................................................
Үшінші қатар орындықтары (бар болса)........................
Шынтақ қойғыш...................................................................................
Бас қойғыштар .............................................................................................
Реттелмелі бас қойғыш .................................................................
Реттелмейтін бас қойғыш ...........................................................
Алу ..................................................................................................................
Орнату.........................................................................................................
Реттеу...........................................................................................................
Қауіпсіздік белдіктері ..............................................................................
Қауіпсіздік белдігін пайдалануға қатысты
сақтық шаралары..............................................................................
Бала қауіпсіздігі ...................................................................................
Екіқабат әйелдер................................................................................
Жарақат алған адамдар ...............................................................
Қауіпсіздік белдіктеріндегі ортаңғы тұс
белгісі ...........................................................................................................
Үш нүктелі қауіпсіздік белдіктері...........................................

14
15
18
20
21
21
21
22
22
22
22
23
23
25
25
25
26
26

Қауіпсіздік белдігіне күтіп жасау...........................................
Бала креслолары........................................................................................
Бала креслоcын пайдалануға қатысты
сақтық шаралары..............................................................................
Алдыңғы орындық пен артқы орындықтарға
арналған әмбебап бала креслолары ................................
ISOFIX бала креслосының жүйесі (екінші
қатардағы орындыққа арналған) ........................................
Бала креслосының бекіткіші (екінші
қатардағы орындықтарға арналған) ................................
Бала креслосын ISOFIX пайдалану арқылы
орнату..........................................................................................................
Бала креслосын үш-нүктелі қауіпсіздік
белдігін пайдаланып орнату.....................................................
Қосымша қауіпсіздік жүйесі (ҚҚЖ) ...............................................
Қосымша қауіпсіздік жүйесіне қатысты
сақтық шаралары (ҚҚЖ) ..............................................................
Қосымша қауіпсіздік жастықшасы жүйелері..............
Алдын ала керілетін қауіпсіздік белдігі жүйесі ..........
Жөндеу және ауыстыру реті ....................................................

27
28
28
29
34
35
36
39
43
43
50
53
54

ОРЫНДЫҚТАР

•

•
SSS0133AZ

•

•

•

ҚАУІПТІ
Орындық арқасы шалқайып тұрғанда
көлікті жүргізбеңіз. Қауіпті болуы мүмкін.
Иық бау денеге дұрыс тұрмайды. Апат
болған жағдайда, орныңыздан алға ұшып
кетіп, мойыныңызды немесе басқа жеріңізді
қатты жарақаттап алуыңыз мүмкін. Аяқ
бауының астына қарай жылжып кетіп, ішкі
құрылыстарыңызды
ауыр
жарақаттап
алуыңыз мүмкін.
Көлік қозғалыста болғанда ең тиімді түрде
қорғану үшін орындықты тік күйге қою
қажет. Орындыққа, екі аяқты еденге қойып
және орындықты тиісті түрде реттеп,
барынша ыңғайлы, тік отырыңыз. Мына
бөлімді қараңыз: “Қауіпсіздік белдіктері”
осы бөлімнің аяқ жағында.
Балаларды
көлік
ішіне
қараусыз
қалдырмаңыз.
Олар
байқаусызда
қосқыштарды немесе басқару тетіктерін

•
•
•

қосуы, я болмаса көлікті жылжытуы мүмкін.
Қараусыз қалған балалар ауыр апаттарға
ұшырауы мүмкін.
Жүргізуші орындығын көлікті жүргізу кезінде реттемеңіз. Орындық оқыс жылжып,
көлікті басқару мүмкіндігінің жоғалуына
әкелуі мүмкін.

•

Түзетіп болғаннан кейін орындықтың
мықты бекітілгеніне көз жеткізу үшін
ақырын қозғап көріңіз.
Көлікті және/немесе оның жүйелерін
байқаусызда қолдану салдарынан жарақат
алу немесе мерт болу қаупінің алдын алу
үшін, балаларды, басқалардың көмегін
қажет ететін адамдарды немесе жануарларды көлікте бақылаусыз қалдырмаңыз.
Сондай-ақ жылы күнде жабық тұрған
көліктің ішіндегі температура тез артып,
адамдар мен жануарларға жарақат алу я
мерт болу қаупін төндіретіндей мәнге жетуі
мүмкін.

•

14 Қауіпсіздік — орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және қосымша қауіпсіздік жүйесі

Орындық арқасы ыңғайлы күйден асатындай
деңгейде
шалқайтылмауы
тиіс.
Қауіпсіздік белдіктерінің тиімділігі жолаушы
орындықта ыңғайлы және тік күйде
отырғанда жақсы болады. Орындық арқасы
шалқайтылған болса, бел тұсы белбеуінің
астына сырғу және жарақат алу қаупі
жоғарылайды.
Орындық арқаларын тік күйге қайтарған
кезде, олардың құлыптанған күйде толық
бекігеніне көз жеткізіңіз. Егер олар толық
бекімесе, апат немесе оқыс тоқтау кезінде
жолаушылар
жарақат
алуы
мүмкін.
Орындық арқасының босату тұтқасын
қолданып
болған
сайын
оның
құлыпталғанын тексеру үшін оны жұлқылап
көріңіз.
Көлікті жүк тасу үшін пайдаланған кезде,
жүктің сырғуын немесе орын ауыстыруын
болдырмау үшін барлық жүкті тиісті түрде
бекітіңіз. Орындық арқасынан асатын жүк
салмаңыз. Оқыс тоқтау немесе соқтығысу
кезінде, байланбаған жүк жеке бас
жарақатына әкелуі мүмкін.
Біреу-міреудің жүк аумағында немесе
төмен бүктеулі күйінде артқы орындыққа
отыруына ешқашан жол бермеңіз. Бұл
аумақтарды жолаушылардың қажетті шектегіштерсіз пайдалануы апат немесе оқыс
тоқтау кезінде қатты жарақатқа немесе
мерт болуға әкелуі мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Орындық күйлерін реттеген кезде, жарақаттар
және/немесе зақым алмау үшін қандай да бір
айналмалы бөлшекті ұстамаңыз.

АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДЫҚТАР
ҚАУІПТІ
Назарды көлік жұмысына толық аудару үшін
жүргізуші орындығын көлікті жүргізу кезінде
реттемеңіз.

JVR0332XZ

Алға және артқа қарай:
1. Реттеу тұтқасын ➀ жоғары тартыңыз.

Орындықты қолмен реттеу

2. Орындықты қажетті күйге сырғытыңыз.

ҚАУІПТІ
Орындықты реттегеннен кейін, орындықты
мықтап құлыпталғанына көз жеткізу үшін
орындықты ақырын теңселтіңіз. Егер орындық
мықтап құлыпталмаған болса, ол оқыс
жылжуы және көлікті бақылау мүмкіндігінен
айрылуға әкелуі мүмкін.

3. Орындықты орнына құлыптау үшін реттеу
тұтқасын бос жіберіңіз.
Шалқайту:

Шалқайту
мүмкіндігі
дене
бітімі
әртүрлі
жолаушыларға қауіпсіздік белдігінің тиісті түрде
тағылуына көмек ретінде орындық арқасын реттеуге мүмкіндік береді. (Мына бөлімді қараңыз:
“Қауіпсіздік белдіктері” осы бөлімнің аяқ жағында.)
Көлікті тұралатқан кезде жолаушылардың дем
алуын мүмкін ету үшін орындық арқасын
шалқайтуға болады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Орындықтарды алға немесе артқа жылжытқан
кезде, я болмаса артқа шалқайтылған орындық
арқасын тік қалыпқа қайтарған кезде,
орындық арқасынан ұстауды ұмытпаңыз.
Орындық арқасы ұсталмаса, орындық немесе
орындық арқасы кенет қозғалып, жарақатқа
себеп болуы мүмкін.
1. Реттеу тұтқасын ➁ жоғары тартыңыз.
2. Орындық арқасын қажетті күйге еңкейтіңіз.
3. Орындық арқасын орнына құлыптау үшін реттеу тұтқасын бос жіберіңіз.
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Орындықты көтергіш (бар болса):

Орындықтың бел тұсы аумағын реттеу үшін
тұтқаны ➀ жоғары немесе төмен қарай
жылжытыңыз.

Электрлі күшейткіші бар орындықты
реттеу
Пайдалану бойынша кеңес:
Электрлі күшейткіші бар орындықтың моторы
өздігінен қалпына келетін шамадан тыс
салмақтан қорғау тізбегі бар. Егер моторды
орындықты реттеу кезінде тоқтаса, 30 секунд
күтіңіз, сосын қосқышты қайта қосыңыз.

•
JVR0333XZ

Орындықтың биіктігін қажетті күйге жеткенше
реттеу
үшін
реттеу
тұтқасын
суретте
көрсетілгендей жоғары тартыңыз немесе төмен
басыңыз.

•

Аккумулятордың отыруын болдырмау үшін
электрлі күшейткіші бар орындықтарды
қозғалтқыш от алып тұрмаған кезде ұзақ
пайдаланбаңыз.

Бел тіреуі (бар болса):

SSS0684Z

Бел тіреуі мүмкіндігі жүргізушінің және алдыңғы
жолаушының (бар болса) белін тірейді.
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Бел тіреуі (бар болса):

JVR0334XZ
SSS1053Z

Алға және артқа қарай:
Реттеу қосқышын ➀ суретте көрсетілгендей алға
немесе
артқа
қарай
қажетті
орынға
жылжытыңыз.

Орындықты көтергіш (бар болса):
Бел тіреуі мүмкіндігі жүргізушінің және алдыңғы
жолаушының (бар болса) белін тірейді.
Орындықтың бел тұсын қажетті күйге жеткенше
реттеу үшін реттеу қосқышының әрбір жағын суретте көрсетілгендей басыңыз.

Шалқайту:
Реттеу қосқышын ➁ суретте көрсетілгендей алға
немесе
артқа
қарай
қажетті
орынға
жылжытыңыз.
Шалқайту
мүмкіндігі
дене
бітімі
әртүрлі
жолаушыларға қауіпсіздік белдігінің тиісті түрде
тағылуына көмек ретінде орындық арқасын реттеуге мүмкіндік береді. (Мына бөлімді қараңыз:
“Қауіпсіздік белдіктері” осы бөлімнің аяқ жағында.)
Көлікті тұралатқан кезде жолаушылардың дем
алуын мүмкін ету үшін орындық арқасын
шалқайтуға болады.

Жылытылатын отырғыштар (бар
болса)
JVR0119XZ

Орындықтың биіктігін қажетті күйге жеткенше
реттеу
үшін
реттеу
қосқышын
суретте
көрсетілгендей жоғары тартыңыз немесе төмен
басыңыз.
JVR0322XZ

Алдыңғы
орындықтарды
кіріктірілген
жылытқыштар арқылы жылытуға болады.
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Ортаңғы консольде орналасқан қосқыштарды
бір бірінен бөлек пайдалануға болады.
1. Қозғалтқышты от алдырыңыз.

•

2. Жылу ауқымын таңдаңыз.

•
•
•

Көбірек жылыту үшін қосқыштың <HI>
(Жоғары) жағын ➀ басыңыз.
Азырақ жылыту үшін қосқыштың <LO>
(Төмен) жағын ➁ басыңыз.

Индикатор шам ➂ төмен немесе жоғары
таңдалған кезде жанады.

3. Жылытқышты сөндіру үшін тетікті түзу бағытқа
қойыңыз. Индикатор шамның өшкеніне көз
жеткізіңіз.
Жылытқышты өздігінен іске қосып, өшіріп
тұратын термостат бақылайды. Индикатор
шам қосқыш қосулы кезде жанып тұра береді.

•
•

ұқсас нәрсемен теспеңіз. Бұл отырғыш
жылытқышының бүлінуіне әкелуі мүмкін.

Шалқайту (бар болса):
1. Реттеу тұтқасын ➁ тартыңыз.

Жылытылатын орындық үстіне төгілген
қандай да бір сұйықтықты лезде құрғақ
шүберекпен сүртіп тастау қажет.

2. Орындық арқасын қажетті күйге еңкейтіңіз.

Орындықты тазалаған кезде, бензинді,
сұйылтқышты немесе ұқсас материалды
пайдаланбаңыз.
Жылытылатын орындықтан ақау табылса
не ол жұмыс істемесе, қосқышты ажыратып, жүйені NISSAN дилеріне тексертіңіз.

ЕКІНШІ ҚАТАР ОРЫНДЫҚТАРЫ

3. Орындық арқасын орнына құлыптау үшін
реттеу тұтқасын бос жіберіңіз.

➁

Шалқайту
мүмкіндігі
дене
бітімі
әртүрлі
жолаушыларға қауіпсіздік белдігінің тиісті түрде
тағылуына көмек ретінде орындық арқасын реттеуге мүмкіндік береді. (Мына бөлімді қараңыз:
“Қауіпсіздік белдіктері” осы бөлімнің аяқ жағында.)
Көлікті тұралатқан кезде жолаушылардың дем
алуын мүмкін ету үшін орындық арқасын
шалқайтуға болады.

Реттеу

Көліктің іші жылыған кезде, қосқышты өшіруді
ұмытпаңыз.

•
•
•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қозғалтқыш от алмай тұрғанда орындық
жылытқышты пайдалансаңыз, аккумулятор
отырып қалуы мүмкін.
Орындық жылытқышын ұзақ уақыт бойы
немесе орындыққа ешкім отырмаған кезде
пайдаланбаңыз.
Орындық үстіне жамылғы, төсеме, орындық
қабы және т.б. сияқты ыстықты өткізбейтін
нәрсе қоймаңыз. Әйтпесе, орындық шамадан тыс қызып кетуі мүмкін.
Орындық үстіне қатты немесе ауыр нәрсе
қоймаңыз немесе оны түйрегіш немесе

JVR0449XZ
JVR0330XZ

Алдыға және артқа (бар болса):
1. Реттеу тұтқасын ➀ жоғары тартыңыз.
2. Орындықты қажетті күйге сырғытыңыз.
3. Орындықты орнына құлыптау үшін
тұтқасын бос жіберіңіз.

➀ реттеу

Бүктеу:
1. Көліктер үшін
жабдықталмады
түзеңіз.

үшінші

қатар

орындығы

➀ және орындық арқалығын

Көліктер үшін үшінші қатар орындығы
жабдықталмады: Тұтқаны жоғары тартыңыз ➀
және орындық арқалығын түзеу үшін ➁ шеткі
орындықтардың төменгі жағын түзеңіз.
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2. Орындықтарды отыру қалпына әкелу үшін
орындық
арқалығын
орнына
ілінгенше
басыңыз.

•

•
•
•

ҚАУІПТІ
Жүк бөлімінде немесе бүктеулі қалыптағы
артқы отырғыштарда ешкімнің отыруына
рұқсат
етпеңіз.
Бұл
аумақтарды
жолаушылардың қажетті шектегіштерсіз
пайдалануы апат немесе оқыс тоқтау кезінде қатты жарақатқа немесе мерт болуға
әкелуі мүмкін.

ҚАУІПТІ
Артқы қатарға кіру механизмі іске қосылған
соң, орындықтың ең артқы күйге жеткеніне
сенімді
болыңыз,
содан
соң
орындық
арқалығын ілінгенше қисайтыңыз.

•

Екінші қатар орындықтарын екінші қатар
екінші қатар отырғыштарда жүк болғанда,
екінші қатар орындықтарын бүктемеңіз.
Сырғуына немесе жылжуына жол бермеу
үшін барлық жолжүкті мықтап бекітіңіз.
Орындықтың арқасынан асатын жүк
салмаңыз.
Орындық арқаларын тік күйге қайтарған
кезде, олардың құлыптанған күйде толық
бекігеніне көз жеткізіңіз. Егер олар толық
бекімесе, апат немесе оқыс тоқтау кезінде
жолаушылар жарақат алуы мүмкін.

Артқы қатарға кіру механизмі (үш қатарлы
үлгі):
Екінші
қатардағы
орындықтарды,
үшінші
қатардағы орындыққа оңай кіру/шығу/үшін
қисайтып немесе сырғытып қоюға болады.

•
•

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Артқы қатарға кіру механизмі іске қосылған
соң, орындық арқалығын басып, ұстап
тұрыңыз және ақырын әрекет жасаңыз.
Егер орындық арқалығы ақырын төмен
қисайса, содан соң сырғуға мүмкіндік берсе,
бетіңізге немесе денеңіздің басқа мүшесіне
тиіп немесе қолыңыз бен аяғыңызды
қысып, жарақаттау қаупі бар.
Артқы қатарға кіру механизмі іске
қосылғанда,
жарақаттар
және/немесе
зақым алмау үшін қандай да бір айналмалы
бөлшекті ұстамаңыз.
Артқы қатарға кіру механизмі іске
қосылғанда, екінші қатар орындықтарында
жолаушылар отырмағанына және/немесе
жарақат алмау және/немесе зақым келмеу
үшін ешбір заттың жоқ екеніне көз
жеткізіңіз.
Артқы
қатарға
кіру
механизмін
орындықтағы заттар, сусындар, т.б. бірге
іске қоспаңыз. Бұл заттардың сынуына немесе жолаушы бөлмесінің ластануына
ықпал етуі мүмкін.

JVR0355X

1. Орындық арқасын төмен қисайту үшін
тұтқаны тартыңыз.

➀

2. Орындықты алға қарай сырғытыңыз.
3. Орындықты өзінің бастапқы қалпына келтіргенде, орындық арқасын жоғары қисайтып,
орындықты артқа сырғытыңыз да, орнына
бекітіңіз.

Қауіпсіздік — орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және қосымша қауіпсіздік жүйесі 19

Жылытылатын артқы отырғыштар
(бар болса)

•
•
•

NIC3543

Артқы
орындықтарды
кіріктірілген
жылытқыштармен жылытуға болады. Қосқыш
ортадағы консольде орналасқан.
1. Қозғалтқышты от алдырыңыз.
2. Жылу ауқымын таңдаңыз.

•
•
•

Көбірек жылыту үшін қосқыштың <HI>
(Жоғары) жағын ➀ басыңыз.
Азырақ жылыту үшін қосқыштың <LO>
(Төмен) жағын ➁ басыңыз.
Қыздырғыш қосылған кезде индикатор
жанады.

➂

3. Жылытқышты сөндіру үшін тетікті түзу бағытқа
қойыңыз. Индикатор шамның өшкеніне көз
жеткізіңіз.
Жылытқышты өздігінен іске қосып, өшіріп
тұратын термостат бақылайды. Индикатор
шам қосқыш қосулы кезде жанып тұра береді.

•
•
•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қозғалтқыш от алмай тұрғанда орындық
жылытқышты пайдалансаңыз, аккумулятор
отырып қалуы мүмкін.

ҮШІНШІ ҚАТАР ОРЫНДЫҚТАРЫ
(бар болса)
Бүктеу

Орындық жылытқышын ұзақ уақыт бойы
немесе орындыққа ешкім отырмаған кезде
пайдаланбаңыз.
Орындық үстіне жамылғы, төсеме, орындық
қабы және т.б. сияқты ыстықты өткізбейтін
нәрсе қоймаңыз. Әйтпесе, орындық шамадан тыс қызып кетуі мүмкін.
Орындық үстіне қатты немесе ауыр нәрсе
қоймаңыз немесе оны түйрегіш немесе
ұқсас нәрсемен теспеңіз. Бұл отырғыш
жылытқышының бүлінуіне әкелуі мүмкін.

JVR0329XZ

Жылытылатын орындық үстіне төгілген
қандай да бір сұйықтықты лезде құрғақ
шүберекпен сүртіп тастау қажет.

Ең үлкен жүк сыйымдылығына қол жеткізу
мақсатында үшінші қатар орындықтарын бүктеу
үшін:

Орындықты тазалаған кезде, бензинді,
сұйылтқышты немесе ұқсас материалды
пайдаланбаңыз.

1. Бас қойғыштардың әркез
тұрғанына сенімді болыңыз.

Жылытылатын орындықтан ақау табылса
не ол жұмыс істемесе, қосқышты ажыратып, жүйені NISSAN дилеріне тексертіңіз.

3. Босатылған соң орындық арқасын алға қарай
итеріңіз ➁ .

төмен

қарап

2. Орындықты босату үшін ➀ бауын тартыңыз.

Үшінші қатар орындықтарын отыру қалпына
келтіру үшін:
Әр орындық арқасын көтеру үшін ➀ бауларды
қолданыңыз. Арқалық қалпына келіп, ілінгенше
артқа қарай тартыңыз. Әр орындық арқасының
тік және қауіпсіз қалыпта тиісінше көтерілгеніне
көз жеткізіңіз.

Көліктің іші жылыған кезде, қосқышты өшіруді
ұмытпаңыз.
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БАС ҚОЙҒЫШТАР

ҚАУІПТІ

–

ҚАУІПТІ

Орындық қалыпты отыру күйіне оралғанда,
бас қойғыштар көлік жолаушыларын тиісінше
қорғау үшін түзу қалпына келуге тиіс.

ШЫНТАҚ ҚОЙҒЫШ

JVR0337XZ

Екінші қатар орындықтары

Бауды (бар болса) тартып тұрып, шынтақ
қойғышты көлденең қалыпқа келгенше бүктеңіз.

Бас таяныштар көліктің басқа қауіпсіздік
жүйелеріне қосымша құрал болып табылады.
Олар артқы жақтан болған соққыларда
жарақат алуға қарсы қосымша қорғаныс болуы мүмкін. Реттелетін бас қойғыштар осы
бөлімде көрсетілгендей дұрыс реттелуі қажет.
Орындықты басқа адам қолданғаннан кейін
биіктігін тексеріңіз. Бас қойғыштың аяқтарына
ешнәрсе ілмеңіз немесе бас қойғышты алып
тастамаңыз. Бас қойғышы алынған болса
орындықты пайдаланбаңыз. Егер бас қойғыш
алынса, оны қайтадан орнатыңыз және жолаушы
орындыққа
отырмас
бұрын
бас
қойғышты тиісінше реттеңіз. Бұл нұсқауларды
орындамау бас қойғыштың тиімділігін азайтуы
мүмкін. Бұл қақтығыс кезінде ауыр жарақат алу
немесе адам өлімі болу қаупін азайтуға
көмектеседі.

•
•
•
•

•

Егер сіздің құлағыңыз ұсынылған туралау
қалпынан әлі жоғары болса, бас қойғышты
ең жоғары күйіне қойыңыз.

Егер бас қойғыш алынып тасталса, көлікті
орнатылған күйде жүргізбес бұрын оны қайта
салыңыз да, орнына бекітіңіз.

РЕТТЕЛМЕЛІ БАС ҚОЙҒЫШ

NPA1314

Сіздің көлігіңіз біртұтас, реттелетін немесе реттелмейтін бас қойғыштармен жабдықталған.

1. Алынбалы бас қойғыш

Реттелетін бас қойғыштардың аяқтарында
оларды қалаған реттелмелі күйге бекітетін
кертіктер болады.

3. Құлыптың тетігі

2. Бірнеше кертік

4. Аяқтар

Реттелмейтін бас қойғыштарда орындық
жақтауына бекітуге арналған жалғыз кертік
болады.
Дұрыс реттеу:
–

Реттелмелі түрі үшін бас қойғышты
құлағыңыздың ортасы шамамен бас
қойғыштың ортасына тура келетіндей болуы керек.
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РЕТТЕЛМЕЙТІН БАС ҚОЙҒЫШ

1. Бас қойғышты
тартыңыз.

ең

жоғарғы

күйіне

дейін

РЕТТЕУ

2. Құлыптау қосқышын басып тұрыңыз.
3. Бас қойғышты орындықтан алыңыз.
4. Бас қойғышты көлік ішінде бос тұрмайтындай
етіп қауіпсіз жерге қозғалмайтындай етіп
қойыңыз.
5. Бас
қойғышты
жолаушы
орындыққа
жайғаспас бұрын қайта орнатыңыз және
қажет болса реттеңіз.
NPA1315

SSS0997Z

ОРНАТУ

1. Алынбалы бас қойғыш

Реттелмелі бас қойғыш үшін

2. Жалғыз кертік

Бас қойғышты ортаңғы тұсы құлақтың ортасымен
бір деңгейде болатындай етіп реттеңіз. Егер сіздің
құлағыңыз ұсынылған туралау қалпынан әлі
жоғары болса, бас қойғышты ең жоғары күйіне
қойыңыз.

3. Құлыптың тетігі
4. Аяқтар

АЛУ

Реттелмейтін бас қойғыш үшін
NPA1317

Орнатылған орындық күйімен көлікті жүргізбес
бұрын, бас қойғыш сақтау позициясынан немесе
қандай да бір бекітілмейтін позициядан кертікке
орнатылғанына көз жеткізіңіз.

1. Бас қойғыш аяқтарын орындықтағы тесіктерге
туралаңыз. Бас қойғыш дұрыс бағытқа қарап
тұрғанына көз жеткізіңіз. Реттеу кертігі бар
аяқты тесікке бекіту тетігімен орнату керек.

Бас қойғышты
орындаңыз.

алу

үшін

төмендегі

NPA1316

2. Құлыптау тетігін басып, ұстап тұрыңыз және
бас қойғышты төмен басыңыз.

рәсімді

3. Бас
қойғышты
жолаушы
орындыққа
жайғаспас бұрын дұрыстап реттеңіз.
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ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ

Көтеру

ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІН
ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ САҚТЫҚ
ШАРАЛАРЫ

NPA1318

Бас қойғышты көтеру үшін
көрсетілгендей тарту керек.

оны

Егер тиісті түрде реттелген қауіпсіздік белдігін
тақсаңыз және тік және орындыққа арқаны тигізген күйде отырсаңыз, апат кезінде жарақат алу
немесе мерт болу ықтималдығы және/немесе
жарақаттың деңгейі айтарлықтай төмендейді.
NISSAN компаниясы отырған тұсыңыз қосымша
қауіпсіздік
жастықшасы
жүйелерімен
жабдықталған болсын немесе болмасын, өзіңізді
және жолаушыларды көлікпен қозғалған сайын
белдікті тағуға шақырады.

суретте

SSS0134Z

Орындыққа тік және артқа еңкейіп отырыңыз

ҚАУІПТІ
Қауіпсіздік белдіктерін қолданған кезде келесі
ескертулерді орындауды ұмытпаңыз. Осылай
етпеу, апат кезінде жарақат алу мүмкіндігін
және/немесе
ауырлығын
жоғарылатуы
мүмкін.

Төмендету

•
SSS0136Z

Орындыққа тік және артқа еңкейіп отырыңыз

NPA1319

Төмендету үшін құлыптау тетігін басып тұрыңыз
да, бас қойғышты суретте көрсетілгендей төмен
басыңыз.

•

Осы көлікті жүргізетін немесе оған отыратын әр адам қауіпсіздік белдігін үнемі тағып
отыруға тиіс. Балаларды артқы орындыққа
тиісті түрде және, мүмкін болса, бала креслосына таңу қажет.
Қауіпсіздік белдігі нығыз тартылу үшін
дұрыстап реттелуі керек. Бұлай істемеген
жағдайда қауіпсіздік белдігі жүйесінің
тиімділігі төмендеп, апат бола қалған
жағдайда қатты жарақат алу қаупі арта
түседі. Қауіпсіздік белдігі дұрыс тағылмаған
жағдайда қатты жарақат немесе адам өлімі
орын алуы мүмкін.
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•

•
•

•

•

Иық бауды үнемі иық үстінен асырып, төс
арқылы өткізіңіз. Белдіктің арқа бойымен,
қолдың астымен немесе мойын үстімен
ешуақытта өткізбеңіз. Белдік беттен және
мойыннан алшақ, бірақ иықтан төмен түсіп
тұрмауы қажет.
Аяқ бауды барынша төмен, мүмкіндігінше
ЖАМБАС ТҰСЫНАН ӨТКІЗІҢІЗ, БЕЛ ТҰСЫНА
ТАҒУҒА БОЛМАЙДЫ. Аяқ бауды өте жоғары
тұстан өткізсеңіз, апат кезінде ішкі
мүшелердің зақымдалу қаупі күшейе түседі.

•
•
•
•
•

Қауіпсіздік
белдіктері
дененің
сүйек
құрылысына жайғасатындай етіп жасалған
және, мүмкіндігінше, өкпе қуысының
алдыңғы жағынан немесе өкпе қуысынан,
төстен және иықтардан төмендеу тұстан
өтуі тиіс; бел тұсына арналған белдікті
қарын үстінен өткізуге тырыспаған жөн.

•

Қауіпсіздік
белдігінің
реттеу
құрылғыларының бос жерді болдырмау
үшін жұмыс істеуі немесе қауіпсіздік белдігі
жинағының бос жерді болдырмау үшін реттелуі үшін ешбір өзгерістер немесе
қосымшалар пайдаланушы тарапынан жасалмауы тиіс.

•

Қауіпсіздік белдіктерін барынша қатты, әрі
ыңғайлылықпен
қоса
қорғаныс
ұсынатындай етіп реттеу қажет. Бос белдік
киюшінің
еншісіндегі
қорғанысты
анағұрлым азайтады.

Қауіпсіздік белдігінің тілшесі бекіткішке
мықтап тағылғанына көз жеткізіңіз.
Қауіпсіздік белдігін ішін сыртына қаратып
немесе бұралған күйде тақпаңыз. Бұлай ету,
оның тиімділігін азайтуы мүмкін.
Бір қауіпсіздік белдігін бірнеше адамның
пайдалануына жол бермеңіз.
Көлікте қауіпсіздік белдігінен артық адамды
ешқашан тасымаңыз.

•
•
•

Әр қауіпсіздік белдігінің жинағын бір адам
ғана пайдалануы тиіс, жолаушының аяғына
отырғызылған баланың денесінің үстінен
белдікті өткізу өте қауіпті.
Егер от алдыру қосқышы ON күйінде
бұралғанда, барлық есіктер жабық және
қауіпсіз белдіктері тағылғанда, қауіпсіздік
белдігінің дабыл шамы үздіксіз жанып тұра
берсе, бұл жүйеде ақаудың бар екенін
білдіруі мүмкін. Жүйені NISSAN дилеріне
тексертіңіз.
Қауіпсіздік белдігі жүйесіне еш өзгеріс жасамау қажет. Мысалы, қауіпсіздік белдігін
өзгертпеңіз, материал қоспаңыз немесе
қауіпсіздік белдігінің бағытын немесе тартылуын өзгертуі мүмкін құрылғыларды
орнатпаңыз. Бұлай ету, қауіпсіздік белдігі
жүйесінің жұмысына әсер етуі мүмкін.
Қауіпсіздік белдігі жүйесін өзгерту немесе
немқұрайлы қарау айтарлықтай жеке бас
жарақатына әкелуі мүмкін.

•

•
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Қауіпсіздік белдігінің алдын-ала керілгіш механизмі қосылғаннан кейін, оны қайта
пайдалануға болмайды және тартқышпен
бірге алмастырылуы тиіс. NISSAN дилеріне
жолығыңыз.
Алдын ала керілетін қауіпсіздік белдігінің
құрамдас бөлшектерін алу және орнату
жұмыстарын NISSAN дилері жүргізуге тиіс.
Барлық қауіпсіздік белдік жинақтары, оның
ішінде тартқыштар мен бекіткіш жабдық,
апаттан кейін NISSAN дилері тарапынан тексерілуі тиіс. NISSAN компаниясы көлікпен
соқтығысу кезінде қолданылған қауіпсіздік
белдіктерінің жинақтарын, жеңіл соқтығыс
орын алып, белдіктерге ешбір зақым келмей
және дұрыс жұмыс жасап тұрмаған
жағдайдың барлығында ауыстыруға кеңес
береді.
Көлікпен
соқтығысу
кезінде
қолданыста болмаған қауіпсіздік белдік
жинақтарын да тексеру және зақымдану немесе дұрыс жұмыс жасамауы байқалса
ауыстыру қажет.
Барлық бала креслолары және бекіткіш
құралдарын кез келген соқтығыстан соң
тексертіп алу керек. Креслоның өндірушінің
тексеріс туралы нұсқаулары мен ауыстыру
туралы ұсыныстарын әркез орындаңыз.
Бүлінген болса баланың креслосын ауыстыру керек.
Қатты соққыда пайдаланылған жинаққа
зақым келгені байқалмаса да, жинақты
түгелімен ауыстырған абзал.

•

Белдік материалына жылтыратқыш заттар,
майлар және химиялық заттар және әсіресе
аккумулятор қышқылы тиіп ластанбас үшін
абай болыңыз. Тазалауды жұмсақ сабын
және су ерітіндісімен қауіпсіз түрде
жүргізуге болады. Егер тігілген материалы
ысылып, ластанып немесе зақымдалып
қалса, белдікті ауыстыру қажет.

Әрқашан сай келетін
пайдаланыңыз.

бала

креслосын

Балаларды қорғау үшін ересек адамдардың
көмегі қажет. Оларды дұрыс таңу қажет. Тиісті таңу
құралы баланың дене ірілігіне байланысты болады.

Сәбилер және кішкентай балалар
NISSAN компаниясы сәбилерді және кішкентай балаларды, бар болса, артқы орындықтардағы бала
креслосына отырғызуға кеңес береді. Апат статистикасына
жүгінсек,
балалар
алдыңғы
орындықтан гөрі артқы орындыққа дұрыс
бекітілген кезде қауіпсіздеу күйде болады. Мына
бөлімді қараңыз: “Бала креслолары” осы бөлімнің
аяқ жағында. Көлікке сыятын және балаға келетін
бала креслосын таңдау және орнату және
пайдалануға қатысты өндірушінің нұсқауларын
әрдайым орындау қажет.

БАЛА ҚАУІПСІЗДІГІ

SSS0099Z

•

•

ҚАУІПТІ
Сәбилер мен балалар арнайы қорғанысты
қажет етеді. Көліктің қауіпсіздік белдіктері
оларға толық үйлеспеуі мүмкін. Иық бау бетке немесе мойынға тым жақын болуы
мүмкін. Аяқ бауы олардың сан сүйегінің
үстіне үйлеспеуі мүмкін. Апат кезінде, дұрыс
тағылмаған қауіпсіздік белдігі ауыр немесе
мерт қыларлық деңгейдегі жарақатқа
әкелуі мүмкін.

Үлкендеу балалар

•
•

ҚАУІПТІ
Балалардың орындық үстінде тұрып немесе
тізерлеп тұруына жол бермеңіз.
Қозғалыс кезінде балалардың жүк бөліміне
енуіне жол бермеңіз. Бала апат немесе оқыс
тоқтау кезінде қатты жарақаттануы мүмкін.

Бала креслосына отырғызуға келмейтін үлкен балаларды орындыққа отырғызу және берілген
қауіпсіздік белдіктерімен таңу қажет.

Егер баланы отырғызатын жерде бетке немесе
мойынға түсіп тұратын иық бау болса, бұл
мәселені шешуге қатайтылған орындықты (еркін
саудада сатылатын) пайдалану көмектесуі мүмкін.
Иық бау жоғарғы жақта, орта бөлігі иықта және
бел тұсындағы белдік санда болуы үшін
қатайтылған орындық баланы жоғары көтеруі
тиіс. Қатайтылған орындық көліктің орындығына
да сыюы тиіс. Бала иық бау оның беті немесе мойнында немесе айналасында болмайтын болып
өскенде, иық бауды қатайтылған орындықсыз
пайдаланыңыз. Бұған қоса, қауіпсіздікті жоғары
деңгейде қамтамасыз ету үшін үлкендеу балалар
үшін қолдануға болатын бала креслоларының
көптеген түрлері бар.

ЕКІҚАБАТ ӘЙЕЛДЕР
NISSAN
компаниясы
екіқабат
әйелдерге
қауіпсіздік белдіктерін пайдалануға кеңес береді.
Қауіпсіздік белдігі ыңғайлы тағылуы тиіс, бел тұсы
белдігін бел емес, әрдайым сан тұсына таман
өткізіңіз. Иық бауды әрдайым иық және төс
тұсынан өткізіңіз. Бел/иық бауды ешқашан қарын
тұсына тақпаңыз. Арнайы кеңес алу үшін қаралып
жүрген дәрігерге хабарласыңыз.

ЖАРАҚАТ АЛҒАН АДАМДАР
NISSAN компаниясы жарақат алған адамдарға
қауіпсіздік белдіктерін тағуды ұсынады. Арнайы
кеңес алу үшін қаралып жүрген дәрігерге
хабарласыңыз.
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ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІНДЕГІ
ОРТАҢҒЫ ТҰС БЕЛГІСІ

ҮШ НҮКТЕЛІ ҚАУІПСІЗДІК
БЕЛДІКТЕРІ

2. Қауіпсіздік белдігін ақырын тартқыштан тартып, тілшені тырсыл етіп құлыпқа ілінгенін естігенше және сезгенше бекіткішке тығыңыз.

•

Қауіпсіздік белдіктерінің дұрыс
жинағын таңдау

•
SSS0292Z

SSS0671Z

Ортадағы қауіпсіздік белдігінің бекіткіші ОРТА
таңбасымен белгіленген. Ортадағы қауіпсіздік
белдігінің тілшесін тек ортадағы қауіпсіздік
белдігінің бекіткішіне салуға болады.

Тартқыш оқыс тоқтау немесе соққы
болған жағдайда құлыпталатындай етіліп
жасалған.
Ақырын
тарту
әрекеті
белдіктің жылжуына және орындықта
аздаған
еркін
қозғалыс
жасауға
мүмкіндік береді.
Егер қауіпсіздік белдігін толық жиналған
күйінен тарту мүмкін болмаса, белдікті
қатты тартып, босатыңыз. Содан кейін,
белдікті тартқыштар ақырын тартыңыз.

ҚАУІПТІ
Осы көлікті жүргізетін немесе оған отыратын
әр адам қауіпсіздік белдігін үнемі тағып
отыруға тиіс.

Қауіпсіздік белдіктерін тағу
ҚАУІПТІ

SSS0467Z

Орындықтың арқасын ыңғайлы қалпынан
асырып шалқайтуға болмайды. Қауіпсіздік
белдіктері жолаушы орындыққа ыңғайлы және
тік отырған кезде барынша тиімді болады.

3. Баудың бел тұсы бөлігін төмен және сан үстімен
көрсетілгендей ыңғайлы етіп өткізіңіз.

1. Орындықты реттеңіз. (Мына бөлімді қараңыз:
“Орындықтар” осы бөлімнің бас жағында.)

4. Аздап босату үшін иық бауды тартқышқа қарай
тартыңыз. Иық баудың иық үстінен және төс
арқылы ыңғайлы өткізілгеніне көз жеткізіңіз.
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Лайықтау үшін босату түймешігін ➀ тартыңыз да,
белдік иықтың ортаңғы тұсынан өтетіндей етіп, ➁
иық баудың бекітпесін дұрыс қалыпқа қойыңыз.

Иық баудың биіктігін реттеу (бар
болса)

Иық баудың темірін орнына кіргізе құлыптау үшін
түймешікті босатыңыз.

Қауіпсіздік белдіктерін ашу
Бекіткіштегі түймешікті басыңыз.
белдігі өздігінен жиналады.

Қауіпсіздік

SSS0351AZ

•
•
•

ҚАУІПТІ
Иық бау темірінің биіктігі өзіңізге оңтайлы
күйге сай реттелуі тиіс. Бұлай істемеген
жағдайда қауіпсіздік белдігі жүйесінің
тиімділігі төмендеп, апат бола қалған
жағдайда қатты жарақат алу қаупі арта
түседі.

JVR0438XZ

Иық бау иықтың ортасында тұруға тиіс.
Мойынға тиіп тұрмауға тиіс.

Қауіпсіздік белдігі белдіктің ілмегіне ілінеді.

Қауіпсіздік
белдігінің
еш
оратылмағанына көз жеткізіңіз.

жерінің

Қауіпсіздік белдігінің жұмысын
тексеру

Иық бау анкерін жоғары және төмен
жылжыту арқылы иық бау анкерінің мықты
бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Қауіпсіздік
белдік
тартқыштары
қозғалысын шектеу үшін жасалған:

Иық бау темірінің биіктігі өзіңізге оңтайлы күйге
сай реттелуі тиіс.

•
•

Қауіпсіздік
тартқанда.

белдігін

ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІНЕ КҮТІП
ЖАСАУ
Қауіпсіздік белдігінің және бекіткіштер, тілшелер,
тартқыштар, иілгіш сымдар және анкерлер
сияқты метал бөліктердің дұрыс істейтінін жүйелі
түрде тексеріңіз. Егер қауіпсіздік белдігінің
тоқымасында бос бөліктер, сапасының нашарлауы, кесілу немесе өзге зақымдану байқалса,
қауіпсіздік белдігі жинағын түгелімен ауыстыру
қажет.

Белдіктің ілмегі (бар болса)

•

Белдікке деген сенімді күшейту үшін оның
жұмысын иық бауды ұстау және оқыс алға қарай
тарту арқылы тексеріңіз. Тартқыш құлыпталуы
және белдіктің әрі қарай жылжуын шектеуі тиіс.
Егер осы тексеріс кезінде тартқыш құлыпталмаса,
дереу NISSAN дилеріне хабарласыңыз.

жинағыштан

белдік
оқыс

Егер қауіпсіздік белдігі анкерлерінің иықтағы белбеуді бағыттаушысында кір жиналып қалса,
қауіпсіздік белдіктері баяу жиналуы мүмкін. Иық
белбеуі бағыттаушысын таза, құрғақ шүберекпен
сүртіңіз.
Қауіпсіздік белдігінің тоқымасын тазалау үшін
жұмсақ сабын ерітіндісін немесе матадан
жасалған тыс немесе кілемді тазалауға арналған
кез келген ерітіндіні пайдаланыңыз. Содан кейін,
шүберекпен
сүртіңіз
және
қауіпсіздік
белдіктерінің көлеңкеде кебуіне жағдай жасаңыз.
Қауіпсіздік белдіктері толық құрғағанша олардың
жиналуына жол бермеңіз.

Көлік оқыс баяу күйге көшкенде.

Белдік беттен және мойыннан алшақ, бірақ
иықтан төмен түсіп тұрмауы қажет.

Қауіпсіздік — орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және қосымша қауіпсіздік жүйесі 27

БАЛА КРЕСЛОЛАРЫ

БАЛА КРЕСЛОCЫН ПАЙДАЛАНУҒА
ҚАТЫСТЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

•

•
SSS0099Z

•
•

•

ҚАУІПТІ
Көлікке отырған кезде, сәбилер мен кішкентай балаларды тиісті сәби немесе бала креслосына отырғызу қажет. Бала креслосын
пайдаланбау ауыр жарақатқа немесе
өлімге әкелуі мүмкін.
Сәбилер
мен
кішкентай
балаларды
ешқашан алдыңызға отырғызып алып
жүрмеңіз. Ең күшті ересек адам да, апат
болған жағдайда күшті соққыға төтеп бере
алмайды. Бала ересек адам мен көлік
бөлшектерінің арасына қыстырылып қалуы
мүмкін. Сондай-ақ, бала мен өзіңізді бір
белдікпен орамаңыз.
NISSAN компаниясы бала креслоларын
артқы орындыққа орнатуға кеңес береді.
Апат статистикасына жүгінсек, балалар

•
•
•

алдыңғы
орындықтан
гөрі
орындыққа
дұрыс
бекітілген
қауіпсіздеу күйде болады.

артқы
кезде

Бала креслосын дұрыс пайдаланбау немесе
орнатпау баланың және көліктегі басқа
жолаушылардың жарақат алу қаупін немесе ықтималдығын жоғарылатуы және апат
кезінде ауыр жарақатқа немесе өлімге жетелеуі мүмкін.

•
•

Бала креслосын орнату және пайдалануға
қатысты өндірушінің барлық нұсқауларын
орындаңыз. Бала креслосын сатып алған
кезде, балаға және көлікке сай келетін біреуін
таңдауды
ұмытпаңыз.
Бала
креслосының кейбір түрлерін көлікке орнату мүмкін емес.
Бала креслосының бағыты, алға қарайтын
немесе артқа қарайтын, бала креслосының
түріне және баланың дене бітіміне байланысты болады. Мәлімет алу үшін бала креслосы өндірушісінің нұсқауларын қараңыз.
Реттелмелі орындық арқалары бала креслосы
мен
орындық
арқасы
тиіп
тұратындай орналастырылуы қажет.

•

•

Бала креслосын орнатқаннан кейін, оны баланы отырғызудан бұрын тексеріңіз. Орнына мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін
оны бір жанынан екінші жанына және алға
қарай тартып көріңіз. Бала креслосы 25 мм
(1 дюйм) артық жылжымауы тиіс. Егер кресло мықты бекітілмесе, белдікті қажетінше
қатайтыңыз
немесе
креслоны
басқа
орындыққа орнатып, қайта тексеріп көріңіз.
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Бала креслосын пайдаланбаған кезде, оның
оқыс тоқтау немесе апат кезінде көлік ішінде еркін домаламауы үшін оны ISOFIX бала
креслосы жүйесінің немесе қауіпсіздік
белдігінің көмегімен бекітіңіз.
Алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жастықшасы көлікте артқа қарайтын бала
креслосын алдыңғы жолаушы орындығына
ешқашан орнатпаңыз. Қосымша алдыңғы
жақ
соққысына
қарсы
қауіпсіздік
жастықшалары аса үлкен күшпен үріледі.
Артқа қарайтын бала креслосы апат кезінде
іске қосылатын қосымша алдыңғы соққыға
қарсы
қауіпсіздік
жастықшаларының
соққысына душар болуы мүмкін және осылай баланы жарақаттауы немесе мерт
қылуы мүмкін.
Егер бала креслосы орнатылған жердегі
қауіпсіздік белдігіне құлыптайтын құрылғы
қажет болса және ол пайдаланылмаса,
көлікті қалыпты түрде тежеу немесе бұру
кезінде бала креслосының аударылып кетуі
салдарынан жарақаттар орын алуы мүмкін.
Артқы
орындыққа
бала
креслосын
орнатсаңыз, артқы орындықты ең артқы
қалыпқа
жылжытыңыз
(сырғымалы
орындықтармен жабдықталған үлгілер).

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Жабық
көлікте
қалдырылған
бала
креслосының қатты ысып кетуі мүмкін екенін
ұмытпаңыз.
Баланы
бала
креслосына
отырғызудан бұрын орындықтың үстін және
бекіткіштерді тексеріңіз.
NISSAN компаниясы сәбилерді және кішкентай балаларды бала креслосына отырғызуға кеңес береді. Көлікке сыятын бала креслосын таңдау және
оны орнату және пайдалану бойынша әрдайым
өндірушінің нұсқауларын орындау қажет. Бұған
қоса, ең жоғарғы деңгейдегі қорғанысты
ұсынатын үлкендеу балаларға арналған бала
креслоларының көптеген түрлері бар.

АЛДЫҢҒЫ ОРЫНДЫҚ ПЕН АРТҚЫ
ОРЫНДЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН
ӘМБЕБАП БАЛА КРЕСЛОЛАРЫ
ҚАУІПТІ
Бүйірлік қауіпсіздік жастықшасы жүйесімен
жабдықталған көліктерде, сәбилердің немесе
кішкентай балалардың алдыңғы жолаушы
орындығына отыруына жол бермеңіз, себебі
апат кезінде үрленген қауіпсіздік жастықшасы
ауыр жарақаттауы мүмкін.

Бала
креслосын
таңдаған
жағдайларды есте сақтаңыз:

•
•
•
•

кезде

келесі

Бала орындығы түрлерінің мысалдары:

БҰҰ R44 немесе БҰҰ R129 ережесіне сай бала
креслосын таңдаңыз
Баланы
креслоға
отырғызыңыз
және
креслоның балаға сай келетінін білу үшін
әртүрлі реттеу мүмкіндіктерін тексеріңіз.
Әрқашан ұсынылған әрекеттердің барлығын
орындаңыз.
Креслоның
көліктегі
қауіпсіздік
белдігі
жүйесімен үйлесімді екеніне көз жеткізу үшін
креслоны көлікке салып көріңіз.

JVR0371XZ

Бала орындығы 0 және 0+ санат

Осы бөлімнің соңында берілген бала креслосын орнату орындарын және көлігіңізге
орнатуға болатын бала креслоларының
түрлері көрсетілген кестеге қараңыз.

Бала орындығының салмақ тобы
Салмақ тобы
Топ 0
0+ тобы
I тобы
II тобы
III тобы

Баланың салмағы
10 кг-ға дейін
13 кг-ға дейін
9 кг бастап 18 кг-ға
дейін
15 кг бастап 25 кг-ға
дейін
22 кг бастап 36 кг-ға
дейін

JVR0372XZ

Бала орындығы 0+ және І санат

ЕСКЕРТПЕ
БҰҰ №44 (UN R44) немесе №129 (UN R129) ережесіне сәйкес мақұлданған әмбебап бала креслолары әмбебап, жартылай әмбебап немесе
ISOFIX сияқты санаттарға бөлініп, анық
таңбаланады.
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Креслоны қоюға рұқсат етілген орындар
Баланың салмағына қарай әртүрлі күйде орнатылатын бала креслоларын қолдану кезінде мынадай
шектеу қойылады.
Қолайлылық

Салмақ тобы
JVR0373XZ

Бала орындығы II және III санат

X:
U:
UF:
L:
*1:
*2:

Алдыңғы
Алдыңғы
жолаушы
жолаушы
орындығы
орындығы
(Қауіпсіздік
(Қауіпсіздік
жастықшасы жастықшасы
OFF)
ON)

Екінші
қатардың
шеткі
орындығы

Екінші
қатардың
ортаңғы
орындығы

Үшінші
қатардың
орындығы

0

<10 кг

X

X

U*2

X

X

0+

<13 кг

X

L*2

U/L*2

X

X

I

9 - 18 кг

X

L*2

U*2

X

X

II

15 - 25 кг

X

L*1*2

UF/L*1*2

X

X

III

22 - 36 кг

X

L*1*2

UF/L*1*2

X

X

Бала креслосы үшін жарамайды.
Осы салмақ тобына арналып бекітілген әмбебап санаттағы бала креслолар жүйесі үшін қолайлы.
Осы салмақ тобы үшін бекітілген алдыға қарайтын әмбебап санаттағы бала креслолары үшін
қолайлы.
Келесі кестеде немесе бала креслоларын өндірушінің көліктер тізімінде берілген арнайы бала
креслолары үшін қолайлы.
Бала креслосын орнатсаңыз, бас қойғышты алып тастаңыз.
Бала креслосын сырғытпа орындыққа орнатсаңыз, барынша артқы сырғу қалпына қойыңыз.
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ISOFIX бала креслосына сай келетін рұқсат етілген опциялар
Қолайлылық
Алдыңғы
жолаушы
орындығы

Салмақ тобы

Екінші
қатардың
шеткі
орындығы

Екінші
қатардың
ортаңғы
орындығы

Үшінші
қатардың
орындығы

Тасымалы бала
төсегі

F

ISO/L1

X

X

X

X

G

ISO/L2

X

X

X

X

0+ (<10 кг)

E

ISO/R1

X

IL*

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL*

X

X

C

ISO/R3

X

IL*

X

X

D

ISO/R2

X

IL*

X

X

C

ISO/R3

X

IL*

X

X

B

ISO/F2

X

IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL*1/IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IUF

X

X

II (15 - 25 кг)

—

—

X

IL*1

X

X

III (22 - 36 кг)

—

—

X

IL*1

X

X

0+ (<13 кг)

I (9 - 18 кг)

X:
IUF:
IL:
IL*:
*1:

Бала креслосы үшін жарамайды.
Осы салмақ тобына арналып бекітілген алдыға қарайтын әмбебап санаттағы бала креслолар
жүйесі үшін қолайлы.
Төмендегі кестеде немесе бала креслосы өндірушісінің көліктер тізімінде берілген арнайы ISOFIX
санатындағы бала креслолары (CRS) үшін қолайлы.
Бала креслоларын (CRS) өндірушінің көліктер тізімінде берілген арнайы ISOFIX санатындағы бала
креслолары үшін қолайлы.
Бала креслосын орнатсаңыз, бас қойғышты алып тастаңыз.
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Әмбебап бала креслоларының құпталған тізімі
Алдыңғы жолаушы
орындығы
(Қауіпсіздік
жастықшасы OFF)

Екінші қатардың
шеткі орындығы

Екінші қатардың
ортаңғы
орындығы

Үшінші қатардың
орындығы

Maxi Cosi Cabrio
Fix

Maxi Cosi Cabrio
Fix

—

—

Römer King plus

Römer King plus

—

—

—

Römer Duo plus

—

—

II (15 - 25 кг)

Römer Kid fix
(белдік
орнатылған)

Römer Kid fix
(белдік
орнатылған)

—

—

III (22 - 36 кг)

Römer Kid fix
(белдік
орнатылған)

Römer Kid fix
(белдік
орнатылған)

—

—

0+ (<13 кг)
I (9 - 18 кг)
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Жартылай әмбебап бала креслоларының құпталған тізімі
Алдыңғы жолаушы
орындығы
(Қауіпсіздік
жастықшасы OFF)

Екінші қатардың
шеткі орындығы

Екінші қатардың
ортаңғы
орындығы

Үшінші қатардың
орындығы

Maxi Cosi Cabrio Fix
plus
Easy Fix

Maxi Cosi Cabrio Fix
plus
Easy Fix

—

—

—

Maxi Cosi Cabrio Fix
plus
Easy Fix Base

—

—

—

Maxi Cosi pearl plus
family fix

—

—

II (15 - 25 кг)

—

Römer Kid fix
(ISOFIX орнатылған)

—

—

III (22 - 36 кг)

—

Römer Kid fix
(ISOFIX орнатылған)

—

—

0+ (<13 кг)

I (9 - 18 кг)
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Құпталған креслолар тізімі
CRS атауы

CRS бекітпесі

Отыру бағыты

Санат

0+ (<13 кг)

Römer Baby safe
plus SHR II+ ISOFIX
base

ISOFIX және
тірегіш аяқ

Артқа қарайтын

Ішінара әмбебап

I (9 - 18 кг)

Römer Duo plus *1

ISO/F2X үстіңгі
бауы

Алға қарайтын

Әмбебап

ISOFIX БАЛА КРЕСЛОСЫНЫҢ
ЖҮЙЕСІ (екінші қатардағы
орындыққа арналған)

*1: CRS (Бала креслосы жүйесінің) лайықты иінтірегі ISOFIX төменгі анкерімен ең артқы қалыпта 2-ші
қатар арқалығымен жабдықталуға тиіс. Бұдан соң арқалық жақсы тірек болу үшін кертікке түсуі
керек (ең артқы қалып үшін 0 — 3 кертіктер) (сырғытпа орындықтары бар үлгілер үшін).
JVR0351XZ

ISOFIX жапсырмасының орналасу орны

Көлік ISOFIX бала креслоларында қолданылатын
арнайы бекіту тұстарымен жабдықталған.
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ISOFIX төменгі бекіту тұстары
ISOFIX бекіту тетіктері бала креслоларын екінші
қатардағы шеткі орындықтарға орнату үшін ғана
берілген.

•

ISOFIX бала креслосының бекіткішін
тағу

БАЛА КРЕСЛОСЫНЫҢ БЕКІТКІШІ
(екінші қатардағы орындықтарға
арналған)
Бұл көлік бала креслосы жүйесін екінші қатардағы
орындықтарға орнатуға лайық етіп жасалған. Бала креслосын орнатқан кезде, осы нұсқаулықтағы
және бала креслосымен бірге келген нұсқауларды
мұқият оқыңыз және орындаңыз.

ҚАУІПТІ
Бала креслосын ISOFIX бекіткіштері арқылы
отыру қалпына орнатуға тырыспаңыз.

SSS0644Z

•

Бекіткішті тағу

SSS0637Z

ISOFIX төменгі бекіту тұсы

ISOFIX бекіткіштері суретте көрсетілгендей
орындық арқасының қасындағы орындық
төсемесінің
артқы
жағында
орналасқан.
Орындық арқасына жапсырылған жапсырмалар
ISOFIX анкерлерін табуға көмектеседі.

ISOFIX
бала
креслоларында
орындықта
орналасқан екі бекіткішке бекітуге болаты екі
қатты ілу жүйесі бар. Осы жүйенің көмегімен, бала
креслосын бекіту үшін көліктің қауіпсіздік белдігін
қолданудың қажеті болмайды. Бала креслосының
ISOFIX жүйесімен үйлесімділігі туралы хабар беретін жапсырманың бар-жоғын тексеріңіз. Бұл
мәлімет бала креслосының өндірушісі ұсынған
нұсқауларда да болуы мүмкін.
ISOFIX бала креслолары, жалпы, жоғарғы шектеуші бау немесе тірегіш аяқтар сияқты өзге айналмайтын құрылғыларды пайдалануды қажет етеді.
ISOFIX бала креслосын орнатқан кезде, осы
нұсқаулықтағы және бала креслосымен бірге келген нұсқауларды мұқият оқып, орындаңыз. (Мына
бөлімді қараңыз: “Бала креслосын ISOFIX пайдалану арқылы орнату” осы бөлімнің аяқ жағында.)

•

ҚАУІПТІ
Бала креслосының бекіту тұстары дұрыс
орнатылған бала креслоларының жүгіне
ғана шыдас беруге арналған. Қандай жағдай
болса да, оларды ересек адамдардың
қауіпсіздік белдіктерінде, бауларында немесе көлікке басқа элементтерді немесе
жабдықты бекіту үшін қолданбау қажет.
Әйтпесе, бала креслосының бекіткіштеріне
зақым келуі мүмкін. Бала креслосы
зақымдалған бекіткішпен дұрыс орнатылмай, соқтығысу кезінде бала ауыр жарақат
алуы немесе мерт болуы мүмкін.
Бала креслосының жоғарғы шектеуші бауы
жүк бөлімінің пердешесіне (бар болса) немесе жолжүгі аумағындағы нәрселерге түйісіп,
зақымдалуы мүмкін. Көліктен жүк бөлімінің
пердешесін алыңыз немесе оны жүк
бөліміне мықтап бекітіңіз. Сондай-ақ,
заттардың барлығын мықтап бекітіңіз.
Жоғарғы бау зақымдалған болса, жол апатында балаңыз қатты жарақат алуы немесе
өліп кетуі мүмкін.
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•

Бекіту тұсы

•
•
JVR0448XZ

B түрі (мысал)

Бекіту тұстары суретте көрсетілген жерлерде
орналасқан.
Үстіңгі тартпа бауды орындық арқасының үстінен
өткізіп әкеліп, анкердің барынша тік орнатуға
мүмкіндік беретін тетігіне бекітіңіз. Бос болмауы
үшін шектеуші бауды өндіруші нұсқауларына сай
қатайтыңыз.

•

БАЛА КРЕСЛОСЫН ISOFIX
ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ОРНАТУ
JVR0447X

A түрі

•

ҚАУІПТІ
ISOFIX бала креслоларын тек көрсетілген
тұстарға бекітіңіз. ISOFIX төменгі бекіту
тұстарын
білу
үшін
“ISOFIX
бала
креслосының жүйесі (екінші қатардағы
орындыққа арналған)” осы бөлімнің бас
жағында. Егер бала креслосы мықтап
бекімеген болса, апат кезінде қатты
жарақат алуға немесе өліп кетуге болады.
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Жоғарғы шектеуші бауды пайдалануды
қажет ететін бала креслоларын жоғарғы
шектеуші бекіткіші жоқ отырғызу орындарына орнатпаңыз.
Бала
креслосын
артқы
ортадағы
орындыққа ISOFIX төменгі бекіткіштерін
пайдалану арқылы бекітпеңіз. Бала креслосы дұрыс бекітілмейді.
Төменгі анкерлерді саусақты төменгі анкер
аумағына тығу арқылы тексеріңіз және
ISOFIX
жүйесі
анкерлерінің
үстінде
қауіпсіздік белдіктің тоқыма матасы немесе
орындық төсемесінің материалы сияқты
ешбір кедергінің жоқтығына көз жеткізіңіз.
ISOFIX бекіту тұстарында кедергі бар болса,
бала креслосы мықты түрде бекімейді.
Бала креслосының бекіту тұстары дұрыс
орнатылған бала креслоларының жүгіне
ғана шыдас беруге арналған. Қандай жағдай
болса да, оларды ересек адамдардың
қауіпсіздік белдіктерінде, бауларында немесе көлікке басқа элементтерді немесе
жабдықты бекіту үшін қолданбау қажет.
Әйтпесе, бала креслосының бекіткіштеріне
зақым келуі мүмкін. Бала креслосы
зақымдалған бекіткішпен дұрыс орнатылмай, соқтығысу кезінде бала ауыр жарақат
алуы немесе мерт болуы мүмкін.

Артқы шеткі орындықтарға орнату

Еуропа үшін (I-F2X, II, III салмақ топтарын
қоспағанда):

SSS0646AZ

1- және 2-қадамдар

Алға қарайтын:
Бала
креслосын
дұрыс
пайдалану
үшін
өндірушінің нұсқауларын орындауды ұмытпаңыз.
Алға қарайтын бала креслосын екінші қатардағы
шеткі орындықтарға ISOFIX арқылы орнату үшін
осы әрекеттерді орындаңыз:

Бала креслосының артқы жағы көліктің
арқалығына мықтап бекітілуі тиіс. Қажет болса,
бала креслосына ыңғайлы күйге қол жеткізу
үші бас қойғышты реттеңіз немесе алыңыз.
Егер бас қойғышты алсаңыз, сенімді жерге
сақтаңыз. Бала креслосы алынған кезде бас
қойғышты
орнатуды
ұмытпаңыз.
Егер
отырғызатын
орынның
реттелмелі
бас
қойғышы болмаса және ол бала креслосын
дұрыс
қоюға
кедергі
келтірсе,
басқа
отырғызатын орынды немесе басқа бала креслосын қолданып көріңіз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Бас қойғыштар” осы бөлімнің бас
жағындажәне “Алдыңғы орындық пен артқы
орындықтарға
арналған
әмбебап
бала
креслолары” осы бөлімнің бас жағында.)

және артқа ➃ қарай қатты басыңыз. Реттелмелі орындық арқалары бала креслосы мен
орындық арқасы тиіп тұратындай орналастырылуы қажет.
5. Егер бала креслосын жоғарғы шектеуші
баумен жабдықталған болса, жоғарғы шектеуші бауды өткізіңіз және шектеуші бауды шектеуші бекіткішке бекітіңіз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Бала креслосының бекіткіші (екінші
қатардағы орындықтарға арналған)” осы
бөлімнің бас жағында.)
6. Егер бала креслосы тірегіш аяқтар сияқты айналмайтын құрылғылармен жабдықталған болса, оларды жоғарғы шектеуші баудың орнына
бала креслосының өндірушісінің нұсқауларын
орындай отырып пайдаланыңыз.

1. Бала креслосын орындыққа ➀ қойыңыз.
2. Бала креслосының бекіту ілмектерін ISOFIX
төменгі бекіткіштеріне бекітіңіз ➁.
3. Еуропа үшін (I-F2X, II, III салмақ тобы):
Бала креслосының артқы жағы көліктің
арқалығына мықтап бекітілуі тиіс. Бала креслосын қолайлы етіп орнату үшін бас қойғышты
алып тастау керек. Бас қойғышты сенімді жерге
сақтаңыз. Бала креслосы алынған кезде бас
қойғышты орнатуды ұмытпаңыз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Бас қойғыштар” осы бөлімнің бас
жағындажәне “Алдыңғы орындық пен артқы
орындықтарға
арналған
әмбебап
бала
креслолары” осы бөлімнің бас жағында)

SSS0755AZ
SSS0754AZ

4-қадам

4. Қатты ілмекті бала креслосы қатты бекітілетіндей етіп қысқартыңыз; көліктің орындық
төсемесін және арқасын тіземен басу үшін бала креслосының ортасынан ұстап төмен ➂

7-қадам

7. Бала креслосына баланы отырғызудан бұрын
оны тексеріп көріңіз ➄. Орнына мықтап
бекітілгеніне көз жеткізу үшін бала креслосын
бір жанынан екінші жанына және алға қарай
тартып көріңіз.
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8. Бала креслосын пайдаланудан бұрын оның
дұрыс бекігеніне көз жеткізіңіз. Бала креслосы
мықтап бекімеген болса, 3 - 7 қадамдарды
қайталаңыз.
Артқа қарайтын:

SSS0756AZ

SSS0649AZ

1- және 2-қадамдар

Бала
креслосын
дұрыс
пайдалану
үшін
өндірушінің нұсқауларын орындауды ұмытпаңыз.
Артқа қарайтын бала креслосын екінші
қатардағы шеткі орындықтарға ISOFIX арқылы
орнату үшін осы әрекеттерді орындаңыз:
1. Бала креслосын орындыққа ➀ қойыңыз.
2. Бала креслосының бекіту ілмектерін ISOFIX
төменгі бекіткіштеріне бекітіңіз ➁.

SSS0757AZ

3-қадам

6-қадам

3. Қатты ілмекті бала креслосы қатты бекітілетіндей етіп қысқартыңыз; көліктің орындық
төсемесін және арқасын қолмен басу үшін бала креслосының ортасынан ұстап төмен ➂
және артқа ➃ қарай қатты басыңыз.

6. Бала креслосына баланы отырғызудан бұрын
оны тексеріп көріңіз ➄. Орнына мықтап
бекітілгеніне көз жеткізу үшін бала креслосын
бір жанынан екінші жанына және алға қарай
тартып көріңіз.

4. Егер бала креслосын жоғарғы шектеуші
баумен жабдықталған болса, жоғарғы шектеуші бауды өткізіңіз және шектеуші бауды шектеуші бекіткішке бекітіңіз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Бала креслосының бекіткіші (екінші
қатардағы орындықтарға арналған)” осы
бөлімнің бас жағында.)

7. Бала креслосын пайдаланудан бұрын оның
дұрыс бекігеніне көз жеткізіңіз. Бала креслосы
мықтап бекімеген болса, 3 - 6 қадамдарды
қайталаңыз.

5. Егер бала креслосы тірегіш аяқтар сияқты айналмайтын құрылғылармен жабдықталған болса, оларды жоғарғы шектеуші баудың орнына
бала креслосының өндірушісінің нұсқауларын
орындай отырып пайдаланыңыз.
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БАЛА КРЕСЛОСЫН ҮШ-НҮКТЕЛІ
ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІН
ПАЙДАЛАНЫП ОРНАТУ

Артқы шеткі орындықтарға орнату (Еуропа
үшін
(II
және
III
салмақ
топтарын
қоспағанда)):

Артқы орындықтарға орнату автоматты бекіту режимі жоқ
Алға қарайтын:
Бала
креслосын
дұрыс
пайдалану
үшін
өндірушінің нұсқауларын орындауды ұмытпаңыз.
Алға
қарайтын
бала
креслосын
артқы
орындықтарға автоматты түрде құлыпталу режимі жоқ үш-нүктелі қауіпсіздік белдігі арқылы орнату үшін осы әрекеттерді орындаңыз:

Бас қойғышты ең жоғарғы күйіне қойыңыз.
(Мына бөлімді қараңыз: “Бас қойғыштар” осы
бөлімнің бас жағында, “Алдыңғы орындық пен
артқы орындықтарға арналған әмбебап бала
креслолары” осы бөлімнің бас жағында.)

SSS0647AZ

Алға қарайтын: 5-ші әрекет

SSS0493AZ

Алға қарайтын: 3-ші әрекет

SSS0758AZ

Алға қарайтын: 1-ші әрекет

1. Бала креслосын орындыққа ➀ қойыңыз.
2. Артқы шеткі орындықтарға орнату (Еуропа
үшін (II және III салмақ тобы)):
Бас қойғышты алыңыз. (Мына бөлімді қараңыз:
“Бас қойғыштар” осы бөлімнің бас жағында,
“Алдыңғы орындық пен артқы орындықтарға
арналған әмбебап бала креслолары” осы
бөлімнің бас жағында.)

3. Қауіпсіздік белдігінің тілшесін бала креслосы
арқылы өткізіңіз және оны бекіткішке ➁
құлыптың қабысқанын естігенше және сезгенше итеріңіз.

5. Қауіпсіздік белдігіндегі қосымша бос тұстарды
кетіріңіз; қауіпсіздік белдігін жоғары тарту
кезінде орындықтың жұмсақ төсемесін және
орындық арқасын тіземен басу үшін бала
креслосының ортасынан ұстап төмен ➂ және
артқа қарай ➃ мықтап басыңыз. Реттелмелі
орындық арқалары бала креслосы мен
орындық арқасы тиіп тұратындай орналастырылуы қажет.

4. Қауіпсіздік
белдігінің
тоқымасында
бос
аумақтың болмауы үшін қауіпсіздік белдігін бала креслосына орнатылған бекіткіш құралдар
арқылы орнына бекіту қажет.

SSS0638AZ

Алға қарайтын: 6-шы әрекет
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6. Бала креслосына баланы отырғызудан бұрын
оны тексеріп көріңіз ➄. Орнына мықтап
бекітілгеніне көз жеткізу үшін бала креслосын
бір жанынан екінші жанына және алға қарай
тартып көріңіз.

4. Қауіпсіздік белдігіндегі қосымша бос тұстарды
кетіріңіз; қауіпсіздік белдігін жоғары тарту
кезінде орындықтың жұмсақ төсемесін және
орындық арқасын қолмен басу үшін бала
креслосының ортасынан ұстап төмен ➂ және
артқа қарай ➃ мықтап басыңыз.

7. Бала креслосын пайдаланудан бұрын оның
дұрыс бекігеніне көз жеткізіңіз. Бала креслосы
босап
тұрған
болса,
3–5
қадамдарды
қайталаңыз.
Артқа қарайтын:

SSS0654AZ

Артқа қарайтын: 2-ші әрекет

2. Қауіпсіздік белдігінің тілшесін бала креслосы
арқылы өткізіңіз және оны бекіткішке ➁
құлыптың қабысқанын естігенше және сезгенше итеріңіз.
3. Қауіпсіздік
белдігінің
тоқымасында
бос
аумақтың болмауы үшін қауіпсіздік белдігін бала креслосына орнатылған бекіткіш құралдар
арқылы орнына бекіту қажет.
SSS0759AZ

Артқа қарайтын: 1-ші әрекет

Бала
креслосын
дұрыс
пайдалану
үшін
өндірушінің нұсқауларын орындауды ұмытпаңыз.
Автоматты түрде құлыпталу тәртібі жоқ
қауіпсіздік белдігінің үш нүктелі түрін қолдана
отырып, кері қарай орнатылатын бала креслосын
артқы орындықтарға орнату жолы мынадай:

SSS0658AZ

Артқа қарайтын: 5-ші әрекет

5. Бала креслосына баланы отырғызудан бұрын
оны тексеріп көріңіз ➄. Орнына мықтап
бекітілгеніне көз жеткізу үшін бала креслосын
бір жанынан екінші жанына және алға қарай
тартып көріңіз.
6. Бала креслосын пайдаланудан бұрын оның
дұрыс бекігеніне көз жеткізіңіз. Бала креслосы
босап
тұрған
болса, 3–5
қадамдарды
қайталаңыз.

1. Бала креслосын орындыққа ➀ қойыңыз.
SSS0639AZ

Артқа қарайтын: 4-ші әрекет
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•

•
JVR0285XZ

Еуропа үшін (II және III салмақ тобы)

•

SSS0300AZ

Еуропа үшін (II және III салмақ топтарын қоспағанда)

Алдыңғы жолаушы орындығына
орнату

•

ҚАУІПТІ
Алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жастықшасы көлікте артқа қарайтын бала
креслосын алдыңғы жолаушы орындығына
ешқашан орнатпаңыз. Қосымша алдыңғы
жақ
соққысына
қарсы
қауіпсіздік
жастықшалары аса үлкен күшпен үріледі.

•

Артқа қарайтын бала креслосы апат кезінде
іске қосылатын қосымша алдыңғы соққыға
қарсы
қауіпсіздік
жастықшаларының
соққысына душар болуы мүмкін және осылай баланы жарақаттауы немесе мерт
қылуы мүмкін.
Жоғарғы шектеуші бауы бар бала креслосын
алдыңғы
орындыққа
ешқашан
орнатпаңыз.

NISSAN компаниясы бала креслосын артқы
орындыққа орнатуға кеңес береді. Алайда,
жергілікті заңнамаларға сәйкес бала креслосын алдыңғы жолаушы орындығына орнату қажет болса, жолаушы орындығын ең
артқы күйге жылжытыңыз.
Сәбилерге арналған бала креслоларының
бағыты артқа қарап тұруы қажет және,
сондықтан,
алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жастықшасы
бар
көлікте
алдыңғы
жолаушы
орындығына
қойылмауы тиіс.
Қауіпсіздік белдігін қолданбаған кезде бала
креслосы дұрыс бекітілмейді. Кресло аударылып кетуі немесе ағытылып кетіп, кенет
тоқтаған кезде немесе соғылысып қалған
кезде балаға зақым келтіруі мүмкін.

Алға қарайтын:
Бала
креслосын
дұрыс
пайдалану
үшін
өндірушінің нұсқауларын орындауды ұмытпаңыз.
Алға қарайтын бала креслосын алдыңғы жолаушы орындығына автоматты түрде құлыптау режимі жоқ үш нүктелі қауіпсіздік белдігі арқылы орнату үшін мына әрекеттерді орындаңыз:
1. Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықшасы
қосқышының көмегімен алдыңғы жолаушының
қауіпсіздік жастықшасын ажыратыңыз. (Мына
бөлімді қараңыз: “Қосымша қауіпсіздік жүйесі
(ҚҚЖ)” осы бөлімнің аяқ жағында.) От алдыру
қосқышын ON күйіне қойыңыз да, алдыңғы жо(OFF)
лаушы қауіпсіздік жастықшасының
күй шамының жанғанына көз жеткізіңіз.
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7. Қауіпсіздік белдігіндегі қосымша бос тұстарды
кетіріңіз; қауіпсіздік белдігін жоғары тарту
кезінде орындықтың жұмсақ төсемесін және
орындық арқасын тіземен басу үшін бала
креслосының ортасынан ұстап төмен ➃ және
артқа қарай ➄ мықтап басыңыз.

SSS0627Z

Алға қарайтын: 2-ші және 3-ші әрекеттер

2. Орындықты ең артқы күйіне жылжытыңыз ➀.
3. Еуропа үшін (II және III салмақ тобы):
Бас қойғышты алыңыз ➁. (Мына бөлімді
қараңыз: “Бас қойғыштар” осы бөлімнің бас
жағында, “Алдыңғы орындық пен артқы
орындықтарға
арналған
әмбебап
бала
креслолары” осы бөлімнің бас жағында.)
Еуропа үшін (II және III салмақ топтарын
қоспағанда):

SSS0360CZ

Алға қарайтын: 5-ші әрекет

5. Қауіпсіздік белдігінің тілшесін бала креслосы
арқылы өткізіңіз және оны бекіткішке ➂
құлыптың қабысқанын естігенше және сезгенше итеріңіз.
6. Қауіпсіздік
белдігінің
тоқымасында
бос
аумақтың болмауы үшін қауіпсіздік белдігін бала креслосына орнатылған бекіткіш құралдар
арқылы орнына бекіту қажет.

JVR0286XZ

Алға қарайтын: 8-қадам (Еуропа үшін (II және III
салмақ тобы))

Бас қойғышты ең жоғарғы ➁ күйіне қойыңыз.
(Мына бөлімді қараңыз: “Бас қойғыштар” осы
бөлімнің бас жағында, “Алдыңғы орындық пен
артқы орындықтарға арналған әмбебап бала
креслолары” осы бөлімнің бас жағында.)
4. Бала креслосын орындыққа қойыңыз.

SSS0302GZ

SSS0647BZ

Алға қарайтын: 7-ші әрекет
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Алға қарайтын: 8-қадам (Еуропа үшін (II және III
салмақ тобын қоспағанда)

ҚОСЫМША ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІ
(ҚҚЖ)
8. Бала креслосына баланы отырғызудан бұрын
оны тексеріп көріңіз ➅. Орнына мықтап
бекітілгеніне көз жеткізу үшін бала креслосын
бір жанынан екінші жанына және алға қарай
тартып көріңіз.
9. Бала креслосын пайдаланудан бұрын оның
дұрыс бекігеніне көз жеткізіңіз. Бала креслосы
мықтап бекімеген болса, 6 - 8 қадамдарды
қайталаңыз.

ҚОСЫМША ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІНЕ
ҚАТЫСТЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
(ҚҚЖ)

Қосымша бүйірлік соққыға қарсы
пердеше қауіпсіздік жастықшасы
жүйесі

Осы қосымша қауіпсіздік жүйесінің (ҚҚЖ) бөлімі
жүргізуші және жолаушының қосымша алдыңғы
соққыға қарсы қауіпсіздік жастықшалары,
қосымша бүйірлік соққыға қарсы қауіпсіздік
жастықшалары, қосымша бүйірлік соққыға қарсы
перделік қауіпсіздік жастықшалары және алдын
ала керілетін қауіпсіздік белдігі жүйесіне қатысты
маңызды мәліметті қамтиды.

Бұл жүйе кейбір бүйір жақтан болған соққылар
кезінде
алдыңғы
және
артқы
шеткі
орындықтарда
отырған
жүргізуші
және
жолаушылардың басына түсетін соққы күшін
сейілтуге көмектесе алады. Қосымша бүйірлік
соққыға қарсы перделік қауіпсіздік жастықшасы
көлік соғылған бүйір жақта үрілетіндей жасалған.

Қосымша алдыңғы соққыға қарсы
қауіпсіздік жастықшасы жүйесі
Бұл жүйе кейбір алдыңғы жақтан болған соққылар
кезінде
жүргізуші
және/немесе
алдыңғы
жолаушының басы мен кеуде аумағына түсетін
соққы күшін сейілтуге көмектесе алады. Қосымша
алдыңғы соққыға қарсы қауіпсіздік жастықшасы
көлік соғылған алдыңғы жақта үрілетіндей
жасалған.

Қосымша бүйірлік соққыға қарсы
қауіпсіздік жастықшасы жүйесі
Бұл жүйе кейбір бүйір жақтан болған соққылар
кезінде жүргізуші және алдыңғы жолаушының кеуде аумағына түсетін соққы күшін сейілтуге
көмектесе алады. Қосымша бүйірлік соққыға
қарсы қауіпсіздік жастықшасы көлік соғылған
бүйір жақта үрілетіндей жасалған.

ҚҚЖ жүргізуші мен алдыңғы жолаушы қауіпсіздік
белдіктері
ұсынатын
апат
қорғанысын
толықтыруға
арналған
және
оларды
ауыстыруғаарналмаған. ҚҚЖ өмірлерді аман
сақтап қала алады және ауыр жарақаттарды
азайтады. Алайда, үріліп жатқан қауіпсіздік
жастықшалары теріні сыдыру әрекетіне немесе
өзге жарақаттарға әкелуі мүмкін. Қауіпсіздік
жастықшалары
дененің
төменгі
жағын
қорғамайды. Қауіпсіздік белдіктерін әрдайым
дұрыс тағу қажет және жолаушылар руль және
аспаптар панелінен ыңғайлы қашықтықта отыруы тиіс. (Мына бөлімді қараңыз: “Қауіпсіздік
белдіктері” осы бөлімнің бас жағында.) Жолаушыларды қорғауға көмектесу үшін қауіпсіздік
жастықшалары жылдам үрленеді. Қауіпсіздік
жастықшаларының үрілу күші, жолаушылар
қауіпсіздік жастықшалары модульдерінің үрілуі
кезінде тым жақын немесе дәл қарама-қарсы
отырса, жарақат алу қаупін ұлғайтуы мүмкін.
Қосылғаннан кейін қауіпсіздік жастықшаларының ауасы жылдам шығады.

Қауіпсіздік — орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және қосымша қауіпсіздік жүйесі 43

ҚҚЖ от алдыру қосқышы ON күйінде болған кезде ғана жұмыс істейді.
От алдыру қосқышы ON күйінде болған кезде,
ҚҚЖ қауіпсіздік жастықшасының дабыл шамы
шамамен 7 секунд бойы жанады, содан кейін
өшеді. Бұл ҚҚЖ қауіпсіздік жастықшасы
жүйесінің жұмыс істеп тұрғанын білдіреді. (Мына
бөлімді
қараңыз:
“SRS
қауіпсіздік
жастықшасының дабыл шамы” осы бөлімнің аяқ
жағында.)
SSS0131AZ

SSS0132AZ

•

ҚАУІПТІ
Қосымша алдыңғы жақ соққысына қарсы
қауіпсіздік жастықшалары әдетте бүйірден
болған соққыға, артқы жақ соққысын, көлік
аударылғанда немесе мардымсыз алдыңғы
жақ соққысында үрілмейді. Апат кезінде

•
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жарақат деңгейінің жоғары болу қаупін
азайтуға көмектесу үшін қауіпсіздік белдіктерін әрдайым тағып жүріңіз.
Орындықта артқа еңкейіп және тік отырған
кезде қауіпсіздік белдіктері және қосымша
алдыңғы жақ соққысына қарсы қауіпсіздік
жастықшаларының тиімділігі ең жоғары болады. Алдыңғы жақ соққысына қарсы
қауіпсіздік жастықшалары аса қатты
күшпен
үріледі.
Егер
өзіңіз
де,

•

жолаушыларыңыз да белдіктерді тақпай,
алға еңкейіп, орындыққа бір жақ жанымен
немесе басқаша түрде отырсаңыздар, апат
кезінде жарақат алу немесе мерт болу
қаупіне
ұшырайсыздар.
Өзіңіз
және
жолаушыларыңыз
үрілген
кезде
дәл
қарсысында отырсаңыз, қосымша алдыңғы
жақ
соққысына
қарсы
қауіпсіздік
жастықшасынан
ауыр
немесе
мерт
қыларлық жарақаттар алуыңыз мүмкін.
Әрқашан орындық арқасына сүйеніп және
руль мен аспаптар панелінен барынша
қашық отырыңыз. Қауіпсіздік белдіктерін
әрқашан пайдаланыңыз.

SSS0006Z

SSS0008Z

SSS0007Z

SSS0009Z

Қолдарыңызды рульдің сыртқы жағында
ұстаңыз. Оларды руль дөңгелегінің ішіне салу
қосалқы
алдыңғы
қауіпсіздік
жастықшалары
үрленген
жағдайда
жарақат алу қаупін арттыруы мүмкін.
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•

•
SSS0099Z

•

SSS0100Z

ҚАУІПТІ
Балаларды
ешқашан
белдік
тақпай
отырғызбаңыз немесе терезеден қолдарын
немесе беттерін шығаруға рұқсат бермеңіз.
Оларды алдыңызға отырғызуға немесе
қолыңызбен ұстап отыруға тырыспаңыз.
Суреттерде көлікті жүргізу кезінде қауіпті
отырыстардың кей мысалдары берілген.
Балалар дұрыс таңылмаған болса, қосымша
алдыңғы жақ соққысына қарсы қауіпсіздік
жастықшалары, қосымша бүйірлік соққыға
қарсы қауіпсіздік жастықшалары немесе
қосымша бүйірлік соққыға қарсы перделік
қауіпсіздік жастықшалары үрілген кезде,
олар қатты жарақаттануы немесе өліп кетуі
мүмкін.
Артқа қарайтын бала креслосын алдыңғы
орындыққа ешқашан орнатпаңыз. Үріліп
жатқан қосымша алдыңғы жақ соққысына
қарсы қауіпсіздік жастықшасы баланы
қатты жарақаттауы немесе мерт қылуы
мүмкін. (Мына бөлімді қараңыз: “Бала
креслолары” осы бөлімнің бас жағында.)
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SSS0059AZ

SSS0140Z

•

SSS0159Z

•
SSS0162Z

•

ҚАУІПТІ
Қосымша
бүйірлік
соққыға
қарсы
қауіпсіздік жастықшалары және қосымша
бүйірлік соққыға қарсы перделік қауіпсіздік
жастықшалары әдетте алдыңғы жақ
соққысына, артқы жақ соққысын, көлік
аударылғанда немесе мардымсыз бүйірлік
соққыда үрілмейді. Апат кезінде жарақат

•

деңгейінің жоғары болу қаупін азайтуға
көмектесу үшін қауіпсіздік белдіктерін
әрдайым тағып жүріңіз.
Орындықта артқа еңкейіп және тік отырған
кезде қауіпсіздік белдіктері және қосымша
бүйірлік
соққыға
қарсы
қауіпсіздік
жастықшалары және қосымша бүйірлік
соққыға
қарсы
перделік
қауіпсіздік
жастықшаларының тиімділігі ең жоғары болады. Қосымша бүйірлік соққыға қарсы
қауіпсіздік жастықшалары және қосымша
бүйірлік соққыға қарсы перделік қауіпсіздік
жастықшалары аса қатты күшпен үріледі.
Егер өзіңіз де, жолаушыларыңыз да белдіктерді тақпай, алға еңкейіп, орындыққа бір
жақ жанымен немесе басқаша түрде
отырсаңыздар, апат кезінде жарақат алу немесе мерт болу қаупіне ұшырайсыздар.
Ешкімнің қолын, аяғын немесе бетін
алдыңғы
орындық
арқаларының
жанындағы немесе төбедегі белтемірлер
маңындағы қосымша бүйірлік соққыға
қарсы қауіпсіздік жастықшалары және
қосымша бүйірлік соққыға қарсы перделік
қауіпсіздік жастықшаларына қоюына жол
бермеңіз. Алдыңғы орындықтардағы немесе
артқы
шеткі
орындықтардағы
адамдардың
терезелерден
қолдарын
шығаруына немесе есікке жантаюына жол
бермеңіз. Суреттерде көлікті жүргізу кезінде
қауіпті отырыстардың кей мысалдары
берілген.

•

қарсы қауіпсіздік жастықшалары және
қосымша бүйірлік соққыға қарсы перделік
қауіпсіздік жастықшалары үрілсе, ауыр
жарақат алуға болады. Әсіресе балаларды
алып жүрген кезде сақ болыңыз, оларды
үнемі дұрыс таңып отырғызу керек.
Алдыңғы орындық арқаларына орындық
қаптамаларын салмаңыз. Олар қосымша
бүйірлік
соққыға
қарсы
қауіпсіздік
жастықшасының үрілуіне кедергі келтіруі
мүмкін.

Алдын ала керілетін қауіпсіздік белдігі
жүйесі
Алдын ала керілетін қауіпсіздік белдігі жүйесі
қосымша алдыңғы жақ соққысына қарсы
қауіпсіздік жастықшасымен бірге жасайды.
Қауіпсіздік белдігінің тартқышы және анкерімен
бірге, ол көлік апаттың кей түрлеріне душар
болғанда қауіпсіздік белдігін қатайтуға және
алдыңғы орындықтардағы адамдарды таңуға
көмектеседі. (Мына бөлімді қараңыз: “Алдын ала
керілетін қауіпсіздік белдігі жүйесі” осы бөлімнің
аяқ жағында.)

Артқы орындықтарда отырған кезде,
алдыңғы орындықтардың арқаларын ұстап
отырмаңыз. Егер қосымша бүйірлік соққыға
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Қауіпсіздік жастықшасының ескерту
белгілері

SRS қауіпсіздік жастықшасының
дабыл шамы

JVR0243XZ

Қауіпсіздік жастықшасының ескерту таңбасы
NIC3051

Қосымша қауіпсіздік жастықшасының жүйесі туралы ескерту белгісі көлік ішіне суретте
көрсетілгендей қойылған.
A жүргізуші және/немесе
Ескерту жапсырмасы j
жолаушы жақ күнқағардың бетінде орналасқан.
Бұл ескерту белгі(лер)і алдыңғы жолаушы
орындығына артқа қарайтын бала креслосын орнатпау туралы ескертеді, себебі осылай қойылған
кресло
жол
апаты
кезінде
қауіпсіздік
жастықшасының ашылуына байланысты сәбидің
қатты жарақат алуына әкелуі мүмкін.

SPA1097Z

A мынаны ескертеді:
Таңба j
“Алдыңғы
жағы
қорғаныстық
ҚАУІПСІЗДІК
ЖАСТЫҒЫМЕН жабдықталған көлік орындығына
ЕШҚАШАН артқа қаратылған бала креслосын
қолданбаңыз, БАЛА ӨЛІП кетуі немесе АУЫР
ЖАРАҚАТ алуы ықтимал.”
Алдыңғы жақ соққысына қарсы қауіпсіздік
жастықшасымен жабдықталған көліктерде, артқа
қарайтын
бала
креслосын
тек
артқы
орындықтарда пайдаланыңыз.
Көлікке бала креслоларын орнатар кезде,
әрдайым
бала
креслосы
өндірушісінің
нұсқауларын мұқият орындаңыз. Қосымша
мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз “Бала
креслолары” осы бөлімнің бас жағында.

Өлшегіш панельде көрсетілетін SRS қауіпсіздік
жастықшаның қосымша ескерту шамы
қауіпсіздік жастықша жүйелеріне қатысты
сызбанұсқаларды көрсетеді, алдын ала керетін
қауіпсіздік белдігі жүйелерін және олардың
барлығын байланыстырып тұратын сымтетіктерді бақылап отырады.
От алдыру қосқышы ON күйінде болған кезде, ҚҚЖ
қауіпсіздік жастықшасының дабыл шамы шамамен 7 секунд бойы жанады, содан кейін өшеді. Бұл
ҚҚЖ қауіпсіздік жастықшасы жүйелерінің жұмыс
істеп тұрғанын білдіреді.
Келесі жағдайлардың бірі орын алса, қауіпсіздік
жастықшасы және/немесе алдын ала керілетін
қауіпсіздік белдігі жүйелерін жөндету қажет:

•
•
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SRS қауіпсіздік жастықшасының дабыл шамы
шамамен 7 секунд өткеннен кейін жанып тұра
береді.
ҚҚЖ қауіпсіздік жастықшасының дабыл шамы
үзік-үзік жыпылықтайды.

•

ҚҚЖ қауіпсіздік жастықшасының дабыл шамы
тіпті жанбайды.

Осындай жағдайларда, ауа жастықшасы және/не
алдын ала керілетін қауіпсіздік белдігі жүйесі
дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Оларды тексеру
және жөндеу қажет. Дереу NISSAN дилеріне
хабарласыңыз.
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7.

Қосымша бүйірлік соққыға қарсы перделік
қауіпсіздік жастықшасы модульдері (бар
болса)

8.

Тізеге арналған сыртқы алдын ала керілген
жүйе (бар болса)

9.

Жерсерік сенсоры (бар болса)

10. Алдын-ала керілетін қауіпсіздік белдігінің
тартқыштары
11.

•

•
JVR0526XZ

ҚОСЫМША ҚАУІПСІЗДІК
ЖАСТЫҚШАСЫ ЖҮЙЕЛЕРІ
1.

Апат аумағының сенсоры

2.

Қосымша алдыңғы соққыға қарсы қауіпсіздік
жастықшасы модульдері

3.

Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік
жастықшасының тетігі (бар болса)

4.

Қосымша бүйірлік соққыға қарсы қауіпсіздік
жастықша модульдері (бар болса)

5.

Қауіпсіздік жастықшасының бақылау блогы
(ACU)

6.

Бүйірлік соққыға қарсы қосымша перделік
қауіпсіздік жастықша үрілгіштері (бар болса)

•
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Жерсерік сенсоры (бар болса)

ҚАУІПТІ
Руль доғасына, аспаптар панеліне және
алдыңғы есік қаптамаларының және
алдыңғы орындықтар маңайына ешнәрсе
қоймаңыз.
Жолаушылар
мен
руль
доғасының ортасына, аспаптар панеліне,
және алдыңғы есік қаптамаларының және
алдыңғы
орындықтардың
маңайына
ешнәрсе қоймаңыз. Мұндай нәрселер
қосымша қауіпсіздік жастықшасы үрілген
кезде қауіпті ұшқыр заттар ұшуы мүмкін.
Үрілістен
кейін,
қосымша
қауіпсіздік
жастықшасы жүйесінің бірнеше бөліктері
ыстық болады. Оларды ұстамаңыз: қатты
күйік алуыңыз мүмкін.
Қосымша
қауіпсіздік
жастықшасы
жүйелерінің құрамдас бөлшектеріне немесе
сымдарына рұқсатсыз ешбір өзгеріс енгізілмеуге тиіс. Бұл қосымша қауіпсіздік
жастықшаларының байқаусызда үрілуіне
немесе қосымша қауіпсіздік жастықшасы
жүйелерінің зақымдалуына жол бермейді.

•

•

•

•

Көліктің электр жүйесіне, тіреу жүйесіне,
алдыңғы бөлігінің құрылымына және бүйір
панельдеріне рұқсатсыз ешбір өзгеріс
енгізбеңіз.
Бұл
қосымша
қауіпсіздік
жастықшасы жүйелерінің дұрыс үрілуіне
әсерін тигізуі мүмкін.
Қосымша
қауіпсіздік
жастықшасы
жүйелеріне
немқұрайлы
қарау
ауыр
жарақатқа әкелуі мүмкін. Немқұрайлы
қарау рульдің дөңгелегіне және үстіне, аспаптар панеліне немесе айналасына материалдар қою немесе қосымша қауіпсіздік
жастықшасы
жүйелерінің
айналасына
қосымша
салон
материалын
орнату
арқылы рульге және аспаптар панеліне
өзгерістер енгізуді қамтиды.
Қосымша
қауіпсіздік
жастықшасы
жүйелерінің айналасындағы немесе ішіндегі
жұмысты NISSAN дилері жүргізуі тиіс. ҚҚЖ
сым жүйесін өзгертуге немесе ажыратуға
болмайды.
Қосымша
қауіпсіздік
жастықшасы жүйелерінде рұқсат етілмеген
электрлі тексеріс жабдығы мен зонд
құрылғыларын пайдаланбау керек.
ҚҚЖ сым жүйесінің бекіткіштерін оңай табу
үшін олар сары және/немесе қызғылт түске
боялған.

Қауіпсіздік жастықшалары үрілген кезде, қатты
дыбыс, одан кейін түтін шығуы мүмкін. Бұл түтін
зиянды емес және өрттің пайда болғанын білдірмейді. Оны әдейі жұтпауға тырысыңыз, себебі ол
тыныс жолдарын тітіркендіруі және жөтелуге
мәжбүрлеуі мүмкін. Дем алуы қиын адамдар дереу
таза ауамен дем алу үшін шығуы тиіс.

Қосымша алдыңғы соққыға қарсы
қауіпсіздік жастықшасы жүйесі

Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік
жастықшасының күй шамы:

Жүргізушінің қосымша алдыңғы соққыға қарсы
қауіпсіздік жастықшасы рульдің ортасында
орналасқан. Жолаушының қосымша алдыңғы
соққыға қарсы қауіпсіздік жастықшасы аспаптар
панелінде, қолғап жәшігінің үстінде орналасқан.
Қосымша алдыңғы соққыға қарсы қауіпсіздік
жастықшасының
жүйесі
жоғары
деңгейлі
алдыңғы соққыда үрілуге арналған, алайда басқа
соққы түрінің күші жоғары деңгейлі алдыңғы жақ
соққысына ұқсас болса үрілуі мүмкін. Ол кейбір
алдыңғы жақ соққыларында үрілмеуі мүмкін.
Көліктің зақымдалуы (немесе оның болмауы)
әрдайым қосымша алдыңғы соққыға қарсы
қауіпсіздік жастықшасы жүйесінің дұрыс жұмыс
жасап тұрғанын білдірмейді.

JVR0374XZ

OFF шамы

JVR0264XZ

ON шамы

Алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жастықшасының күй шамы аспаптар панелінің
үстінде орнатылған.
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От алдыру қосқышы ON қалпына қойылған кезде,
алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жастықшасының ON және OFF күйі жанады, содан
соң
алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жастықшасының күйіне қарай сөнеді немесе жанып тұра береді.

•

•

Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықшасын
қосу үшін:

Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік
жастықшасы қосқышы:

1. От алдыру қосқышын OFF күйіне қойыңыз.
2. Қолғап жәшігін ашыңыз да, механикалық кілтті
алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жастықшасы қосқышына сұғыңыз.

От алдыру қосқышы ON қалпында, ал алдыңғы
жолаушының қауіпсіздік жастықшасы іске
қосулы болғанда, алдыңғы жолаушының
қауіпсіздік жастықшасының OFF шамы
шамамен 7 секундтан кейін сөнеді.
Алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жанады
жастықшасының ON күй шамы
және 1 минуттан соң алдыңғы жолаушы
қауіпсіздік жастықшасының қосқышы ON
күйінде болғанда өшеді.
От алдыру кілті ON қалпында, ал алдыңғы
жолаушының қауіпсіздік жастықшасы іске
қосулы болғанда, алдыңғы жолаушының
шақауіпсіздік жастықшасының ON күйі
мы шамамен 7 секундтан кейін сөнеді.
Алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жанады
жастықшасының OFF күй шамы
және
алдыңғы
жолаушы
қауіпсіздік
жастықшасының қосқышы OFF күйінде
тұрғанша қосулы тұрады.

Егер
алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жастықшасының
күй
шамы
жоғарыда
сипатталғаннан басқаша жұмыс істесе, алдыңғы
жолаушының қауіпсіздік жастықшасы дұрыс
жұмыс істемеуі мүмкін. Жүйені тез арада NISSAN
дилеріне
тексертіңіз
және
қажет
болса,
жөндетіңіз.

3. Кілтті басыңыз да, “ON” қалпына бұраңыз.
4. От алдыру қосқышын ON күйіне қойыңыз.
Алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жанады.
жастықшасының ON күй шамы
JVR0365XZ

Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықшасын
қолғап жәшігінің ішінде орналасқан алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жастықшасы
қосқышының көмегімен ажыратуға болады.

5. Алдыңғы
жолаушының
жастықшасының ON күй шамы
тан соң өшеді.

қауіпсіздік
1 минут-

Қосымша бүйірлік соққыға қарсы
қауіпсіздік жастықшасы жүйесі

Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықшасын
өшіру үшін:
1. От алдыру қосқышын OFF күйіне қойыңыз.
2. Қолғап жәшігін ашыңыз да, механикалық кілтті
алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жастықшасы
қосқышына
сұғыңыз.
Механикалық кілтті қолдану туралы ақпаратты
қараңыз “Механикалық кілт” “3. ішінде Жолға
шыққанға дейінгі тексеру және реттеу” бөлім.

SSS0978Z

3. Кілтті басыңыз да, “OFF” қалпына бұраңыз.
4. От алдыру қосқышын ON күйіне қойыңыз.
Алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жанып
жастықшасының OFF күй шамы
тұра береді.

Қосымша бүйірлік соққыға қарсы қауіпсіздік
жастықшасы
алдыңғы
орындықтардың
арқаларының сыртында орналасқан.
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Қосымша бүйірлік соққыға қарсы қауіпсіздік
жастықшасының жүйесі жоғары деңгейлі бүйірлік
соққыда үрілуге арналған, алайда басқа соққы
түрінің күші жоғары деңгейлі бүйірлік соққыға
ұқсас болса үрілуі мүмкін. Ол кейбір бүйірлік
соққыларда үрілмеуі мүмкін. Көліктің зақымдалуы
(немесе оның болмауы) әрдайым қосымша
бүйірлік соққыға қарсы қауіпсіздік жастықшасы
жүйесінің дұрыс жұмыс жасап тұрғанын білдірмейді.

АЛДЫН АЛА КЕРІЛЕТІН
ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІ ЖҮЙЕСІ

•
•

Қосымша бүйірлік соққыға қарсы
пердеше қауіпсіздік жастықшасы
жүйесі
Қосымша бүйірлік соққыға қарсы перделік
қауіпсіздік жастықшасы төбедегі белтемірлерде
орналасқан.
Қосымша бүйірлік соққыға қарсы перделік
қауіпсіздік жастықшасының жүйесі жоғары
деңгейлі бүйірлік соққыда үрілуге арналған, алайда басқа соққы түрінің күші жоғары деңгейлі
бүйірлік соққыға ұқсас болса үрілуі мүмкін. Ол кейбір бүйірлік соққыларда үрілмеуі мүмкін. Көліктің
зақымдалуы (немесе оның болмауы) әрдайым
қосымша бүйірлік соққыға қарсы перделік
қауіпсіздік жастықшасы жүйесінің дұрыс жұмыс
жасап тұрғанын білдірмейді.

•

•

ҚАУІПТІ
Алдын ала керілетін қауіпсіздік белдігін
пайдаланғаннан кейін қайта пайдалануға
болмайды. Оны тартқыш және бекіткішпен
бірге тұтастай ауыстыру қажет.
Егер көлік соққыға тап болса, бірақ алдын
ала керілу құрылғысы іске қосылмаса, алдын ала керілу құрылғысының жүйесін тексертуді және, қажет болса, NISSAN дилеріне
барып ауыстыртуды ұмытпаңыз.
Алдын ала керілетін қауіпсіздік белдігі
жүйесінің құрамдас бөліктеріне немесе
сымдарына рұқсатсыз еш өзгеріс жасалмауы тиіс. Бұл алдын ала керілетін
қауіпсіздік
белдігінің
байқаусызда
қосылуына немесе алдын ала керілетін
қауіпсіздік белдігі жүйесінің зақымдалуына
жол бермеуге арналған.

•

Егер алдын ала керілетін қауіпсіздік белдігі
жүйесін немесе көлікті лақтыру қажет болса, NISSAN дилеріне хабарласыңыз. Алдын
ала керілетін қауіпсіздік белдігін дұрыс тастау реттері сәйкес NISSAN қызмет көрсету
нұсқаулығында берілген. Қате тастау реттері жеке бас жарақатына әкелуі мүмкін..

Алдын ала керілу құрылғысы алдыңғы қауіпсіздік
белдігінің тартқышы және анкерімен бірге
оралған. Бұл қауіпсіздік белдіктері дәстүрлі
қауіпсіздік белдіктеріндей пайдаланылады.
Алдын ала керілетін қауіпсіздік белдігі қосылған
кезде, қатты дыбыс, одан кейін түтін шығуы
мүмкін. Бұл түтін зиянды емес және өрттің пайда
болғанын білдірмейді. Оны әдейі жұтпауға
тырысыңыз, себебі ол тыныс жолдарын тітіркендіруі және жөтелуге мәжбүрлеуі мүмкін. Дем
алуы қиын адамдар дереу таза ауамен дем алу
үшін шығуы тиіс.

Алдын ала керілетін қауіпсіздік белдігінің
айналасындағы немесе ішіндегі жұмысты
NISSAN дилері жүргізуі тиіс. ҚҚЖ сым
жүйесін өзгертуге немесе ажыратуға болмайды. Алдын ала керілетін қауіпсіздік
белдігі жүйесінде рұқсат етілмеген электрлі
тексеріс жабдығы және зонд құрылғылары
пайдаланылмауы керек.
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ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ АУЫСТЫРУ РЕТІ

•

•
•

ҚАУІПТІ
Қауіпсіздік жастықшалары үрілген соң,
қауіпсіздік жастықшасының модульдері
жұмыс істемейді және ауыстырылуы тиіс.
Қауіпсіздік жастықшасының модулдерін
NISSAN дилері ауыстыруы тиіс. Үрілген
қауіпсіздік
жастықшасы
модулдерін
жөндеуге болмайды.

Көлікте техникалық қызмет көрсету жұмыстарын
орындау
қажет
болғанда,
қауіпсіздік
жастықшалары, алдын ала керілетін қауіпсіздік
белдіктері және қатысы бар бөлшектер туралы
мәліметті жөндеу жүргізіп жатқан адамға көрсету
қажет. Капоттың астында немесе көліктің ішінде
жұмыс жасап жатқан кезде, от алдыру қосқышы
әрдайым LOCK күйінде болуы тиіс.

Көліктің алдыңғы бөлігінде зақым белгілері
пайда болса, қауіпсіздік жастықшасы
жүйелерін NISSAN дилеріне тексерту қажет.
Егер ҚҚЖ жүйесін немесе көлікті лақтыру
қажет
болса,
NISSAN
дилеріне
хабарласыңыз. Дұрыс лақтыру реттері
NISSAN компаниясының сәйкес қызметтік
нұсқаулығында берілген. Қате тастау реттері жеке бас жарақатына әкелуі мүмкін..

Қауіпсіздік жастықшалары және алдын ала
керілетін қауіпсіздік белдіктері бір рет іске
қосылуға арналған. Ескерту ретінде, ҚҚЖ
қауіпсіздік
жастықшасының
дабыл
шамы
зақымдалған болмаса, үрілу орын алғаннан кейін
ҚҚЖ қауіпсіздік жастықшасының дабыл шамы
жанған қалпы тұрады. ҚҚЖ жөндеуді және ауыстыруды NISSAN дилері ғана жүргізуі тиіс.
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ӨЛШЕГІШТЕР МЕН ДАТЧИКТЕР

СПИДОМЕТР ЖӘНЕ ОДОМЕТР
Спидометр

Бітуге дейінгі қашықтық (бдқ — км немесе
миля):
Бітуге дейінгі қашықтық (бдқ) ➀ режимі жанармайды қайта құюға дейін жүруге болатын
қашықтықтың есебін береді. Қашықтық жанармай багындағы жанармай мөлшері мен
жанармайдың нақты тұтынылу мөлшері негізінде
үздіксіз есептеліп отырады.
Дисплей әрбір 30 секунд сайын жаңартылады.
Қашықтық режимі төмен ауқымды дабыл беру
мүмкіндігін қамтиды. Егер жанармай деңгейі төмен
болса, экранда ескерту көрінеді.

JVI1006XZ

Спидометр көліктің жылдамдығын (км/сағ немесе
миля/сағ) көрсетеді.

Бітуге дейінгі қашықтық (бдқ — км
немесе миля)/Одометр

JVI0771XZ

Жанармай деңгейі одан бетер төмендеген кезде,
қашықтық дисплейі “———” өзгереді.

•
•

Егер құйылған жанармай мөлшері аз болса,
бітуге дейінгі қашықтық от алдыру қосқышы
OFF күйіне бұралғаннан бұрын көрсетілген дисплей көрініп тұра беруі мүмкін.

Одометр
көлік
жүріп
қашықтықты ➁ көрсетеді.

тастаған

жалпы

Ішінара жүрісті есептейтін қос есептегіші бар одометр ➁ жекелеген сапарлардың қашықтығын
көрсетеді.
Одометрді/қос
өзгерту:

сапар

одометрі

дисплейін

Келесіні дисплейге шығару үшін (аспаптар
панелінде орналасқан) TRIP RESET тетігін ➂
басыңыз:
ODO ̔ TRIP A ̔ TRIP B ̔ ODO
Қос сапар
келтіру:

одометрін

бастапқы

қалпына

Сапар одометрін нөл қалпына келтіру үшін TRIP
RESET тетігін ➂ 1 секундтан артық уақыт
басыңыз.

ТАХОМЕТР

Қырға қарай жүргенде немесе ирелең жолға
түскенде, бактағы жанармай шайқалады, бұл
дисплейдегі мәнді аз уақытқа өзгертуі мүмкін.

Одометр/ішінара жүрісті есептейтін қос
есептегіші бар одометр:
От алдыру қосқышы ON қалпынан OFF не LOCK
қалпына қойылғаннан кейін, одометр/қос сапар
одометрі 30 секунд жанып тұрады. От алдыру
қосқышы OFF қалпында тұрғанда, кез келген
есікті ашып, одан кейін барлық есіктерді
жапсаңыз, одометр/қос сапар одометрі 30
секунд жанып тұрады.
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылғанда
одометр/ішінара жүрісті есептейтін қос есептегіші бар одометр көліктің ақпарат дисплейінде
көрсетіледі.

JVI0951XZ

Тахометр қозғалтқыш жылдамдығын минут ішінде
жасалған айналымдар (айн/мин) ретінде береді.
Қозғалтқыштың айналымын қызыл аумаққа
дейін үдетпеңіз ➀.
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Қызыл аумақ үлгілерге қарай өзгеріп тұрады.

ҚОЗҒАЛТҚЫШ
САЛҚЫНДАТҚЫШЫНЫҢ
ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИГІ

•
•

Егер датчик қалыпты ауқымнан тыс болса,
көлікті тез арада қауіпсіз түрде тоқтатыңыз
және қозғалтқыштың бос режимге өтуіне
мүмкіндік беріңіз.
Егер қозғалтқыш шамадан тыс қызып кетсе,
көлікті
үздіксіз
пайдалана
беру
қозғалтқышты айтарлықтай зақымдауы
мүмкін. (Мына бөлімді қараңыз: “Көлік шамадан тыс қызып кететін болса” “6. ішінде
Төтенше жағдайда” бөлім оның ішінде дереу
қажет болған әрекет көрсетіледі.)

ЖАНАРМАЙ ДАТЧИГІ
JVI0999XZ

Қозғалтқыш салқындатқышының температура
датчигі қозғалтқыш салқындатқышының температурасын білдіреді.
Қозғалтқыш салқындатқышының температура
датчигінің тілі көрсетілген ауқымнан ➀ аспай
тұрса, онда қозғалтқыш салқындатқышының температурасы қалыпты деңгейде.
Қозғалтқыш салқындатқышының температурасы
сыртқы ауа температурасына және жүру
жағдайына байланысты өзгеріп отырады.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Егер
датчик
қозғалтқыш
салқындатқышының
температурасын
қалыпты ауқымның ыстық (H) жағынан
көрсетсе, температураны түсіру үшін көлік
жылдамдығын азайтыңыз.
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Жанармай датчигі от алдыру қосқышы ON күйінде
болған кезде бактағы жанармайдың шамалас
деңгейін көрсетеді.
Датчик тежеу, бұрылу, үдету немесе қырға шығу
және төмен түсу кезінде бактағы жанармайдың
шайқалуына байланысты аздап қозғалуы мүмкін.
Бактағы жанармай деңгейі төмендей бастағанда,
көлік ақпаратының дисплейінде жанармай
пайда
деңгейінің төмендігі туралы ескерту

болады. Жанармай деңгейін 0 (бос) деңгейіне
түсірмей тұрып, жанармайды мүмкіндігінше тез
құюды ұсынамыз.
Мына
, көрсеткі жанармай багының қақпағы
көліктің оң жағында орналасқанын білдіреді.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Датчик бос (0) күйді тіркегенге дейін жанармайды қайта құйыңыз.
Жанармай датчигінің тілі бос (0) күйге жеткенде
бакта жанармайдың аздаған көлемі болады.

Жарықтарды күңгірттеу үшін j
B қосқыштың жағын басыңыз. Жолақ ➀ − жағына қарай жылжиды.

АСПАПТАР ЖАРЫҚТЫҒЫН
БАҚЫЛАУ

Көлік
ақпараты
дисплейі
құралдардың
жарықтылығын бақылау тетігі 5 секундтан артық
жұмыс істемеген кезде қалыпты күйіне оралады.

XTRONIC ҮЗДІКСІЗ ӨЗГЕРМЕЛІ
БЕРІЛІСІ (ҮӨБ) ҚАЛПЫНЫҢ
ИНДИКАТОРЫ (бар болса)
JVI0644XZ

Xtronic ҮӨБ қалпының индикаторы от алдыру
қосқышы ON күйінде болған кезде, беріліс
ауыстырғышының қалпын көрсетеді.

JVI0661MZ

Аспаптар жарықтығын бақылау қосқышын от алдыру қосқышы ON күйінде болған кезде қосуға
болады. Тетік іске қосылғанда, көлік ақпараты дисплейі жарықтылықты реттеу режиміне көшеді.
Өлшегіш панельдің жарықтарын және аспаптар
A
панелі жарықтарын жарық ету үшін, j
қосқыштың + жағын басыңыз. Жолақ ➀ + жағына
қарай жылжиды.
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ДАБЫЛ ШАМДАРЫ, ИНДИКАТОР ШАМДАРЫ ЖӘНЕ ДЫБЫСТЫҚ ДАБЫЛ ҚАҚҚЫШТАР

Бұғатталуға қарсы тежеу жүйесінің
(БҚТЖ) дабыл шамы

Қосымша қауіпсіздік жүйесі (ҚҚЖ)
қауіпсіздік жастықшасының дабыл
шамы

Алыс жарықтың көмекші индикатор
шамы*

Тежеу жүйесінің дабыл шамы (қызыл)

“Жанармай сүзгісінде су бар“ дабыл
шамы (дизельді қозғалтқыш үлгісі)*

Индикатордағы еңістен түсуді
басқару жүйесі*

Зарядтау дабыл шамы

Жақынға түсірілген жарықтың
индикатор шамы

Индикатор шамындағы тік жарға
көтерілу үшін көмектесу жүйесі

Электрлі күшейткіші бар руль
жүйесінің дабыл шамы

Есік бекітпесінің индикаторы*

Ақаулық индикаторының шамы (АИ)

Электронды тұралату тежегіші
жүйесінің ескерту шамы (сары)*

ЭКО режим жүйесінің индикатор
шамы*

Артқы тұманға қарсы шамның
индикатор шамы

Электронды тұралату тежегішінің
ескерту шамы*

Төрт дөңгелекті жетектің (4ДЖ) AUTO
индикатор шамы (4ДЖ үлгісі)*

Қауіпсіздік жүйесінің индикатор шамы

Электроника тұрақтылығы
бағдарламасының (ЭТБ) ескерту
шамы

Төрт дөңгелекті жетектің (4ДЖ) LOCK
индикатор шамы (4ДЖ үлгісі)*

Кішкентай жарықтың индикатор
шамы

Ақылды төтенше жағдайда тежеу (IEB)
жүйесінің ескерту шамы*

Алдыңғы тұман жарықтарының
индикатор шамы*

Тіркеме бағытының индикатор шамы

Шина қысымы төмен индикатор
шамы*
Ақаулық туралы ескерту шамы
(қызыл) (дизельді қозғалтқыш үлгісі)*

Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік
жастықшасының күй шамы

Қауіпсіздік белдігінің дабыл шамы

Тұтандырғыш оттықтың индикатор
шамы (дизельді қозғалтқыш үлгісі)*

Негізгі дабыл шамы

Алыс жарықтың индикатор шамы
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Бұрылу сигналдары/апаттық ескерту
шамдары
Электроника тұрақтылығы
бағдарламасының (ЭТБ) OFF
индикатор шамы*
*: бар болса

ТЕКСЕРУ ШАМДАРЫ
Барлық есік жабылған соң, тұралату тежегішін
салыңыз, қауіпсіздік белдіктерін тағыңыз және от
алдыру қосқышын ON қалпына қозғалтқышқа от
алдырмай тұрып қойыңыз. Келесі шамдар (бар
,
,
(қызыл),
.
болса) жанады:
Келесі шамдар (бар болса) аз уақытқа жанып, со,
,
,
,
,
,
,
сын өшеді:
,

,

,

(қызыл),

(сары).

Егер ешбір шам сипатталған түрде жанбаса немесе жұмыс істемесе, ол лампаның жанып кеткенін
және/немесе жүйедегі ақаулықты білдіруі мүмкін.
Жүйені тез арада NISSAN дилеріне тексертіңіз
және қажет болса, жөндетіңіз.
Кейбір индикаторлар мен ескертулер спидометр
мен тахометрдің арасында орналасқан көлік
мәліметінің дисплейінде көрсетілуі мүмкін. (Мына
бөлімді қараңыз: “Көлік ақпараты дисплейі” осы
бөлімнің аяқ жағында.)

ДАБЫЛ ШАМДАРЫ
Бұғатталуға қарсы тежеу
жүйесінің (БҚТЖ) дабыл шамы
От алдыру қосқышы ON күйінде болған кезде,
бұғатталуға қарсы тежеу жүйесінің (БҚТЖ) дабыл
шамы жанады, сосын өшеді. Бұл БҚТЖ жұмыс істеп
тұрғанын білдіреді.
Егер БҚТЖ дабыл шамы қозғалтқыш от алып
тұрған кезде жанса, ол БҚТЖ жүйесінің дұрыс
жұмыс жасап тұрмағанын білдіруі мүмкін. Жүйені
тез арада NISSAN дилеріне тексертіңіз.
Егер БҚТЖ ақауы орын алса, бұғатталуға қарсы
функция ажыратылады. Осыдан кейін, тежеу

жүйесі қалыпты түрде жұмыс жасайды, бірақ
бұғаттауға қарсы көмегі болмайды. (Мына бөлімді
қараңыз: “Тежеу жүйесі” “5. ішінде От алдыру және
жүргізу” бөлім.)

Тежеу жүйесінің дабыл шамы
(қызыл)

•
•
•

Егер тежеу жүйесінің дабыл шамы қозғалтқыш от
алып тұрған кезде немесе қозғалыс кезінде жанса
және тұралату тежегіші босатылған болса, ол тежеу жүйесінің сұйықтығының деңгейі төмен
екенін білдіруі мүмкін.

Егер тежегіш сұйықтығының деңгейі тежегіш сұйықтығының багындағы төменгі
таңбадан төмен болса, тежегіш жүйені
NISSAN
дилеріне
тексертпей
көлікті
жүргізбеңіз.

Тежеу жүйесінің дабыл шамы қозғалыс кезінде
жанған кезде, көлікті тез арада тоқтатыңыз.
Қозғалтқышты өшіріңіз және тежеу жүйесінің
сұйықтық деңгейін тексеріңіз. Егер тежеу
жүйесінің сұйықтық деңгейі төменгі таңбада болса, тежеу сұйықтығын қажетінше құйыңыз. (Мына
бөлімді қараңыз: “Тежеу жүйесінің сұйықтығы”
“8. ішінде Техникалық қызмет көрсету және өз
бетінше орындалатын жұмыстар” бөлім.)

Қауіпсіз деп ойласаңыз да көлікті сүйреп
апарыңыз, себебі оны мініп бару қауіпті болуы мүмкін.

Егер тежегіш сұйықтығының деңгейі жеткілікті
болса, тежегіш жүйесін тез арада NISSAN дилеріне
тексертіңіз.

ҚАУІПТІ

Тежеу педалін қозғалтқышты от алдырмастан және/немесе тежеу сұйықтығының
деңгейі төмен болғанда басу тоқтау
қашықтығын ұлғайтуы және педальдің басылу қашықтығының үлкеюіне және қатты
басуды қажет етуі мүмкін.

Тежеу жүйесінің дабыл шамы тежеу жүйесінің тежеу сұйықтығының төмен деңгейде екенін және/
немесе бұғаттауға қарсы тежеу жүйесінің (БҚТЖ)
ақауын көрсетеді.
Тежеу сұйықтығының аздығы туралы дабыл
индикаторы:
От алдыру қосқышы ON күйінде тұрған кезде,
тежеудің дабыл шамы жанады, сосын өшеді (электронды
тұралату
тежегішінің
жүйесімен
жабдықталған үлгілер).

Бұғатталуға қарсы тежеу жүйесінің (БҚТЖ)
дабыл индикаторы:
Тұралату тежегіші босатылған кезде және тежеу
жүйесінің сұйықтық деңгейі жеткілікті болса, тежеу жүйесінің дабыл шамы және бұғатталуға
қарсы тежеу жүйесінің (БҚТЖ) дабыл шамы жанса,
ол БҚТЖ жүйесінің дұрыс жұмыс істеп тұрмағанын
білдіреді. Тежеу жүйесін тез арада NISSAN
дилеріне тексертіңіз, және, қажет болса,
жөндетіңіз. (Мына бөлімді қараңыз: “Бұғатталуға
қарсы тежеу жүйесінің (БҚТЖ) дабыл шамы” осы
бөлімнің бас жағында.)

Зарядтау дабыл шамы
От алдыру қосқышы ON күйінде тұрған кезде, зарядтау дабыл шамы жанады, сосын өшеді. Бұл зарядтау жүйесінің жұмыс істеп тұрғанын білдіреді.
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Егер зарядтау жүйесінің дабыл шамы қозғалтқыш
от алып тұрған кезде немесе қозғалыс кезінде
жанса, ол зарядтау жүйесінің дұрыс жұмыс істеп
тұрмағанын және жөндеуді қажет ететінін білдіруі
мүмкін.
Зарядтау жүйесінің дабыл шамы қозғалыс кезінде
жанған кезде, көлікті тез арада тоқтатыңыз.
Қозғалтқышты өшіріңіз және генератор белдігін
тексеріңіз. Генератор белдігі бос, жыртылған немесе жоғалған болса, зарядтау жүйесі жөндеуді
қажет болады. (Мына бөлімді қараңыз: “Жетек
белдігі” “8. ішінде Техникалық қызмет көрсету
және өз бетінше орындалатын жұмыстар” бөлім.)
Егер генератор белдігі дұрыс жасап тұрғандай
болса, бірақ зарядтау жүйесінің дабыл шамы
жанған қалпы тұрса, зарядтау жүйесін тез арада
NISSAN дилеріне тексертіңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Генератор белбеуі бос, жыртық немесе жоқ
болса, көлікті пайдалануды тоқтатыңыз.

Электрлі күшейткіші бар руль
жүйесінің дабыл шамы
От алдыру қосқышы ON күйінде болған кезде,
электрлік күшейткіші бар руль жүйесінің дабыл
шамы жанады. Қозғалтқышты от алдырғаннан
кейін, электрлік күшейткіші бар руль жүйесінің дабыл шамы өшеді. Бұл электрлік күшейткіші бар
руль жүйесінің жұмыс істеп тұрғанын білдіреді.
Егер электрлік күшейткіші бар рульдің дабыл шамы қозғалтқыш от алып тұрғанда жанса, ол рульдік басқаруды күшейткіш жүйесінің дұрыс жұмыс
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істемей тұрғанын және оны жөндеу керек екенін
білдіруі мүмкін. Электрлік күшейткіші бар руль
жүйесін NISSAN дилеріне тексертіңіз.

жанады. Қозғалтқыш от алған кезде және
тұралату тежегіші босатылғанда, дабыл шамы
өшеді.

Электрлік күшейткіші бар руль жүйесінің дабыл
шамы қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда
жанғанда, күшейткіш көмегі рульдің жұмысын
тоқтатады, бірақ сіз көлікті әлі де жүргізе бересіз.
Осы кезде, әсіресе, оқыс бұрылыстарда және
төмен жылдамдықтарда рульді басқару үшін
үлкен күш жұмсау қажет болады.

Егер тұралату тежегіші толық босамаса, электронды тұралату тежегішінің дабыл шамы жанған
қалпы тұрады. Көлікті қозғаудан бұрын электронды тұралату тежегішінің дабыл шамы өшкеніне
көз жеткізіңіз (қараңыз “Тұралату тежегіші”
“3. ішінде Жолға шыққанға дейінгі тексеру және
реттеу” бөлім).

(Мына бөлімді қараңыз: “Электрлік күшейткіші бар
руль жүйесі” “5. ішінде От алдыру және жүргізу”
бөлім.)

Егер электронды тұралату тежегішінің дабыл шамы электронды тұралату тежегішінің жүйесі
(сары) жанып тұрғанда жанса немесе жылтылдаса, бұл электронды тұралату тежегіші жүйесінің
дұрыс қызмет етпейтінін көрсетеді. Тежеу жүйесін
тез арада NISSAN дилеріне тексертіңіз, және,
қажет болса, жөндетіңіз.

Электронды тұралату тежегіші
жүйесінің ескерту шамы
(сары) (бар болса)
Электронды тұралату тежегіші жүйесінің ескерту
шамы электронды тұралату тежегіші жүйесі үшін
қызмет көрсетеді. От алдыру қосқышы ON күйінде
болған кезде, шам бірнеше секундқа жанады. Егер
ескерту шамы басқа уақытта жанатын болса, ол
электронды тұралату тежегіші жүйесінің дұрыс
жұмыс істемей тұрғанын көрсетуі мүмкін. Тежеу
жүйесін тез арада NISSAN дилеріне тексертіңіз,
және, қажет болса, жөндетіңіз.

Электроника тұрақтылығы
бағдарламасының (ЭТБ)
ескерту шамы
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылғанда
Электронды тұрақтылық бағдарламасы (ЭТБ) индикаторы жанады да, содан кейін сөнеді.
ЭТБ жұмыс істеп тұрған кезде, дабыл шамы
жыпылықтап тұрады.

Электронды тұралату
тежегішінің ескерту шамы (бар
болса)

Ескерту
индикаторы
қозғалыс
кезінде
жыпылықтаса, жолдың тайғақ және көліктің тарту күшінің шегінен асуға жақын екенін көрсетеді.

Электронды тұралату тежегішінің ескерту шамы
электронды тұралату тежегіші жүйесінің қызметін
көрсетеді.

Егер ЭТБ жүйесінің дабыл шамы қозғалтқыш от
алып тұрған кезде немесе қозғалыс кезінде жанса, ол ЭТБ жүйесінің дұрыс жұмыс жасап
тұрмағанын және жөндеуді қажет ететінін білдіруі
мүмкін. Жүйені тез арада NISSAN дилеріне

От алдыру қосқышы ON қалпына қойылған кезде,
электронды тұралату тежегішінің дабыл шамы

тексертіңіз және қажет болса, жөндетіңіз. Егер
ақаулық пайда болса, ЭТБ функциясы өшеді, бірақ
көлікті әлі де жүргізуге болады. (Мына бөлімді
қараңыз:
“Электронды
тұрақтылық
бағдарламасы (ЭТБ) жүйесі” “5. ішінде От алдыру
және жүргізу” бөлім.)

Ақылды төтенше жағдайда
тежеу (IEB) жүйесінің ескерту
шамы (бар болса)
От алдыру қосқышы ON күйінде тұрған кезде, IEB
ескерту шамы жанып, одан кейін сөнеді.
IEB жүйесі көлік ақпараты дисплейі OFF қалпына
қойылған кезде, осы шам жанады.
IEB жүйесі ON қалпында болған кезде шам жанатын болса, ол жүйе қолжетімді емес екенін білдіруі
мүмкін. Мына бөлімді қараңыз: “Ақылды төтенше
жағдайда тежеу жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От
алдыру және жүргізу” бөлім онда қосымша
мәлімет берілген.

Шинадағы қысым төмен деген
дабыл шам (бар болса)
От алдыру қосқышы ON қалпында тұрғанда, “шина қысымы төмен“ индикаторы жанып, содан кейін сөнеді. Бұл шинаның қысымы төмен екенін
ескерту жүйесінің қосулы екенін көрсетеді.
Бұл индикатор шинаның қысымы төмен болса немесе шина қысымының төмен екенін ескерту
жүйесі жұмыс істемей тұрғанда жанады.
Шинаның қысымын бақылау жүйесі (ШҚБ)
қосалқы
шинадан
басқа
шиналардың
барлықтарының қысымын бақылайды.

Шина қысымы төмен ескертуі:
Көлікті шина қысымы төмен кезде жүргізгенде шина қысымы төмен ескерту шамы жанады.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Шина қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар
болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.

Шина қысымы төмен ескерту индикаторы
жанғанда, көлікті тоқтатып, шинаның қысымын
шина жапсырмасында көрсетілген САЛҚЫН шина
қысымына дейін жеткізуіңіз керек. Шинаның
қысымын тексеру үшін шина қысымының датчигін
қолданыңыз. Шина қысымы төмен ескерту индикаторы, шинаның қысымын ретке келтіргеннен
кейін автоматты түрде сөнбейді. Шина ұсынылған
қысым көрсеткішіне дейін үрленгенде, көлігіңізде
тіркелген шина қысымдарын қалпына келтіріңіз,
содан кейін көліктің жылдамдығын 25 км/сағ
көрсеткішінен асыра жүргізіңіз (16 миля/сағ). Бұл
операциялар ШҚБЖ жүйесін белсендіру үшін және
шина қысымының төмендігі туралы ескерту шамын өшіру үшін қажет.

ШҚБ жүйесінің ақауы:
Егер ШҚБЖ дұрыс жұмыс істемесе, шина
қысымының төмендігін ескерту индикаторы, от
алдыру қосқышын ON қалпына қойғаннан кейін
шамамен 1 минут жыпылықтайды. Көрсеткіш шамы 1 минуттан кейін жанған қалпында қалады.
Жүйені NISSAN дилеріне тексертіңіз.

Шинаны немесе дөңгелекті ауыстырған немесе
шиналар айналдырылған соң, ШҚБЖ жүйесін де
қайта орнату керек.

•

Сыртқы температурадағы өзгеріске қарай, шина
желінің төмендігін ескерту шамы тіпті шина
қысымы дұрыс реттелмесе де жануы мүмкін. Шина қысымын ұсынылған САЛҚЫН шина қысымына
шиналар салқындаған кезде реттеңіз де, ШҚБЖ
жүйесін қайта орнатыңыз.
Қайта орнату әрекетінен кейін де шина қысымы
төмен ескерту шамы әлі де жанып тұрса, ол ШҚБЖ
жүйесінің дұрыс жұмыс істемейтін тұрғанын
көрсетуі мүмкін. Жүйені NISSAN дилеріне
тексертіңіз.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Шина қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар
болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.

•

ҚАУІПТІ
Егер от алдыру қосқышын ON қалпына
қойғаннан кейін шам жанбаса, көлікті
NISSAN дилеріне дереу тексертіңіз.
Индикатор көлікті жүргізіп бара жатқанда
жанса, кенет бұрылу немесе тежеу
әрекеттерін
жасамай,
көліктің
жылдамдығын азайтып, жолдан шығарып
қауіпсіз жерге дереу қойыңыз. Көлікті
шинаның желі қатты шығып кеткенде
жүргізсеңіз, шинаға жөндеуге келмейтін
зақым келуі және іске жарамай қалуы
мүмкін. Көлікке айтарлықтай нұқсан келуі,
апат орын алуы және адам қатты жарақат
алуы мүмкін. Төрт шинаның да қысымдарын
тексертіңіз. Шинаның қысымын, шина жапсырмасында
көрсетілген,
ұсынылған
САЛҚЫН шина қалпына келтіріп, шинаның
қысымы төмен индикаторын өшіріңіз. Егер
қысым көрсеткішінің шамы шинадағы
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•
•

•

•

қысымды толтырғаннан кейін де сөнбесе,
онда шина жарылып кеткен болуы немесе
ШҚБЖ жүйесінің ақаулы болуы мүмкін.
Шинаның желі шығып кетсе, орнына
қосалқы шинаны барынша тез салыңыз.
Ешбір шинаның желі шықпаған және
барлық шиналар дұрыс үрленген болса,
көлікті NISSAN дилеріне тексертіңіз.
Шина қысымын реттеген соң, ШҚБ жүйесін
қайта орнатқаныңызды тексеріңіз. Дегенмен де ШҚБЖ шина қысымы төмен екенін
ескертпейді.
Қосалқы
шина
ШҚБ
жүйесімен
жабдықталмағандықтан, қосалқы шина орнатылса немесе доңғалақ ауыстырылса,
ШҚБ жүйесі жұмыс істемейді және шинаның
қысымы төмен екенін көрсететін индикатор
шамамен
1
минут
жыпылықтайды.
Көрсеткіш шамы 1 минуттан кейін жанған
қалпында қалады. Шинаны ауыстырту
және/не
жүйе
параметрін
бастапқы
қалпына қою үшін NISSAN дилеріне
мүмкіндігінше тез хабарласыңыз.
NISSAN ұсынбаған шинаны салсаңыз, ол
ШҚБЖ тиісті түрде жұмыс істеуіне әсер етуі
мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
ШҚБ жүйесін шинаны мерзімді тексеру орнына қолдануға болмайды. Шина қысымын
уақытылы тексертіп тұруды ұмытпаңыз.
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•

•
•

Манометрлер
және
жанармай
құю
станцияларындағы шинаны үрлеу бекеттері
көбінесе дәл қысымды көрсетпейді. ШҚБЖ
жүйесінің сенсорлары олардан дәл. Дұрыс
шина қысымын алу үшін калибрленген манометрді
қолданыңыз
немесе
көлік
ақпараты дисплейіндегі ШҚБЖ жүйесін
қараңыз.
Көлікті 25 км/сағ-тан (16 миля/сағ) төмен
жылдамдықта жүргізсеңіз, ШҚБ жүйесі
дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Төрт дөңгелекке де өлшемдері арнайы
көрсетілген шиналарды салыңыз.

Ақаулық туралы ескерту
шамы (қызыл) (бар болса)
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылған кезде,
ақаулық туралы ескерту шамы (АЕШ) қызыл
түспен жанады. Бұл жүйенің жұмыс істеп тұрғанын
білдіреді. Қозғалтқышты от алдырғаннан кейін,
АЕШ сөнеді.
Сарғылт түсті Ақау индикаторының шамын (АИ)
мына
бөлімнен
қараңыз
“Ақаулық
индикаторының шамы (АИ)” осы бөлімнің аяқ
жағында сол жерде мәліметтер берілген.

жүргектігіне әсер етуі, жанармайды нашар
үнемдеуі, қозғалтқышты басқару жүйесіне
кепілдік бойынша қамтылмайтын зақым
келтіруі мүмкін.

Негізгі дабыл шамы
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылғанда,
көліктің
мәлімет
дисплейінде
келесі
жағдайлардың біреуі көрсетілсе, негізгі ескерту
шамы жанады.

•
•
•
•
•
•
•
•

Егер қозғалтқыш от алып тұрған кезде АЕШ
(қызыл) үздіксіз жанып тұрса, ол қозғалтқышты
бақылау жүйесінде ақаудың бар екенін білдіруі
мүмкін. Көлікті NISSAN дилеріне тексертіңіз. Көлікті
дилерге сүйреп апарудың қажеті жоқ.

•
•
•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ

•

Көліктің қозғалтқышын басқару жүйесіне
дұрыс күтім көрсетпей үздіксіз жүргізу, оның

•

Руль құлпын босату ақауының индикаторы
Кілт табылмады ескертуі (бар болса)
ID кілті дұрыс емес ескертуі (бар болса)
Тұраққа қою қалпына ауыстыру туралы
ескерту (Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі
беріліс) үлгілері)
“Есік/артқы есік ашық“ ескертуі
Жанармай деңгейінің төмендігі туралы ескерту
Тұралату тежегішін босату ескертуі
Қозғалтқыш жұмысын бастау индикаторы
(Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс)
үлгілері)
Кілт жүйесіндегі ақау ескертуі (бар болса)
Шинадағы төмен қысым ескертуі (бар болса)
ШҚБЖ жүйесінің ақауы (бар болса)
ҮӨБ жүйесінің қате туралы ескертуі (Xtronic
ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс) үлгілері)
Төмен май қысымы Көлікті тоқтатыңыз ескертуі (бар болса)
4ДЖ жүйесі ақауы туралы ескерту (бар болса)

•
•
•
•
•
•
•
•

4ДЖ жоғары темп. Көлікті тоқтату туралы
ескерту (бар болса)
Шина өлшемі қате ескертуі (бар болса)
Кілт батареясының төмендегенін көрсететін
индикатор (бар болса)
Аккумулятор кернеуі
зарядтаңыз ескертуі

төмен,

батареяны

Фара жүйесіндегі қате ескертуі (бар болса)
Шассиді бақылау жүйесінің қатесі ескертуі
(бар болса)
Екінші қатардың қауіпсіздік белдіктері ескертуі (бар болса)

Көліктің жылдамдығы 15 км/сағ-тан (10 миля/сағ)
асқан кезде, жүргізушінің және/немесе алдыңғы
жолаушының белдіктері (бар болса) мықтап
тағылмаса, шам жыпылықтап, дыбыстық сигнал
естіледі. Сигнал белдікті таққанша шамамен 95 секунд бойы естіліп тұрады. (Мына бөлімді қараңыз:
“Қауіпсіздік белдіктері” “1. ішінде Қауіпсіздік —
орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және қосымша
қауіпсіздік жүйесі” бөлім.)
Екінші қатар орындықтары үшін (бар болса) мына
бөлімді қараңыз: “Көлік ақпараты дисплейіндегі
ескертулер мен индикаторлар” осы бөлімнің аяқ
жағында.

Қосымша қауіпсіздік жүйесі
(ҚҚЖ) қауіпсіздік
жастықшасының дабыл шамы

Басқа ескерту

Мына бөлімді қараңыз: “Көлік ақпараты дисплейі”
бет 69.

Қауіпсіздік белдігінің дабыл
шамы
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылған кезде,
панельдегі алдыңғы орындықтың қауіпсіздік
белдігін ескерту шамы жанады. Шам жүргізушінің
және/немесе алдыңғы жолаушының қауіпсіздік
белдіктері (бар болса) тағылғанша жанып тұра береді. (Мына бөлімді қараңыз: “Қауіпсіздік
белдіктері” “1. ішінде Қауіпсіздік — орындықтар,
қауіпсіздік белдіктері және қосымша қауіпсіздік
жүйесі” бөлім.)

От алдыру қосқышы ON қалпына қойылғанда,
қосымша қауіпсіздік жүйесінің (ҚҚЖ) қауіпсіздік
жастықшасының
индикаторы
шамамен
7
секундқа жанады да, содан кейін сөнеді. Бұл ҚҚЖ
қауіпсіздік жастықшасы жүйесінің жұмыс істеп
тұрғанын білдіреді.
Егер келесі жағдайлардың біреуі орын алса, ҚҚЖ
қауіпсіздік жастықшасы жүйесін және/немесе алдын ала керілетін қауіпсіздік белдігін жөндету
қажет. Жүйені тез арада NISSAN дилеріне
тексертіңіз және қажет болса, жөндетіңіз.

•
•
•

ҚҚЖ қауіпсіздік жастықшасының дабыл шамы
шамамен 7 секундтан кейін жанады.

Тексертіп,
жөндемейінше,
ҚҚЖ
қауіпсіздік
жастықшасының жүйесі және/немесе алдын ала
керілетін қауіпсіздік белдігі дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін. (Мына бөлімді қараңыз: “SRS
қауіпсіздік жастықшасының дабыл шамы” “1. ішінде Қауіпсіздік — орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және қосымша қауіпсіздік жүйесі” бөлім.)

Жанармай сүзгісінде су барын
ескерту шамы (дизельді
қозғалтқыш үлгілерінде бар
болса)
Қозғалтқыш от алып тұрғанда, жанармай
сүзгісінде су бар екенін көрсететін ескерту шамы
жанса, NISSAN дилеріне мүмкіндігінше тез
хабарласыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Суды
төкпей
көлікті
жүргізе
берсеңіз,
қозғалтқышқа елеулі зақым келуі мүмкін.

ИНДИКАТОР ШАМДАР
Жақынға түсірілген жарық
индикаторы (бар болса)
Жақынға түсірілген жарық индикаторы фараның
жақын жарығы қосылған кезде жанады. (Мына
бөлімді қараңыз: “Фара қосқышы” осы бөлімнің
аяқ жағында.)

ҚҚЖ қауіпсіздік жастықшасының дабыл шамы
үзік-үзік жыпылықтайды.
ҚҚЖ қауіпсіздік жастықшасының дабыл шамы
әсте жанбайды.
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Есік бекітпесінің индикаторы
(бар болса)
Аспаптар панелінде орналасқан есік бекітпесінің
индикаторы барлық есік құлыпталған кезде жанады.

•
•

От алдыру қосқышы ON күйінде болғанда,
есікті құлыптау индикаторы жанады және ол
электрлі есік құлпының қосқышы арқылы есіктер құлыптаулы болғанда жанып тұрады.
От алдыру қосқышы OFF немесе LOCK күйінде
болғанда, есік құлпының индикатор шамы
төмендегідей жұмыс істейді:
–

–

Есіктер
электрлі
есік
құлпының
қосқышымен құлыпталған кезде, есік
бекітпесінің индикаторы 30 минут жанады.
Есіктер ақылды кілттің LOCK түймешігін
(кірістірілген кілт салпыншағы немесе
Ақылды кілт) немесе сұрату кілтімен
(Ақылды кілт жүйесі жабдықталған үлгілер)
құлыпталған кезде, есік бекітпесінің индикаторы 1 минут жанады.

Кез келген есік ашылған кезде есік бекітпесінің
индикаторы сөнеді.
Есікті құлыптау және ашу үшін, қараңыз “Есіктер”
“3. ішінде Жолға шыққанға дейінгі тексеру және
реттеу” бөлім.

ЭКО режим жүйесінің
индикатор шамы (бар болса)
ECO режимінің индикатор шамы ECO режимі
қосылып тұрған кезде жанады.
(Мына бөлімді қараңыз: “ЭКО режим жүйесі (бар
болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.)
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Электроника тұрақтылығы
бағдарламасының (ЭТБ) OFF
индикатор шамы
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылғанда
Электронды тұрақтылық бағдарламасы (ЭТБ) off
индикатор шамы жанады да, содан кейін сөнеді.
ЭТБ өшірулі индикатор шамы ЭТБ өшіру қосқышы
OFF күйіне басылғанда жанады.
ЭТБ өшіру қосқышы OFF күйіне басылған кезде,
ЭТБ жүйесі ажыратылады.
Мәлімет алу үшін келесіні қараңыз “Электронды
тұрақтылық бағдарламасы (ЭТБ) жүйесі” “5. ішінде
От алдыру және жүргізу” бөлім.

Төрт дөңгелекті жетектің
(4ДЖ) AUTO индикатор шамы
(бар болса)
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылғанда,
төрт дөңгелекті жетектің (4ДЖ) AUTO индикаторы
жанады, содан кейін өшеді.
4ДЖ AUTO режимін қозғалтқыш от алып тұрғанда
таңдасаңыз, 4ДЖ AUTO индикаторы жанады. (Мына бөлімді қараңыз: “АҚЫЛДЫ 4X4 (бар болса)”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.)

Төрт дөңгелекті жетектің
(4ДЖ) LOCK индикатор шамы
(бар болса)
От алдыру қосқышы ON күйінде болған кезде,
төрт дөңгелекті жетектің (4ДЖ) LOCK индикатор
шамы жанып, сосын өшеді.

4ДЖ LOCK режимін қозғалтқыш жұмыс істеп
тұрғанда таңдасаңыз, 4ДЖ LOCK индикаторы 4ДЖ
AUTO индикаторымен бірге жанады. (Мына
бөлімді қараңыз: “АҚЫЛДЫ 4X4 (бар болса)”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.)

САҚ БОЛЫҢЫЗ
LOCK режимінде тұрғанда құрғақ, қатты жермен айдамаңыз.

Алдыңғы тұман
жарықтарының индикатор
шамы (бар болса)
Алдыңғы тұман жарықтарының индикатор шамы
алдыңғы тұман жарықтары жанып тұрған кезде
жанады. (Мына бөлімді қараңыз: “Тұманға қарсы
алдыңғы шамдар (бар болса)” осы бөлімнің аяқ
жағында.)

/

Алдыңғы
жолаушының
қауіпсіздік
жастықшасының күй
шамы

Аспаптар
панелінде
орналасқан
алдыңғы
жолаушының қауіпсіздік жастықшасының күй
) алдыңғы жолаушының қауіпсіздік
шамы (
жастықшасы алдыңғы жолаушының қауіпсіздік
жастықшасы
қосқышының
көмегімен
ажыратылғанда жанады. Алдыңғы жолаушының
қауіпсіздік
жастықшасы
іске
қосылғанда,
алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықша) жанады.
сының күй шамы (

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықшасының күй шамы” “1. ішінде Қауіпсіздік —
орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және қосымша
қауіпсіздік жүйесі” бөлім.

Тұтандырғыш оттықтың
индикатор шамы (дизельді
қозғалтқыш үлгісінде бар
болса)
От алдыру қосқышы ON қалпында тұрғанда от
алдыру шамының индикаторы жанады да, от алдыру шамы жылығаннан кейін сөнеді.
Егер от алдыру шамы әлдеқашан жылы тұрса, от
алдыру
шамының
индикаторы
шамалы
жыпылықтап, содан кейін сөніп қалады.

Тік жарға көтерілу үшін
көмектесу жүйесінің
қосылуын көрсететін
индикатор шамы (бар болса)
Бұл шам көлік өрде тоқтаған кезде, Тік жарға
көтерілу үшін көмектесу жүйесі жағдайларының
қанағаттандырылғанын көрсетеді.
Одан кейін тежеу педалі босатылған кезде шам
жыпылықтайды, Тік жарға көтерілу үшін
көмектесу жүйесі іске қосылғанын білдіреді.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Тік жарға көтерілу үшін көмектесу жүйесі” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.

Алыс жарық көмекшісінің
индикатор шамы (бар болса)
Алыс жарық таңдалғанда фара қосқышы AUTO
қалпында болса, индикатор шамы фара шамдары
жанған кезде қосылады. Бұл алыс жарықтың
көмекші жүйесінің жұмыс істеп тұрғанын білдіреді.
(Мына бөлімді қараңыз: “Алыс жарық көмекшісі
(бар болса)” осы бөлімнің аяқ жағында.)

Алыс жарықтың индикатор
шамы

жыпылықтап тұрса, жүйе дұрыс жұмыс істемей
тұруы мүмкін. Жүйені NISSAN дилеріне тексертіңіз.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Еңістен түсуді бақылау жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.

Ақаулық индикаторының
шамы (АИ)

•

Алыс жарықтың индикатор шамы фараның алыс
жарығы қосылғанда жанады. Индикатор жақын
жарық таңдалған кезде өшеді. (Мына бөлімді
қараңыз: “Фара қосқышы” осы бөлімнің аяқ
жағында.)

Еңістен түсуді басқару
жүйесінің қосылуын
көрсететін индикатор шамы
(бар болса)
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылғанда,
индикатордағы еңістен түсуді басқару жүйесі шамалы жанады да, содан кейін сөнеді. Бұл еңістен
түсуді басқару жүйесінің жұмыс істеп тұрғанын
білдіреді.
Индикатор еңістен түсуді басқару жүйесі іске
қосылғанда жанады.
Егер еңістен түсуді басқару жүйесі қосылып, индикатор жыпылықтап тұрса, онда жүйе іске
қосылған жоқ.
Егер еңістен түсуді басқару жүйесі қосылып
тұрғанда
индикатор
жанбаса
немесе

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Көлікті қозғалтқышты бақылау жүйесін
және/немесе Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі
беріліс) жүйесін дұрыс жөндетпей пайдалана беру көлікті жүргізу мүмкіндігінің нашарлауына, жанармай үнемінің азаюына және
көліктің кепілдік аясына өз ықпалын тигізуі
мүмкін қозғалтқышты бақылау жүйесінің
және/немесе
Xtronic
ҮӨБ
жүйесінің
зақымдалуына әкелуі мүмкін.
Қозғалтқышты басқару жүйесінің параметрі қате орнатылса, жергілікті және мемлекеттік шығарылым заңдары мен ережелеріне қайшы келуді туғызуы мүмкін.

От алдыру қосқышы ON қалпына қойылғанда,
ақаулық индикаторының шамы (АИ) жанады.
Қозғалтқышқа от алдырғаннан кейін, АИ индикаторы сөнеді. Бұл қозғалтқышты бақылау жүйесінің
және/немесе Xtronic ҮӨБ жүйесі жұмыс істеп
тұрғанын білдіреді.
Егер АИ қозғалтқыш от алып тұрғанда жанса,
қозғалтқышты бақылау жүйесінің дұрыс істемей
тұрғанын көрсетуі мүмкін және оны жөндету керек. Көлікті тез арада NISSAN дилеріне тексертіңіз
және, қажет болса, жөндетіңіз.
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Егер АИ қозғалтқыш (бар болса) от алып тұрғанда
жыпылықтаса,
шығасын
газды
бақылау
жүйесінде елеулі ақаулықтың бар екенін көрсетуі
мүмкін. Бұндай жағдайда шығасын газды бақылау
жүйесі дұрыс жұмыс істемеуі және оны жөндету
қажет болуы мүмкін. Жүйені тез арада NISSAN дилеріне тексертіңіз және қажет болса, жөндетіңіз.
Сақтық шаралары:
Қозғалтқышты
басқару
жүйесіне
зақым
келтірудің алдын алу үшін АИ жыпылықтаған кезде:

•
•
•
•

Көлікті 70 км/сағ (43 миля/сағ)
жылдамдықта жүргізбеңіз.

асатын

Жылдамдықты оқыс үдетуге немесе азайтуға
тырыспаңыз.
Тік өрге шықпаңыз.
Қажеті шамалы жүктерді тасудан немесе
сүйретуден бас тартыңыз.

MR20DD қозғалтқыш үлгісі үшін:
От алдыру қосқышы ON күйінде болғанда,
қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда, кейде АИ 20
секунд жанып, одан кейін 10 секунд жыпылықтап
тұруы мүмкін. Бұл жағдай қозғалтқышты бақылау
жүйесін тексеру функциясына қатысты және ақау
емес. Бірнеше рет әдеттегідей жүргізгеннен кейін,
от алдыру қосқышы ON қалпында тұрғанда осы
функция қосылмайды және АИ жанып тұрады.

Артқы тұманға қарсы шамның
индикатор шамы
Артқы тұманға қарсы шамның индикатор шамы
артқы тұман жарығы қосылған кезде жанады.
(Мына бөлімді қараңыз: “Тұманға қарсы шам
қосқышы” осы бөлімнің аяқ жағында.)
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Қауіпсіздік жүйесінің
индикатор шамы
Қауіпсіздік жүйесінің индикаторы от алдыру
қосқышы LOCK, OFF қалпында болғанда
жыпылықтайды. Бұл функция көлікке орнатылған
қауіпсіздік жүйесінің* жұмыс істеп тұрғанын
білдіреді. * (иммобилайзер)
Егер қауіпсіздік жүйесінде ақау бар болса, бұл шам
от алдыру қосқышы ON күйінде болғанда жанып
тұра береді. (Мына бөлімді қараңыз: “Қауіпсіздік
жүйесі” “3. ішінде Жолға шыққанға дейінгі тексеру
және реттеу” бөлім сол жерде қосымша ақпарат
берілген.)

Кішкентай жарықтың
индикатор шамы
Шам фара тетігі
ды.

қалпына қойылғанда жана-

Тіркеме бағытының
индикатор шамы
Бұл шам бағыт индикаторы жүйесі қосымша
электр қуатының тұтынылуын анықтаған кезде
жанады.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Тіркемені сүйреу” “5. ішінде От алдыру және
жүргізу” бөлім.

Бұрылу сигналдары/апаттық
ескерту шамдары
Бұрылу сигналдары/апаттық ескерту шамдары
бұрылу сигналының қосқышы немесе апаттық
ескерту
жыпылықтағышының
қосқышы
қосылған кезде жыпылықтайды. (Мына бөлімді
қараңыз: “Бұрылу сигналының қосқышы” осы

бөлімнің аяқ жағында немесе “Апаттық ескерту
жыпылықтағышының
қосқышы”
“6.
ішінде
Төтенше жағдайда” бөлім.)

ДЫБЫСТЫҚ ДАБЫЛ ҚАҚҚЫШТАР
Тежегіш төсемесінің желінуі туралы
дабыл сигналы
Диск тежегішінің төсемелерінің құлаққа естілетін
желіну туралы дабыл сигналдары бар. Тежегіш
төсемесін ауыстыру қажет болғанда, көлік
қозғалыста болған кезде қатты шиқылдау тәрізді
дыбыс естіледі. Бұндай шиқ еткен дыбыс, әуелі
тежеу педалін басқан кезде ғана естіледі. Тежегіш
педалі желіне түскен сайын, бұндай дыбыс тежеу
педалі басылмаған кезде де үнемі естіліп тұрады.
Желінгендікті көрсететін дыбыс естілсе, көп
кешіктірмей тежегіштерді тексертіңіз.
Жүйені тез арада NISSAN дилеріне тексертіңіз
және қажет болса, жөндетіңіз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Тежегіштер” “8. ішінде Техникалық
қызмет көрсету және өз бетінше орындалатын
жұмыстар” бөлім.)

Есік құлпы туралы ескерту сигналы
(бар болса)
Дыбыстық сигнал шыққан кезде, көлік пен
ақылды кілтті тексеруді ұмытпаңыз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Ақаулықтарды жою нұсқаулығы”
“3. ішінде Жолға шыққанға дейінгі тексеру және
реттеу” бөлім.)

КӨЛІК АҚПАРАТЫ ДИСПЛЕЙІ

Жарық туралы ескерту дыбыс
сигналы

Осы нұсқаулықтағы ақпарат британдық ағылшын
тілінде жазылғанын ескеріңіз. Жүйенің британдық
және
америкалық
ағылшын
тілдеріндегі
нұсқаларындағы ақпарат арасында бірнеше
айырмашылық бар.

Жарық ескертуінің дыбыс сигналы фара
қосқышы немесе күйіне және от алдыру қосқышы
немесе
OFF немесе LOCK күйіне
қойылған кезде жүргізуші жақ есік ашылғанда.

Тіл параметрлерін мына бөлімнен қараңыз
“[Language] (бар болса)” осы бөлімнің аяқ
жағында.

Көліктен шығар кезде жарық қосқышын OFF немесе AUTO (бар болса) күйіне бұрауды ұмытпаңыз.

Тұралату тежегіші туралы ескерту
сигналы
Дыбыс сигналы көлікті тұралату тежегіші тартылып тұрған кезде 4 км/сағ (2 миля/сағ) жоғары
жылдамдықта жүргізгенде. Көлікті тоқтатыңыз
және тұралату тежегішін бос жіберіңіз.

Тоқтату/Бастау жүйесінің ескерту
сигналы (бар болса)
Тоқтату/Бастау жүйесі іске қосылып тұрған кезде
төменде көрсетілген жағдайлардың біреуі орындалса, қозғалтқыш қалыпты тоқтау күйіне ауысады да, Тоқтату/Бастау жүйесінің сигналы естіледі:

•
•

Жүргізуші орындығының белдігі салынбай
тұрса және жүргізушінің есігі ашық болса (МБ
үлгілер).
Көлік қозғалтқышының капоты ашық болса.

Капотты немесе жүргізуші есігін жабыңыз немесе
қауіпсіздік белдігін тағып, содан кейін от алдыру
қосқышымен қозғалтқышқа қайта от алдырыңыз.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Тоқтату/Бастау жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От
алдыру және жүргізу” бөлім.

JVI0641XZ

КӨЛІК АҚПАРАТЫ ДИСПЛЕЙІН
ҚОЛДАНУ ЖОЛЫ

Көліктің ақпараттық дисплейі ➀ тахометр мен
спидометрдің ортасында орналасқан. Көлік белгілі бір элементпен жабдықталған болса, ол мына
элементтерді көрсетеді:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Көлік параметрлері
Сапар компьютері ақпараты
Жүргізушінің көмекші жүйесі
Круиздік бақылау жүйесінің мәліметі

JVI1566XZ

Ақылды кілттің қызметі туралы мәлімет
Аудио жүйесі туралы ақпарат
Навигация - әр бұрылысты көрсету
Индикаторлар және ескертулер
Шинаның қысымы туралы ақпарат
Шассиді бақылау
Басқа ақпарат

Көлік ақпараты дисплейін рульде сол жағында
орналасқан <OK> ➀,
➁,
➂ және
➃
түймешіктерімен өзгертуге болады.

➀
➁
➂
➃

<OK> - көлік ақпараты дисплейінде элементті
өзгерту не таңдау
- көлік ақпараты дисплейіндегі элементтер арқылы шолу
- алдыңғы мәзірге қайта оралу
- бір дисплей экранынан келесі дисплей
экранына ауысу (яғни, сапар, жанармай үнемі)
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Рульге орнатылған басқару элементтеріндегі
түймешіктер де аудио жүйе функцияларын
басқару үшін қолданылады. Қосымша мәлімет алу
үшін мына бөлімді қараңыз “Дыбысты бақылауға
арналған басқару рулінің қосқышы (бар болса)”
“4. ішінде Дисплей экраны, жылытқыш, ауа
баптағыш және аудио жүйесі” бөлім немесе бөлек
берілген
NissanConnect
пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз (бар болса).

БАСТАПҚЫ ЭКРАН
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылған кезде,
көлік туралы мәліметтің дисплейін көрсететін
экрандар төмендегі ақпаратты көрсетеді:

•
•
•

Сапар компьютері
Жанармай үнемі
Ескертулер

Егер ондай болып жатса ғана ескертулер шығады.
Ескертулер мен индикаторлар туралы қосымша
мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз “Көлік
ақпараты
дисплейіндегі
ескертулер
мен
индикаторлар” осы бөлімнің аяқ жағында.
Көлік ақпараты дисплейінде қандай элементтер
көрсетілетінін
бақылау
үшін,
қараңыз
“Параметрлер” осы бөлімнің аяқ жағында.

ПАРАМЕТРЛЕР
Орнату режимі көлі ақпараты дисплейінде
көрсетілетін мәліметті өзгертуге мүмкіндік береді:

•
•
•
•

[Driver Assistance]
[Clock]
[Display Settings]
[Vehicle Settings]
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•
•
•
•
•
•

[Maintenance]

•

[Tyre Pressures] (бар болса)
[Units] (бар болса)
[Language] (бар болса)
[Factory Reset]

•

[Driver Assistance] мәзірінде көрсетілген күйді тексеру, жүйелер/ескертулердің кез келгенінің
қосылу немесе өшірілу ескертулерін тексеру үшін
түймешіктерін
➁ таңдау үшін
пайдаланыңыз және <OK> ➀ түймешігін мәзір элементін таңдау үшін басыңыз:
[Driving Aids] (бар болса)
[Driver Attention] (бар болса)
[Traffic Sign] (бар болса)
[Parking Aids] (бар болса)
[Chassis Control]

[Driving Aids] (бар болса):
[Driving Aids] мәзірінде көрсетілген күйді тексеру,
жүйелер/ескертулердің кез келгенінің қосылу немесе өшірілу ескертулерін тексеру үшін
қосқышын ➁ таңдау үшін пайдаланыңыз және
<OK> ➀ түймешігін мәзір элементін таңдау үшін
басыңыз:

•

[Emergency Brake] (бар болса)
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесін ON/
OFF қалпына қою үшін <OK> түймешігін ➀
басыңыз.

Ескерту
Жол қатарынан шығуды ескерту (ЖҚШЕ)
жүйесін ON/OFF қалпына қою үшін <OK>
түймешігін ➀ басыңыз.

[Blind Spot] (бар болса)
–

[Driver Assistance]

•
•
•
•
•

[Lane] (бар болса)
–

[Alert]

Ескерту (бар болса)
Байқаусыз кедергіні ескерту (БКЕ) жүйесін
ON/OFF қалпына қою үшін <OK> түймешігін
➀ басыңыз.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз:
“Жол қатарынан шығуды ескерту (ЖҚШЕ) жүйесі
(бар болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу”
бөлім, “Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі
(бар болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу”
бөлімжәне “Байқаусыз кедергіні ескерту (БКЕ)
жүйесі (бар болса) ” “5. ішінде От алдыру және
жүргізу” бөлім.
[Driver Attention] (бар болса):
[Driver Attention] ON/OFF
[Traffic Sign] (бар болса):
[Traffic Sign] ON/OFF
[Parking Aids] (бар болса):
[Parking Aids] мәзірінде көрсетілген жүйелердің
кез келгенінің күйін өзгерту немесе оны қосу немесе өшіру үшін мәзір элементін
түймешіктерімен ➁ таңдап, оны <OK> ➀
түймешігімен өзгертіңіз:

•

[Moving Object] (бар болса)
Қозғалыстағы нысанды анықтау (MOD)
жүйесін (бар болса) ON/OFF қалпына қою үшін
<OK> түймешігін ➀ басыңыз.

•
•
•
•
•
•

[Cross Traffic] (бар болса)
Арттағы көлденең қозғалыс туралы ескерту
(RCTA) (бар болса) жүйесін (бар болса) ON/OFF
қалпына қою үшін <OK> түймешігін ➀
басыңыз.
[Front Sensor] (бар болса)
ON/OFF қалпына қою үшін <OK> түймешігін ➀
басыңыз.
[Rear Sensor] (бар болса)
ON/OFF қалпына қою үшін <OK> түймешігін ➀
басыңыз.
[Display] (бар болса)
ON/OFF қалпына қою үшін <OK> түймешігін ➀
басыңыз.
[Volume] (бар болса)
–

[High]/[Med.]/[Low]

[Range] (бар болса)
–

[Far]/[Mid.]/[Near]

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Арттағы көлденең қозғалыс туралы ескерту
(RCTA) жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру
және жүргізу” бөлім, “Тұраққа қоюдың сенсорлық
жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру және
жүргізу” бөлім және “Ақылды айналаны қарау мониторы (IAVM)” “4. ішінде Дисплей экраны,
жылытқыш, ауа баптағыш және аудио жүйесі”
бөлім.

[Chassis Control]:
[Chassis Control] мәзірінде көрсетілген күйді тексеру, жүйелер/ескертулердің кез келгенінің
қосылу немесе өшірілу ескертулерін тексеру үшін
қосқышын ➁ таңдау үшін пайдаланыңыз
және <OK> ➀ түймешігін мәзір элементін таңдау
үшін басыңыз:

•

[Trace Control]
–

•

Мына бөлімді қараңыз: “Ақылды сүрлеуді
басқару” “5. ішінде От алдыру және жүргізу”
бөлім сол жерде қосымша ақпарат
берілген.
ON/OFF қалпына қою үшін <OK> түймешігін
➀ басыңыз.

[Engine Brake] (Қозғалтқыш тежегіші) (бар болса)
–

Мына
бөлімді
қараңыз:
“Ақылды
қозғалтқыш тежегіші (Xtronic Үздіксіз
өзгермелі беріліс (ҮӨБ) үлгілері)” “5. ішінде
От алдыру және жүргізу” бөлім сол жерде
қосымша ақпарат берілген.
ON/OFF қалпына қою үшін <OK> түймешігін
➀ басыңыз.

[Clock]
NissanConnect навигация немесе аудио жүйесі
жоқ үлгілерде:
Сағатты қою:
Сағат параметрі
➃,
түймешіктерімен өзгертіледі.

➁

және <OK>

➀

12 сағ/24 сағ:
Уақыт параметрлері 12 сағаттан 24 сағат пішімдерде таңдалады.
NissanConnect навигация немесе аудио жүйесі
бар үлгілерде:
Автоматты уақыт:
Реттеу параметрлерін
таңдауға болады:

•
•
•

мыналардың

ішінен

[Auto]
[Manual]
[Time Zone]

12 сағ/24 сағ:
Уақыт параметрлері 12 сағаттан 24 сағат пішімдерде таңдалады.
Жазғы уақыт:
Жазғы уақытты қосады немесе өшіреді.
Уақыт белдеуі:
Тізімнен тиісті уақыт белдеуін таңдаңыз.
Сағатты қолмен орнату:
Сағатты
➃
➁ және OK
түймешіктерімен қолмен реттеуге болады.

➀

ЕСКЕРТПЕ
Сағат ортаңғы дисплейдегі сағатпен синхрондалады. Ортаңғы дисплейдегі сағатты орнату
үшін бөлек берілген NissanConnect пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
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Навигация немесе аудио жүйесі бар үлгілерде
(NissanConnect
жүйесі
бар
үлгілерді
қоспағанда):

[ECO Mode Settings] (эко режимі) (бар болса):
Бұл параметр тұтынушыға ЭКО режим жүйесінің
параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді.

Сағатты орнату үшін мына бөлімді қараңыз: “Аудио жүйенің негізгі жұмысы” “4. ішінде Дисплей
экраны, жылытқыш, ауа баптағыш және аудио
жүйесі” бөлім немесе одан бөлек Навигациялық
жүйенің пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз (бар
болса).

түймешіктерін ➁ [ECO Mode Settings]
таңдалғанша қолданыңыз, одан кейін <OK>
түймешігін ➀ басыңыз.

[Display Settings]
Дисплей параметрлері
өлшегіш
таңдаулары
мүмкіндік береді.

тұтынушыға әртүрлі
арасынан
таңдауға

[Eco Glow]:
Бұл параметр тұтынушыға қоршаған ортадағы
ЭКО индикаторын көлік ақпараты дисплейінде
қосуға/өшіруге мүмкіндік береді.
1. [Eco Glow] таңдау үшін
басыңыз.

түймешіктерін

➁

Дисплей параметрлері
➁ қолданып және
<OK> ➀ түймешіктері арқылы өзгертіледі.

2. Көлік
ақпараты
дисплейінде
қоршаған
ортадағы ЭКО ON/OFF күйіне қою үшін <OK> ➀
түймешігін басыңыз.

[Contents Selection] (Мазмұнды таңдау):
От алдыру қосқышы ON күйіне қойылған кезде
көрсетілетін элементтерді қосуға/ажыратуға болады. Көрсетілген элементтерді өзгерту үшін
қосқышымен ➁ жылжытыңыз және <OK> ➀
түймешігімен мәзір элементін таңдаңыз.

[Display](Дисплей):

[Body Colour] (Корпус түсі):
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылғанда
көліктің ақпарат дисплейінде көрсетілетін көлік
түрін өзгертуге болады.
1.

2.

түймешіктерін
➁ [Body Colour]
таңдалғанша қолданыңыз, одан кейін <OK>
түймешігін басыңыз ➀.

түймешіктерімен ➁ корпус түсін таңдап,
<OK> түймешігін ➀ басыңыз.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“ЭКО режим жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.
[Stop/Start] (бар болса):
[Stop/Start] мәзірінде көрсетілген күйді, ескертулерді немесе жүйелердің/ескертулердің кез келтүймешіктерін
генін қосу немесе өшіру үшін
➁ таңдау үшін пайдаланыңыз және <OK>
түймешігін ➀ мәзір элементін өзгерту үшін
қолданыңыз:

•
•

•

[Display]
–

Тоқтау/Бастау дисплейі ON/OFF

[Trip CO2 Saving]
Сапарда CO2 үнемдеу және қозғалтқыштың
тоқталу уақыты режимі соңғы қалпына
келтіруден
кейінгі
CO2
үнемдеу
мен
қозғалтқыштың тоқталу уақытын көрсетеді.
CO2 үнемдеу мен қозғалтқышты тоқтату
уақытын <OK> түймешігін басу арқылы қайта
орнатуға болады ➀.
[Total CO2 Saving]
Жалпы CO2 үнемдеу және қозғалтқышты
тоқтату уақыты режимі мынаны көрсетеді:

JVI0665XZ

Бұл параметр тұтынушыға ЭКО педалінің нұсқау
беру функциясын қосуға/өшіруге мүмкіндік
береді.
1. [Display] таңдау үшін
басыңыз.
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2. [Pedal Guide] немесе [Fuel Econ.] таңдау үшін
<OK> ➀ түймешігін басыңыз.

түймешіктерін

➁

–

Есептелген
берілмейді.

CO2

шығарындысына

жол

–

Қозғалтқышты
тоқтату
уақыты
—
қозғалтқышты
Тоқтату/Бастау
жүйесі
тоқтатқан уақыт.

ЕСКЕРТПЕ
Жалпы CO2 үнемдеу және қозғалтқышты
тоқтату уақыты мәндерін қайта орнатуға болмайды және көлік жасалғаннан бергі Тоқтату/
Бастау жүйесі бойынша ақпаратты көрсету
мүмкін емес.
[Welcome Effect] (Қарсы алу әсері):
От алдыру қосқышы ACC немесе ON күйіне
қойылған
кезде
қарсы
алу
экранының
көрсетілетінін таңдауға болады. Қарсы алу
экранының көріну жолын анықтау үшін келесі
элементтерді де таңдауға болады:

•
•

[Lighting] (Жарықтандыру):
[Lighting] мәзірінде мына параметрлер бар:

•

•

[Dial and Pointer]
[Display Effect]

[Welcome Effects]
түймешіктерін таңдап ➁
<OK> ➀ түймешігін осы мәзірді таңдау үшін
түймешіктерін ➁ мәзір опбасыңыз. Келесі
циялары арасында шолу үшін қолданыңыз және
<OK> ➀ түймешігін ON/OFF функциясына бұрау
үшін басыңыз.

•

Қарсы алу шамын ON немесе OFF қалпына
қоюға болады. [Lighting] мәзірінен [Welcome
Light] параметрін таңдауға болады. Осы
мүмкіндікті ON немесе OFF қалпына қою үшін
<OK> түймешігін ➀ басыңыз.
[Int. Lamp Timer]
Ішкі шам таймерін ON немесе OFF қалпына
қоюға болады. [Lighting] мәзірінен [Int. Lamp
Timer] параметрін таңдауға болады. Осы
мүмкіндікті ON немесе OFF қалпына қою үшін
<OK> түймешігін ➀ басыңыз.
[Auto Lights]
Автоматты шам немесе зерделі автоматты фара сезгіштігін реттеуге болады. [Lighting]
мәзірінен [Auto Lights] параметрін таңдауға
болады. Қажетті сезімталдықты таңдау үшін
түймешіктерін ➁ және <OK> ➀
түймешігін пайдаланыңыз. Келесі параметрлер беріледі:

[Vehicle Settings]
Көлік параметрлері тұтынушыға келесі параметрлерді өзгертуге мүмкіндік береді.

•
•
•
•
•
•

[Welcome Light]

–

[On Earliest]

[Lighting] (Жарықтандыру)

–

[On Earlier]

[Turn Indicator] (Индикаторды қосу)

–

[Standard]

[Unlocking] (Құлыпты ашу)

–

[On Later]

[Wipers] (Сүрткіштер)
[Mirrors] (Айналар)
[Remote Start] (бар болса)

Көлік параметрлері
➁, қолданып және <OK>
➀ түймешіктері арқылы өзгертіледі.

•

[Turn Indicator] (Индикаторды қосу):
[3 Flash On] озу мүмкіндігін ON немесе OFF
қалпына қоюға болады. [Turn Indicator] мәзірінен
[3 Flash On] мүмкіндігін таңдауға болады. Осы
мүмкіндікті ON немесе OFF қалпына қою үшін
<OK> түймешігін ➀ басыңыз.
[Unlocking] (бар болса):
[Unlocking] мәзірінде келесі опциялар бар:

•

•

[I-Key Door Lock] (бар болса)
Егер бұл режим қосылып тұрса, есіктің сұрау
қосқышы іске қосылады. [Unlocking] мәзірінен
[I-Key Door Unlock] параметрін таңдаңыз. Осы
функцияны қосу немесе өшіру үшін <OK>
түймешігін ➀ қолданыңыз.
[Selective Unlock] (бар болса)
Осы элемент қосылған кезде және алдыңғы
жолаушы отыратын жақтағы есік тұтқасын
ашатын болсаңыз, тек қана сол есік қана ашылады. Егер есік тұтқасының сұрату тетігі 1 минут ішінде қайталап итерілсе, есіктердің
барлығының құлпы ашылады. Бұл режим
ажыратылғанда, есік тұтқасының сұрату тетігі
бір рет итерілген кезде есіктердің барлығының
құлпы
ашылады.
[Unlocking]
мәзірінен
[Selective unlock] параметрін таңдаңыз. Осы
функцияны қосу немесе өшіру үшін <OK>
түймешігін ➀ қолданыңыз.

[Headlight Off Delay] (бар болса)
Автоматты фаралар ұзақтығы 0-ден 180
секундқа дейін өзгереді. [Lighting] мәзірінен
[Headlight Off Delay] таңдаңыз. Ұзақтығын
өзгерту үшін <OK> ➀ түймешігін қолданыңыз.
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•

[Answer Bk. Horn] (Кері жауап сигналы) (бар
болса)
Жауап беру сигналы қосылып тұрса, ақылды
кілтпен немесе қашықтан кілтсіз басқарумен
кіру функциясын көлікті құлыптағанда, сигнал
шырылдайды және апаттық индикаторлар бір
рет жыпылықтайды.

[Wipers] (Сүрткіштер):
[Speed Dependent] (бар болса)

•

•

•

•

[Speed Dependent] мүмкіндігі қосылуы немесе
қосылмауы мүмкін. [Wipers] мәзірінен [Speed
Dependent] параметрін таңдаңыз. Осы
мүмкіндікті ON немесе OFF қалпына қою үшін
<OK> түймешігін ➀ басыңыз.
[Rain Sensor] (бар болса)
[Rain Sensor] мүмкіндігі қосылуы немесе
қосылмауы мүмкін. [Wipers] мәзірінен [Rain
Sensor] параметрін таңдаңыз. Осы мүмкіндікті
ON немесе OFF қалпына қою үшін <OK>
түймешігін ➀ басыңыз.
[Reverse Link]
[Reverse Link] сүрту мүмкіндігі ON немесе OFF
күйіне қойылады. [Wipers] мәзірінен [Reverse
Link] параметрін таңдаңыз. Осы мүмкіндікті ON
немесе OFF қалпына қою үшін <OK> түймешігін
➀ басыңыз.
[Drip Wipe]
[Drip Wipe] мүмкіндігі ON немесе OFF күйіне
қойылады. [Wipers] мәзірінен [Drip Wipe] параметрін таңдаңыз. Осы мүмкіндікті ON немесе
OFF қалпына қою үшін <OK> түймешігін ➀
басыңыз.
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[Mirrors] (бар болса):
[Auto Fold Off]

•

•

•

[Maintenance]

Осы элемент қосылған кезде, сыртқы артқы
көрініс айналарына арналған автоматты
бүктеу мүмкіндігі ажыратылады. Осы функцияны таңдау үшін <OK> түймешігін ➀
қолданыңыз.
[Unfold at Ignition]
Осы элемент қосылып тұрғанда, сыртқы артқы
көрініс айналары от алдыру қосқышы OFF
қалпына қойылғанда автоматты түрде
бүктеледі, ал от алдыру қосқышы ON қалпына
қойылғанда жазылады. Осы функцияны
таңдау үшін <OK> түймешігін ➀ қолданыңыз.

JVI0978XZ

1. [Service]

[Unfold at Unlock]

2. [Filter] (бар болса)

Осы элемент қосылып тұрған кезде, сыртқы
артқы көрініс айналары көліктің есіктері
құлыпталғанда автоматты түрде бүктеледі
және көлік есіктерінің құлпы ашылған кезде
жазылады. Осы функцияны таңдау үшін <OK>
түймешігін ➀ қолданыңыз.

3. [Tyre]

[Remote Start] (бар болса):
Пайдаланушыға Қозғалтқышты қашықтан от алдыру функциясын ON/OFF күйіне қоюға мүмкіндік
береді. Ол қосылып тұрған кезде қозғалтқышты
қашықтан от алдыруға болады. Қосымша мәлімет
алу үшін мына бөлімді қараңыз “Қозғалтқышты
қашықтан от алдыру (бар болса)” “3. ішінде Жолға
шыққанға дейінгі тексеру және реттеу” бөлім.

4. [Other]
Техникалық қызмет көрсету режимі қалған
техникалық қызмет көрсету аралықтары үшін
ескертулерді орнатуға мүмкіндік береді. Элементті өзгерту үшін:
түймешіктерімен ➁ [Maintenance] опциясын таңдап, <OK> түймешігін ➀ басыңыз.
[Service]:
Бұл индикатор тұтынушы орнатқан қозғалтқыш
майын немесе сүзгісін ауыстыру қашықтығына
жеткенде пайда болады. Осы элементтерді
өзгерту немесе ауыстыру үшін қашықтықты
орнатуға немесе қайта орнатуға болады.
Жоспарланған техникалық қызмет көрсету
мүмкіндіктері мен аралықтары үшін жеке
техникалық қызмет нұсқаулығын қараңыз.

[Filter] (бар болса):
Бұл индикатор тұтынушы орнатқан қозғалтқыш
майын ауыстыру қашықтығына жеткенде пайда
болады. Осы элементтерді өзгерту немесе ауыстыру үшін қашықтықты орнатуға немесе қайта
орнатуға болады. Жоспарланған техникалық
қызмет көрсету мүмкіндіктері мен аралықтары
үшін жеке техникалық қызмет нұсқаулығын
қараңыз.
[Tyre]:
Бұл индикатор тұтынушы орнатқан шиналарды
ауыстыру қашықтығына жеткенде пайда болады.
Шиналарды ауыстыру қашықтығын орнатуға немесе бастапқы қалпына келтіруге болады.

ҚАУІПТІ
Шинаны ауыстыру индикаторы шина қысымын
тексеру әрекеттерін қамтитын жүйелі шина
тексеру әрекеттерін толық алмастыра алмайды. Мына бөлімді қараңыз: “Шиналар мен
дөңгелектерді ауыстыру” “8. ішінде Техникалық
қызмет көрсету және өз бетінше орындалатын
жұмыстар” бөлім. Шинаның үрілуі, туралау,
жүргізу мәнерлері және жол жағдайлары
сияқты көптеген факторлар шинаның тозуына
және шиналарды ауыстыру қажеттігіне әсер
етеді. Шинаны ауыстыру индикаторын белгілі
бір
жүргізу
қашықтығына
орнату
шиналарыңыздың соншалықты уақытқа шыдайтынын білдірмейді. Шинаны ауыстыру индикаторын
нұсқаулық
ретінде
ғана
қолданыңыз және шиналарды жүйелі түрде
тексеріп тұрыңыз. Шина қысымын тексерулерді қамтитын қалыпты шина тексерулерін
орындау қатесі шина ақаулығына әкелуі

мүмкін. Көлікке айтарлықтай нұқсан келуі және
адам қатты жарақат алатын соқтығыс туындауы мүмкін.
[Other]:
Бұл индикатор қозғалтқыш майынан, май
сүзгісінен және шиналардан басқа техникалық
қызмет көрсетілетін элементтерді тексеру немесе
ауыстыру үшін тұтынушы орнатқан қашықтыққа
жеткенде пайда болады. Басқа техникалық
қызмет көрсету элементтері ауа сүзгісі немесе
шинаны айналдыру сияқты мәселелерді қамти
алады. Элементтерді өзгерту немесе ауыстыру
үшін қашықтықты орнатуға немесе қайта
орнатуға болады.

[Alert]
Бұл параметр тұтынушыға дабылды орнатуға
мүмкіндік береді.
түймешіктерімен ➁ [Alert] опциясын таңдап,
<OK> түймешігін ➀ басыңыз.
[Outside Temp.] (бар болса):
Бұл параметр тұтынушыға сыртқы температура
үшін ескерту хабарын көлік ақпараты дисплейінде қосуға/өшіруге мүмкіндік береді.
түймешіктерін
1. Келесі
таңдау үшін басыңыз.

➁

[Outside Temp.]

2. Дабылды ON/OFF күйіне қою үшін <OK>
түймешігін басыңыз.

➀

[Timer] (Таймер):
Бұл параметр тұтынушыға дабылды орнатуға
мүмкіндік береді, ол жүргізушіге орнату уақытына
жеткенін ескертеді.

түймешіктерін
1. Келесі
үшін қолданыңыз.

➁

[Timer] таңдау

2. <OK> түймешігін ➀ басыңыз.
3. Таймер
мөлшерін
өзгерту
үшін
түймешіктерді ➁ және <OK> ➀ түймешігін
таңдалға уақытты сақтау үшін басыңыз.
[Navigation] (Навигация) (бар болса):
Бұл параметр тұтынушыға навигация үшін ескерту хабарын көлік ақпараты дисплейінде қосуға/
өшіруге мүмкіндік береді.
түймешіктерін
1. Келесі
таңдау үшін басыңыз.

➁

[Navigation]

2. Дабылды ON немесе OFF күйіне қою үшін <OK>
➀ түймешігін басыңыз.
[Phone] (бар болса):
Бұл параметр тұтынушыға кіріс қоңырау үшін
ескерту хабарын көлік ақпараты дисплейінде
қосуға/өшіруге мүмкіндік береді.
түймешіктерін
1. Келесі
үшін қолданыңыз.

➁

[Phone] таңдау

2. Дабылды ON немесе OFF күйіне қою үшін <OK>
➀ түймешігін басыңыз.
[Mail] (Пошта) (бар болса):
Бұл параметр тұтынушыға кіріс хат үшін ескерту
хабарын көлік ақпараты дисплейінде қосуға/
өшіруге мүмкіндік береді.
1.

түймешіктерін
қолданыңыз.

➁

[Mail] таңдау үшін

2. Дабылды ON немесе OFF күйіне қою үшін <OK>
➀ түймешігін басыңыз.
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[Tyre pressures] (бар болса)
[Tyre Pressures] мәзіріндегі параметрлердің
барлығы Шина қысымын бақылау жүйесіне
(ШҚБЖ) қатысты болады. (Мына бөлімді қараңыз:
“Шина қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар
болса)” “6. ішінде Төтенше жағдайда” бөлім, “Шина
қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар болса)”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім және “Шина қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар
болса)” “8. ішінде Техникалық қызмет көрсету
және өз бетінше орындалатын жұмыстар” бөлім.)

•
•
•
•

[Target Front] (Алдыңғы мақсат)
[Target Rear] (Артқы мақсат)
[Tyre Pressure Unit] (Шина қысымы бірлігі)
[Calibrate] (Калибрлеу)

[Target Front] (Алдыңғы мақсат):
[Target
Front]
шина
қысымы
шина
тақтайшасындағы алдыңғы шиналар үшін
көрсетілген қысым. (Мына бөлімді қараңыз: “Шина
қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар болса)”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім және
“Шинадағы тақтайша белгі” “9. ішінде Техникалық
мәлімет” бөлім.)

➁ және <OK> ➀ түймешіктерін [Target Front]
шина қысымы мәнін таңдау және өзгерту үшін
қолданыңыз.
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[Target Rear] (Артқы мақсат):
[Target
Rear]
шина
қысымы
—
шина
тақтайшасындағы
артқы
шиналар
үшін
көрсетілген қысым. (Мына бөлімді қараңыз: “Шина
қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар болса)”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім және
“Шинадағы тақтайша белгі” “9. ішінде Техникалық
мәлімет” бөлім.)

➁ және <OK> ➀ түймешіктерін [Target Rear]
шина қысымы мәнін таңдау және өзгерту үшін
қолданыңыз.
Шина қысымы бірлігі:
Көліктің ақпарат дисплейінде көрсетілетін шина
қысымына арналған бірлікті өзгертуге болады:

•
•
•
•

[kPa]
[bar]
[psi]
[Kgf/cm2]

Бірлікті таңдау және өзгерту үшін
<OK> ➀ түймешіктерін қолданыңыз.

➁

және

Қажет болса, бірліктер арасында түрлендіру үшін
келесі кестеге қараңыз.

•

[miles, MPG (US)] (бар болса)

➁

Бірлікті таңдау және өзгерту үшін
<OK> ➀ түймешіктерін қолданыңыз.

және

Шина қысымдары (бар болса):
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Шина қысымы бірлігі” осы бөлімнің бас жағында.

NIC3555

Калибрлеу:
Шина қысымына шина температурасы әсер етеді;
көлік жүргізілгенде шина температурасы артады.
Шинадан ауаның шығуын дәл бақылау және
температураның
төмендеуіне
байланысты
жалған ШҚБЖ ескертулерінің алдын алу үшін,
ШҚБЖ жүйесі температураға сәйкес есептеу
мақсатымен шиналарға орнатылған температура
датчиктерін қолданады.
Жиі болмайтын кейбір жағдайларда ШҚБЖ
жүйесінің сілтемелік температурасын қайта калибрлеу қажет болады. Бұл әрекетті нақты шина
қысымы реттеліп, ағымдағы айнала температурасы калибрлеу температурасынан айтарлықтай
өзге болғанда ғана орындау керек. (Мына бөлімді
қараңыз: “Шина қысымын бақылау жүйесінің
(ШҚБЖ) (бар болса)” “5. ішінде От алдыру және
жүргізу” бөлім).
Калибрлеу процесін бастау немесе одан бас тарту үшін
➁ және <OK> ➀ түймешіктерін

[Temperature] (температура):
Көліктің ақпарат дисплейінде көрсетілетін температура бірлігін өзгертуге болады:

•
•

[°C (Celsius)]
[°F (Fahrenheit)]

қолданыңыз. Калибрлеу процесі қосылған кезде:
[Resetting
tyre
pressure
system]
хабары
көрсетіледі.

Таңдауларды
ауыстырып-қосу
түймешіктерін ➁ қолданыңыз.

[Units] (бар болса)

[Language] (бар болса)

Көліктің ақпарат дисплейінде көрсетілетін бірліктер өзгертіледі:

Көлік ақпараты дисплейінің тілін өзгертуге болады.

•
•
•

[Distance/Fuel] (Қашықтық/жанармай)
[Tyre pressures] (бар болса)
[Temperature] (температура)

Көлік ақпараты дисплейіндегі бірліктерді таңдау
және өзгерту үшін
➁ және <OK> ➀
түймешіктерін қолданыңыз.
[Distance/Fuel] (Қашықтық/жанармай):
Көліктің ақпарат дисплейінде көрсетілетін жүру
қашықтығын көрсететін бірлікті өзгертуге болады:

•
•
•

[km, l/100km]

үшін

Көлік ақпараты дисплейінің тілін таңдау және
өзгерту үшін
➁ және <OK> ➀ түймешіктерін
қолданыңыз. Дисплей/навигация орталығындағы
тіл
көлік
ақпараты
дисплейіне
тәуелсіз
өзгертіледі.
Навигация жүйесі бар үлгілерде NissanConnect
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
Навигация жүйесі жоқ үлгілерде мына бөлімді “Аудио жүйе (бар болса)” “4. ішінде Дисплей экраны,
жылытқыш, ауа баптағыш және аудио жүйесі”
бөлім немесе NissanConnect пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз.

[km, km/l]
[miles, MPG (UK)] (бар болса)
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[Factory Reset]
Көлік мәліметтері дисплейіндегі параметрлерді
қайтадан әдепкі зауыттық параметрлерге
орнатуға болады. Көліктің ақпарат дисплейін
қайта орнату үшін:
1.

түймешіктерімен ➁ [Factory Reset] опциясын таңдап, <OK> түймешігін ➀ басыңыз.

2. <OK> түймешігін ➀ басу арқылы барлық параметрлерді әдепкі мәніне қайтару үшін [Yes] параметрін таңдаңыз.
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КӨЛІК АҚПАРАТЫ ДИСПЛЕЙІНДЕГІ ЕСКЕРТУЛЕР МЕН ИНДИКАТОРЛАР

NIC3929
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1. Қозғалтқышты от алдыру әрекетінің
индикаторы (Xtronic (ҮӨБ) Үздіксіз
өзгермелі беріліс үлгілері)
Бұл индикатор беріліс ауыстырғышы P (тұраққа
қою) күйінде болған кезде пайда болады.
Бұл индикатор қозғалтқыштың тежеу педалін басып тұрып, от алдыру қосқышын қосқанда от алатынын білдіреді. От алдыру қосқышының
қозғалтқышын кез келген күйден от алдыруға болады.

2. Қозғалтқыш жұмысын бастау
индикаторы (Механикалық беріліс
(МБ) үлгілер)
Бұл индикатор қозғалтқыштың іліндіру педалін
басып тұрып, от алдыру қосқышын қосқанда от
алатынын білдіреді. От алдыру қосқышының
қозғалтқышын кез келген күйден от алдыруға болады.
Сондай-ақ, ауыстыру тұтқасын N (бейтарап)
қалпына қойған кезде, қозғалтқышты тежеу педалін басып тұрып, от алдыру қосқышын қосу
арқылы іске қосуға болады.

3. Руль құлпын босату ақауының
индикаторы
Бұл индикатор рульді құлыптаудан босату мүмкін
болмаған кезде пайда болады.
Егер осы индикатор көрсетілсе, от алдыру
қосқышын рульді ақырын оңға және солға бұрып
отырып бұраңыз немесе басыңыз.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Басқару жүйесін құлыптау” “5. ішінде От алдыру
және жүргізу” бөлім.
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4. Кілт табылмады ескертуі (бар
болса)

“Батареяны ауыстыру” “8. ішінде Техникалық
қызмет көрсету және өз бетінше орындалатын
жұмыстар” бөлім.

Ескерту есік ақылды кілт көлік сыртында
қалғанда жабылса және от алдыру қосқышы ON
қалпында тұрғанда болады. Ақылды кілттің
көліктің ішінде қалғанына көз жеткізіңіз.

7. Ақылды кілт жүйесінің индикаторы
үшін қозғалтқышқа от алдыру (бар
болса)

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Ақылды кілт жүйесі (бар болса)” “3. ішінде Жолға
шыққанға дейінгі тексеру және реттеу” бөлім.

Бұл индикатор ақылды кілттің батареясы таусылып, ақылды кілт жүйесі мен көлік өзара қалыпты
қосылмаған кезде көрсетіледі.

5. Тұраққа қою қалпына ауыстыру
туралы ескерту (Xtronic (ҮӨБ) Үздіксіз
өзгермелі беріліс үлгілері)

Егер осы индикатор көрініс берсе, тежеу педалін
басып тұрып, от алдыру қосқышына ақылды
кілтті тигізіңіз.

Бұл дабыл шам ауыстыру тұтқасы P (тұраққа қою)
күйінен басқа күйде болғанда қозғалтқышты
өшіру үшін от алдыру қосқыш басылған кезде
пайда болады.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Ақылды кілт батареясының отыруы” “5. ішінде От
алдыру және жүргізу” бөлім.

Егер осы дабыл шам пайда болса, беріліс
ауыстырғышын P (тұралату) күйіне қойыңыз немесе от алдыру қосқышын ON күйіне қойыңыз.
Ішкі дабыл сигналы да шығады.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Ақылды кілт жүйесі (бар болса)” “3. ішінде Жолға
шыққанға дейінгі тексеру және реттеу” бөлім.

8. ID кілті дұрыс емес ескертуі (бар
болса)
Ескерту от алдыру қосқышы LOCK қалпынан
басқа күйге ауыстырылған кезде және жүйе
ақылды кілтті тани алмаған кезде көрсетіледі.
Қозғалтқышты тіркелмеген кілт арқылы от алдыру мүмкін емес. Тіркелген ақылды кілтті
қолданыңыз.

6. Кілт батареясының төмендегенін
көрсететін индикатор (бар болса)

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Ақылды кілт жүйесі (бар болса)” “3. ішінде Жолға
шыққанға дейінгі тексеру және реттеу” бөлім.

Бұл индикатор ақылды кілттің батареясы отыра
бастағанда көрсетіледі.

9. Тұралату тежегішін босату ескертуі

Осы индикатор пайда
жаңасымен ауыстырыңыз.

болса,

батареяны

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз

Бұл дабыл шам көлік жылдамдығы 4 км/сағ (2 миля/сағ) жоғары болған кезде және тұралату тежегіші тартылғанда пайда болады. Көлікті
тоқтатыңыз және тұралату тежегішін бос
жіберіңіз.

10. Жанармай деңгейі төмен ескертуі
Бұл ескерту бактағы жанармай деңгейі төмендеп
келе жатқанда пайда болады. Жанармай датчигі 0
мәніне (бос) жеткенше, жанармайды мүмкін
болған кезде құйып алыңыз. Жанармай датчигі 0
(бос) қалпына жеткен кезде, бакта жанармайдың
азғантай мөлшері болады.

11. “Есік/артқы есік ашық“ ескертуі
Бұл ескерту есіктердің кез келгені және/немесе
жүксалғыштың есігі ашық қалса немесе мықтап
жабылмаса пайда болады. Көлік белгішесі
дисплейде
ашық
тұрған
есікті
немесе
жүксалғыштың есігін көрсетеді.

12. Екінші қатардың қауіпсіздік
белдіктері ескертуі (бар болса)
От алдыру қосқышы ON күйіне қойылған кезде,
бұл екінші қатар қауіпсіздік белдігі ескертуі
шығады. Егер екінші қатардағы орындықта
отырған жолаушылар қауіпсіздік белдіктерін
тақпаса, сигнал даусы естіледі және орындық белгісі қызылмен жанып, белдіктің тағылмағанын
көрсетеді. Сәйкес екінші қатардағы орындықта
отырған жолаушы қауіпсіздік белдігін таққанша
орындық белдігінің шамы қызылмен жанып
тұрады. Ескерту шамамен 35 секундтан кейін
өздігінен өшеді.
Қауіпсіздік белдігіне қатысты толық дерек алу
үшін
және
сақтық
шараларды
қараңыз
“Қауіпсіздік белдіктері” “1. ішінде Қауіпсіздік —
орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және қосымша
қауіпсіздік жүйесі” бөлім.

13. Кілт жүйесіндегі ақау ескертуі (бар
болса)

15. Шина қысымы жүйесінің қатесі
ескертуі (бар болса)

Бұл ескерту ақылды кілт жүйесінде ақаулық
болғанда пайда болады.

Бұл ескерту шина қысымын бақылау жүйесінде
(ШҚБЖ) ақаулық болған кезде жанады.

Бұл ескерту қозғалтқыш тоқтатылғанда пайда болатын болса, қозғалтқышты бастау мүмкін емес.
Бұл ескерту қозғалтқыш іске қосылғанда пайда
болатын болса, көлікті жүргізу мүмкін емес. Дегенмен, жөндету үшін тез арада NISSAN дилеріне
хабарласыңыз.

Егер бұл ескертпе пайда болса, жүйені NISSAN дилері тексеруі тиіс.

14. Шинадағы төмен қысым ескертуі
(бар болса)
Бұл ескерту ([Low tyre pressure] және көлік белгішесі - бар болса) өлшегіштегі шинадағы қысым
төмен ескерту шамы жанғанда және шинадағы
төмен қысым анықталғанда пайда болады. Ескерту шинадағы қысым төмен ескерту шамы жанған
бойда, от алдыру қосқышын ON қалпына қойған
әрбір кезде көрсетіледі. Осы ескерту көрсетілетін
болса, көлікті тоқтатып, шинаның қысымын шина
тақтайшасында
көрсетілген
ұсынылатын
САЛҚЫН шина қысымына дейін реттеңіз.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Шинадағы қысым төмен деген дабыл шам (бар
болса)” осы бөлімнің бас жағында, “Шина
қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар болса)”
“6. ішінде Төтенше жағдайда” бөлім, “Шина
қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар болса)”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім және “Шина қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар
болса)” “8. ішінде Техникалық қызмет көрсету
және өз бетінше орындалатын жұмыстар” бөлім.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Шинадағы қысым төмен деген дабыл шам (бар
болса)” осы бөлімнің бас жағында, “Шина
қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар болса)”
“6. ішінде Төтенше жағдайда” бөлім, “Шина
қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар болса)”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім және “Шина қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар
болса)” “8. ішінде Техникалық қызмет көрсету
және өз бетінше орындалатын жұмыстар” бөлім.

16. Төмен май қысымы Көлікті
тоқтатыңыз ескертуі (бар болса)
Бұл ескерту қозғалтқыш майы қысымының төмен
екені туралы ескертеді. Егер көлікті қалыпты
жүргізу кезінде ескерту шықса, жолдан қауіпсіз
жерге шығып, лезде қозғалтқышты өшіріңіз де,
NISSAN дилеріне қоңырау шалыңыз.
Май қысымының төмендігін білдіретін ескерту
шамы май деңгейін анықтауға арналмаған. Май
деңгейін тексеру үшін деңгей тексергішті
пайдаланыңыз.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Қозғалтқыш майы” “8. ішінде Техникалық қызмет
көрсету
және
өз
бетінше
орындалатын
жұмыстар” бөлім.
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САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қозғалтқыш майы қысымының қысым ескертуі көрсетілгенде қозғалтқышты іске қосу
қозғалтқышты қатты зақымдауы мүмкін.

17. Май деңгейі төмен индикаторы (бар
болса)
Төмен деңгей индикаторы көрсетілсе, қозғалтқыш
майының деңгейі төмен. Төмен деңгей индикаторы көрсетілсе, деңгейді қозғалтқыш майы
деңгейін тексергішпен тексеріңіз.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Қозғалтқыш майы” “8. ішінде Техникалық қызмет
көрсету
және
өз
бетінше
орындалатын
жұмыстар” бөлім.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Майдың
деңгейін
қозғалтқыш
майының
деңгейін тексергішті қолданып мезгіл-мезгіл
тексеру керек. Майдың жеткіліксіз мөлшерімен
жүру қозғалтқышты зақымдауы мүмкін және
мұндай зақым кепілдік аясына кірмейді.

19. 4ДЖ жүйесі ақауы туралы ескерту
(бар болса)
Бұл ескерту қозғалтқыш іске қосылып тұрғанда
төрт дөңгелекті жетек (4ДЖ) жүйесі дұрыс жұмыс
істемей тұрған кезде пайда болады. Көлік
жылдамдығын азайтыңыз және көлікті NISSAN дилеріне тексертіңіз.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“4ДЖ дабылы” “5. ішінде От алдыру және жүргізу”
бөлім.

20. 4ДЖ жоғары темп. Көлікті тоқтату
туралы ескерту (бар болса)
Бұл ескерту көтерілген май температурасына
байланысты батып қалған көлікті босатуға
әрекет жасаған кезде туындауы мүмкін. Көлікті
жүргізу режимі екі дөңгелекті жетек (2ДЖ)
режиміне өзгеруі мүмкін. Осы ескерту көрсетілсе,
мұны орындау қауіпсіз болса, қозғалтқыштың айналмай тұруын тоқтатыңыз. Одан кейін ескерту
өшірілсе, жүргізуді жалғастыруға болады.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“4ДЖ дабылы” “5. ішінде От алдыру және жүргізу”
бөлім.

18. Май деңгейі сенсорының ескертуі
(бар болса)

21. Шина өлшемі қате ескертуі (бар
болса)

Егер май деңгейінің сенсоры көрсетілсе,
қозғалтқыш майының сенсоры дұрыс жұмыс істемей тұруы мүмкін. Дереу NISSAN дилеріне
хабарласыңыз.

Бұл ескерту алдыңғы және артқа дөңгелектердің
және шиналардың диаметрлері арасында үлкен
ара қашықтық болғанда көрсетілуі мүмкін.
Қозғалтқыш айналмай тұрғанда қауіпсіз аймақта
жолға тартып шығарыңыз. Барлық шина
өлшемдерінің бірдей, шина қысымының дұрыс
екенін және шиналардың қатты желінбегенін
тексеріңіз.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Майды басқару жүйесі (бар болса)” осы бөлімнің
аяқ жағында.

82 Аспаптар мен басқару құралдары

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“4ДЖ дабылы” “5. ішінде От алдыру және жүргізу”
бөлім.

22. Аккумулятор кернеуі төмен,
батареяны зарядтаңыз ескертуі
Бұл ескерту батарея кернеуі төмен және батареяны зарядтау қажет кезде көрсетіледі.

23. Ауысу режимі қосулы, сақтау
сақтандырғышын басу ескертуі
Ұзақ сақтау сақтандыру қосқышы басылмағанда
(қосылмағанда) осы ескерту көрсетілуі мүмкін.
Осы ескерту көрсетілген кезде, ескертуді өшіру
үшін ұзартылған сақтау сақтандырғышын
басыңыз (қосыңыз).
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Сақтандырғыштың ұзақ сақтау тетігі” “8. ішінде
Техникалық қызмет көрсету және өз бетінше
орындалатын жұмыстар” бөлім.

24. Фара жүйесіндегі қате ескертуі
(бар болса)
Бұл ескерту LED фаралар дұрыс жұмыс істемей
тұрған кезде көрсетіледі. Жүйені NISSAN дилеріне
тексертіңіз.

25. Батареяны үнемдеу үшін қуат көзі
өшіріледі ескертуі
От алдыру қосқышы ON күйінде болғанда беріліс
ауыстырғышы P (Тұраққа қою) қалпынан белгілі
бір уақыт жылжытылмаған болса, біраз уақыт
өткен соң осы ескерту пайда болады.

26. Батареяны үнемдеу үшін қуат көзі
өшірілді ескертуі

30. Үзіліс жасайсыз ба? индикаторы
(бар болса)

Бұл ескерту от алу қосқышы батареяны үнемдеу
үшін автоматты түрде OFF қалпына қойылған соң
пайда болады.

Бұл индикатор [Take a break?] индикаторы
қосылған кезде пайда болады. Уақытты 6 сағатқа
дейін орнатуға болады.

27. Фараларды өшіру ескертуі

31. Сыртқы ауаның төмен екенін
ескерту (бар болса)

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Xtronic үздіксіз өзгермелі берілісімен жүргізу
(ҮӨБ)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.

Бұл дабыл шамы сыртқы температура 3°C (37°F)
төмен болса пайда болады. Дабыл шамын
көрінбейтін орнатуға болады.

35. ЭКО режим жүйесінің индикаторы
(бар болса)

Бұл ескерту фара қосқышы ON қалпында қалып,
от алдыру қосқышы OFF немесе LOCK қалпына
қойылғанда жүргізу жағындағы есік ашылған кезде пайда болады. Фара қосқышын OFF немесе
AUTO күйіне (бар болса) қойыңыз.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Фара және бұрылу сигналының қосқышы” осы
бөлімнің аяқ жағында.

28. Тежеу педалін басу ескертуі
Бұл индикатор келесі жағдайларда көрсетіледі:

•
•

Жүргізуші электронды тұралату тежегішін тежеу педалін баспастан қолмен босатуға тырысады.
Көлік өрге барып тоқтайды және электронды
тұралату тежегіші басылып тұрса да, артқа
жылжу мүмкіндігі бар.

29. Жүргізуші тежегіші уақыты келді
ме? индикаторы (бар болса)
Бұл индикатор [Time for a driver break?] индикаторы қосылған кезде пайда болады. Уақытты 6
сағатқа дейін орнатуға болады.

32. Шасси басқару жүйесінің қатесі
ескертуі
Бұл ескерту шасси басқару модулі шасси басқару
жүйесінде қате тапқан кезде пайда болады.
Жүйені NISSAN дилеріне тексертіңіз.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Шассиді бақылау” “5. ішінде От алдыру және
жүргізу” бөлім.

33. Круиз индикаторы (бар болса)
Бұл индикатор шасси басқару жүйесінің күйін
көрсетеді. Күй түспен көрсетіледі.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Круиздік бақылау (бар болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.

34. ҮӨБ қалпының индикаторы
(Xtronic (ҮӨБ) үздіксіз өзгермелі
беріліс үлгілері)
Бұл индикатор автоматты ауыстыру қалпын
көрсетеді.

Берілісті қолмен ауыстыру режимінде, трансмиссияны қорғау режиміне байланысты трансмиссияны қажетті беріліске ауыстыру мүмкін болмаса,
Xtronic ҮӨБ қалпының индикаторы жыпылықтап,
дыбыстық сигнал естіледі.

ЭКО режимінің индикаторы ЭКО режим жүйесі
қосылғанда шығады.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“ЭКО режим жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.

36. ҮӨБ жүйе ақаулығы ескертуі
(Xtronic (ҮӨБ) үздіксіз өзгермелі
беріліс үлгілері)
Бұл ескерту Xtronic ҮӨБ жүйесінде ақаулық бар
кезде жанады. Егер бұл ескертпе пайда болса,
жүйені NISSAN дилері тексеруі тиіс.

37. Навигация индикаторы (бар болса)
Бұл индикатор бұрылыс нүктесіне келгенде жанады.

38. Тоқтату/Бастау жүйесінің
индикаторы (бар болса)
Бұл индикатор Тоқтату/Бастау жүйесінің күйін
көрсетеді.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Тоқтату/Бастау жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От
алдыру және жүргізу” бөлім.
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39. Жүйедегі қате ескертуі (бар болса)

•

Арттағы көлденең қозғалыс туралы ескерту
(RCTA)

Зерделі жүргізуші қырағылығы жүйесінде ақау
болғанда осы ескерту пайда болады.

•

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Ақылды жүргізуші қырағылығы (бар болса)” осы
бөлімнің аяқ жағында.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Жол қатарынан шығуды ескерту (ЖҚШЕ) жүйесі
(бар болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу”
бөлім, “Байқаусыз кедергіні ескерту (БКЕ) жүйесі
(бар болса) ” “5. ішінде От алдыру және жүргізу”
бөлім, “Арттағы көлденең қозғалыс туралы ескерту (RCTA) жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру
және жүргізу” бөлім немесе “Ақылды төтенше
жағдайда тежеу жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От
алдыру және жүргізу” бөлім.

40. Жүйедегі қате ескертуі (бар болса)
Жол белгісін тану жүйесінде ақау болғанда осы
ескерту шығады.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Жол белгісін тану (ЖБТ) (бар болса)” осы бөлімнің
аяқ жағында.

41. Тұраққа қоюдың сенсорлық
жүйесіндегі қате ескертуі (бар болса)
Бұл ескерту тұраққа қою сенсоры (сонары)
жүйесінде ақаулық бар кезде жанады. Егер бұл
ескертпе пайда болса, жүйені NISSAN дилері тексеруі тиіс.

42. Бейімделетін алдыңғы жарық
жүйесінің (AFS) ескертуі (бар болса)
Бұл ескерту Бейімделетін алдыңғы жарық жүйесі
(AFS) дұрыс жұмыс істемеген кезде шығады.
Жүйені NISSAN дилеріне тексертіңіз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Бейімделетін алдыңғы жарық жүйесі
(AFS) (бар болса)” осы бөлімнің аяқ жағында.)

43. Жүйедегі қате ескертуі (бар болса)
Бұл индикатор көлікте мына жүйелер болса,
олардың күйін көрсетеді.

•
•

Жол қатарынан шығуды ескерту (ЖҚШЕ)
Байқаусыз кедергіні ескерту (БКЕ)
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Ақылды төтенше жағдайда тежеу (IEB)

44. Қолжетімді емес алдыңғы радарға
кедергі келу туралы ескерту (бар
болса)
Осы
хабар
алдыңғы
радарға
кедергі
жасалғандықтан Ақылды төтенше жағдайда тежеу (IEB) жүйесі жұмыс істемей қалған кезде пайда
болады. Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді
қараңыз “Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі
(бар болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу”
бөлім.

45. Қолжетімді емес бүйірлік радарға
кедергі келу туралы ескерту (бар
болса)
Осы
хабар
радарға
кедергі
келгені
анықталғандықтан байқаусыз кедергіні ескерту
(БКЕ)/арттағы көлденең қозғалыс туралы ескерту
(RCTA) жүйесі жұмыс істемей қалған кезде пайда
болады. Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді
қараңыз “Байқаусыз кедергіні ескерту (БКЕ)
жүйесі (бар болса) ” “5. ішінде От алдыру және

жүргізу” бөлім немесе “Арттағы көлденең
қозғалыс туралы ескерту (RCTA) жүйесі (бар
болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.

46. Қолданыста жоқ кабинадағы
жоғары температура ескертуі (бар
болса)
Камера шамамен 40°C (104°F) градустан жоғары
ішкі температураны анықтаған кезде пайда болады. Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді
қараңыз “Жол белгісін тану (ЖБТ) (бар болса)” осы
бөлімнің аяқ жағында немесе “Жол қатарынан
шығуды ескерту (ЖҚШЕ) жүйесі (бар болса)”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.

47. Жуғыштағы сұйықтықтың аз екені
туралы ескерту (бар болса)
Осы
хабар
алдыңғы
әйнек
жуғышы
сұйықтығының деңгейі төмен болғанда (0,5 л-ден
аз) пайда болады. Сұйықтық багын тез арада
қайта толтырыңыз. Осындай жағдайда фараны
тазалағыш жұмысын барынша азайтыңыз.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Әйнек жуғыш сұйықтық” “8. ішінде Техникалық
қызмет көрсету және өз бетінше орындалатын
жұмыстар” бөлім.

48. Қозғалтқышқа от алдыру
индикаторы (бар болса)
Бұл индикатор хабары қашықтан от алдыру функциясы іске қосылған кезде (қозғалтқыш жұмыс
істеп тұр) көрсетіледі. Көлікті жүргізу үшін тежеу
педалін басып, түймешікті басып от алдыру
қосқышын
нұсқауларға
сәйкес
басыңыз.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз

“Қозғалтқышты қашықтан от алдыру (бар болса)”
“3. ішінде Жолға шыққанға дейінгі тексеру және
реттеу” бөлім.

МАЙДЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ (бар
болса)

Қозғалтқыш майы туралы ақпарат майды
ауыстыруға дейін жүрілетін қашықтық, майдың
деңгейі және май деңгейі сенсорының ақаулығы
туралы ақпаратты көрсетеді.

1. Майды ауыстыруға дейінгі
қашықтық
Майды ауыстыруға дейінгі қашықтық 1,500
км-ден (930 миля) аз болса майды ауыстыруға
дейінгі қашықтық көрсетіледі.

2. Майды ауыстыру индикаторы
Орнатылған километражға жақындаған кезде,
қозғалтқыш майын ауыстыру индикаторы
көрсетіледі. Майды ауыстырғаннан кейін майды
ауыстыруға дейінгі қашықтықты бастапқы
қалпына қойыңыз. Май ауыстыру индикаторы
бастапқы қалпына автоматты түрде қойылмайды.
Индикаторды бастапқы қалпына қою туралы
ақпаратты қараңыз “Параметрлер” осы бөлімнің
бас жағында.
Май ауыстыруға дейінгі қашықтық қолдан
қойылмайды. Май ауыстыруға дейінгі қашықтық
автоматты түрде қойылады.

3. Төмен деңгейді ескерту
Төмен деңгей индикаторы көрсетілсе, қозғалтқыш
майының деңгейі төмен. Төмен деңгей индикаторы көрсетілсе, деңгейді қозғалтқыш майы
деңгейін тексергішпен тексеріңіз.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Қозғалтқыш майы” “8. ішінде Техникалық қызмет
көрсету
және
өз
бетінше
орындалатын
жұмыстар” бөлім.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Майдың
деңгейін
қозғалтқыш
майының
деңгейін тексергішті қолданып мезгіл-мезгіл
тексеру керек. Майдың жеткіліксіз мөлшерімен
жүру қозғалтқышты зақымдауы мүмкін және
мұндай зақым кепілдік аясына кірмейді.

4. Май деңгейі сенсорының ескертуі
Егер май деңгейінің сенсоры көрсетілсе,
қозғалтқыш майының сенсоры дұрыс жұмыс істемей тұруы мүмкін. Дереу NISSAN дилеріне
хабарласыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

NIC2584

Егер май ауыстыру индикаторы көрсетілсе
қозғалтқыштың майын неғұрлым дереу
ауыстырыңыз. Қозғалтқыш майының сапасы
төмендеген көлікті жүргізсеңіз, қозғалтқышқа
нұқсан келеді.

От алдыру қосқышы ON қалпында тұрған кезде,
қозғалтқыш майы туралы ақпарат көрсетіледі.
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САПАР КОМПЬЮТЕРІ

JVI1607XZ
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•
•

JVI1566XZ

Сапар компьютері дисплейін рульдің сол жағында
орналасқан түймешіктермен өзгертуге болады.

➀
➁
➂
➃

OK - сапар компьютері дисплейінде
элементті өзгертеді не таңдайды
- сапар компьютері дисплейіндегі
элементтер арқылы шолады
- алдыңғы мәзірге оралады
- бір дисплей экранынан алдыңғы
немесе келесі экранға ауысады.

Суретте көрсетілген дисплейлер мен көлік
ақпараты дисплейіндегі белгішелер/хабарлар
үлгіге байланысты бір-біріне дәл сәйкес келмеуі
мүмкін.

1. Қауіпсіздік қалқаны (бар болса)
Жүргізушіге көмек режимі келесі жүйелерге
арналған жұмыс жағдайын көрсетеді.

•
•

Жол қатарынан шығуды ескерту (ЖҚШЕ)
жүйесі (бар болса)
Арттағы көлденең қозғалыс туралы ескерту
(RCTA) жүйесі (бар болса)

Байқаусыз кедергіні ескерту (БКЕ) жүйесі (бар
болса)
Ақылды төтенше жағдайда тежеу (IEB) жүйесі
(бар болса)

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Жол қатарынан шығуды ескерту (ЖҚШЕ) жүйесі
(бар болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу”
бөлім, “Байқаусыз кедергіні ескерту (БКЕ) жүйесі
(бар болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу”
бөлім, “Арттағы көлденең қозғалыс туралы ескерту (RCTA) жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру
және жүргізу” бөлім немесе “Ақылды төтенше
жағдайда тежеу жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От
алдыру және жүргізу” бөлім.

2. Жылдамдық, сондай-ақ 1-ші және
2-ші орташа жылдамдық (км/сағ
немесе миля/сағ)
(Сандық) жылдамдық көлік жүріп келе жатқан
ағымдағы жылдамдықты көрсетеді.
1-ші орташа жылдамдық режимі соңғы рет
қалпына келтірілгеннен бергі орташа көлік
жылдамдығын көрсетеді. 2-ші орташа жылдамдық
режимі от алдыру қосқышы ON қалпына
қойылғаннан бергі орташа көлік жылдамдығын
көрсетеді. 2-ші орташа жылдамдық от алдыру
қосқышы OFF қалпына қойылған сайын автоматты түрде бастапқы қалпына келеді.
Бастапқы қалпына келтіру үшін <OK> түймешігін
➀ басу керек. <OK> түймешігі ➀ басылған кезде,
мына мәзір элементтері көрсетіледі.

•

Бас тарту
–

•

Орташа жылдамдық
–

•

Орташа жылдамдықты бастапқы қалпына
келтіру.

Барлығы
–

[Average Speed], [Elapsed time and trip
odometer]
және
[Fuel
economy]
мәзірлерінің
барлық
элементтерін
бастапқы қалпына келтіру.

[Average speed 1] көрсетілген кезде,
түймешіктерін ➁ [Average speed 1] және [Average
speed 2] арасында ауысу үшін қолдануға болады.
Дисплей әрбір 30 секунд сайын жаңартылады.
Қайта орнатудан кейін алғашқы 30 секунд бойына
дисплей “—--” мәнін көрсетеді.

3. Өткен уақыт, сондай-ақ 1-ші және
2-ші сапар одометрі (км не миля)
Өткен уақыты:
1-ші өткен уақыт режимі соңғы рет қалпына
келтірілгеннен бергі уақытты көрсетеді. 2-ші
өткен уақыт режимі от алдыру қосқышы ON
қойылғаннан бергі өткен уақытты көрсетеді. (Сапар одометрі де сол кезде бастапқы қалпына келеді.)
Сапар одометрі:
1-ші сапар одометрі режимі соңғы рет қалпына
келтірілгеннен бергі көліктің жалпы жүрген
қашықтығын көрсетеді. 2-ші өткен уақыт режимі
от алдыру қосқышы ON қойылғаннан бері көлік
жүріп өткен жалпы қашықтықты көрсетеді.
(Өткен уақыт та бірге бастапқы қалпына келеді.)

Бастапқы қалпына келтірмей алдыңғы
экранға оралу.
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2-ші өткен уақыт және 2-ші сапар одометрі от
алдыру қосқышы OFF қалпына қойылған сайын
автоматты түрде бастапқы қалпына келеді.
Бастапқы қалпына келтіру үшін <OK> түймешігін
➀ басу керек. <OK> түймешігі ➀ басылған кезде,
мына мәзір элементтері көрсетіледі.

•

Бас тарту
–

•

Қашықтық
–

•

Бастапқы қалпына келтірмей алдыңғы
экранға оралу.

Өткен уақыт пен сапар
бастапқы қалпына келтіру.

одометрін

Барлығы
–

[Average Speed], [Elapsed time and trip
odometer]
және
[Fuel
economy]
мәзірлерінің
барлық
элементтерін
бастапқы қалпына келтіру.

[Elapsed time and trip odometer 1] көрсетілген кетүймешіктерін ➁ [Elapsed time and trip
зде,
odometer 1] және [Elapsed time and trip odometer
2] арасында ауысу үшін қолдануға болады.

4-5. жанармай үнемі (л (литр)/100 км,
км/л (литр) немесе МИЛЯ/ГАЛЛОН)
Ағымдағы тұтынылған жанармай:
Ағымдағы
тұтынылған
жанармай
режимі
тұтынылған жанармайдың ағымдағы мәнін
көрсетеді.
Тұтынылған жанармайдың орташа мәні:
Орташа тұтынылған жанармай режимі соңғы рет
қалпына
келтіргеннен
кейін
тұтынылған
жанармайдың орташа мәнін көрсетеді.
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Бастапқы қалпына келтіру үшін <OK> түймешігін

➀ басу керек. <OK> түймешігі ➀ басылған кезде,
мына мәзір элементтері көрсетіледі.

•

Бас тарту
–

•

Жанармай үнемі
–

•

Бастапқы қалпына келтірмей алдыңғы
экранға оралу.

Жанармай үнемін бастапқы қалпына
келтіру.

Барлығы
–

[Average Speed], [Elapsed time and trip
odometer]
және
[Fuel
economy]
мәзірлерінің
барлық
элементтерін
бастапқы қалпына келтіру.

Дисплей әрбір 30 секунд сайын жаңартылады.
Қайта орнатудан кейін алғашқы 500 м (1/3 миля)
бойы дисплей “——” мәнін көрсетеді.

6. Аудио (бар болса)
Аудио режимі
көрсетеді.

аудио

күйінің

мәліметтерін

7. Навигация (бар болса)

9. “4x4-i” дисплейі (бар болса)
[4x4-i] дисплейі таңдалған кезде жүргізу кезінде
артқы және алдыңғы дөңгелектер трансмиссиясын айналдыру сәтінің үлестіру мөлшерін көре
аласыз.

10. Шассиді бақылау
Зерделі ізді басқару, зерделі қозғалтқыш тежегіші
немесе зерделі айдауды басқару жүйесі іске
қосылғанда, ол жұмыс істеу жағдайын көрсетеді.
Сондай-ақ, ол Тік жарға көтерілу үшін көмектесу
және Еңістен түсуді бақылауды іске қосу
жағдайын көрсетеді.
Мына бөлімді қараңыз: “Ақылды сүрлеуді басқару”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім, “Ақылды
қозғалтқыш тежегіші (Xtronic Үздіксіз өзгермелі
беріліс (ҮӨБ) үлгілері)” “5. ішінде От алдыру және
жүргізу” бөлім, “Ақылды айдауды басқару” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім, “Тік жарға
көтерілу үшін көмектесу жүйесі” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім және “Еңістен түсуді
бақылау жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру
және жүргізу” бөлім онда қосымша мәлімет
берілген.

Бағыт нұсқауы навигация жүйесіне орнатылған
кезде, бұл элемент навигация жолы туралы
ақпаратты көрсетеді.

11. Шина қысымдары (бар болса)

8. Компас (бар болса)

Төмен шина қысымы туралы ескерту пайда
болған кезде, көрсетілген ескерту бойынша
қосымша дерек алу үшін <OK> түймешігін ➀ басу
арқылы дисплейді шина қысымы режиміне
ауыстыруға болады.

Бұл дисплей көліктің бағытын көрсетеді.

Шина қысымдар режимі барлық төрт шинаның
қысымын көрсетеді.

12. Ақылды жүргізуші қырағылығы
(бар болса)
[Driver Attention] ескерту дисплейі таңдалса, жүйе
арқылы анықталған назар аудару деңгейін көре
аласыз.

Барлық CO2 сапары немесе жанармай
үнемдеу және қозғалтқышты тоқтату уақыты:
Жалпы CO2 үнемдеу немесе қозғалтқышты
тоқтату уақыты режимі мынаны көрсетеді:

•

Есептелген CO2 шығарындысына жол берілмейді.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Ақылды жүргізуші қырағылығы (бар болса)” осы
бөлімнің аяқ жағында.

•

13. Тоқтату/Бастау жүйесі (бар болса)

ЕСКЕРТПЕ

Тоқтату/Бастау жүйесінің режимі CO2 немесе
үнемдеулерін және қозғалтқыштың тоқталу
уақытын көрсетеді.

Жалпы CO2 немесе жанармай үнемдеу және
қозғалтқышты тоқтату уақыты мәндерін қайта
орнатуға болмайды және көлік жасалғаннан
бергі
Тоқтату/Бастау
жүйесі
бойынша
ақпаратты көрсету мүмкін емес.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Тоқтату/Бастау жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От
алдыру және жүргізу” бөлім.
CO2 сапары немесе жанармай үнемдеу және
қозғалтқышты тоқтату уақыты:
Сапардың CO2 немесе жанармай үнемдеу және
қозғалтқыштың тоқтап тұру уақыты режимі соңғы
рет қалпына келтіргеннен бері үнемделген CO2
немесе жанармай мөлшерін және қозғалтқыштың
тоқтап тұру уақытын көрсетеді.
CO2
немесе
жанармай
үнемін
және
қозғалтқыштың тоқтап тұру уақытын Тоқтау/бастау мәзіріндегі <OK> түймешігін ➀ басу арқылы
қалпына келтіруге болады.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“[Stop/Start] (бар болса)” осы бөлімнің бас
жағында.

САҒАТ ПЕН СЫРТҚЫ АУА
ТЕМПЕРАТУРАСЫ

Тоқтату/Бастау жүйесі арқылы қозғалтқыш
тоқтатылған уақыт.

14. Жол белгісін тану (бар болса)
Жол белгісін тану (ЖБТ) жүйесі жүргізушіге ең
соңғы анықталған жылдамдық деңгейі туралы
мәліметтерді береді.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Жол белгісін тану (ЖБТ) (бар болса)” осы бөлімнің
аяқ жағында.

JVI0932XZ

Сағат ➀ пен сыртқы температура ➁ көлік
мәліметінің
дисплейінің
жоғарғы
жағында
көрсетіледі.

Сағат
Сағатты реттеу үшін “[Clock]” осы бөлімнің бас
жағында, “Аудио жүйенің негізгі жұмысы” “4. ішінде
Дисплей экраны, жылытқыш, ауа баптағыш және
аудио жүйесі” бөлімнемесе NissanConnect пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Сыртқы ауа температурасы (°C
немесе °F)
Сыртқы ауа температурасы °C немесе °F түрінде
–40 пен 60°C (–40 пен 140°F) аралығында
көрсетіледі.
Сыртқы
ауа
температурасының
режимі
температураның төмендегені туралы ескерту
мүмкіндігін қамтиды. Сыртқы ауа температурасы
3°C-тан (37°F) төмен болса, экранда ескерту ➂
көрінеді (бар болса).
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Сырты температура сенсоры радиатордың
алдыңғы жағында орналасқан. Сенсор жұмысына
жол немесе қозғалтқыш жылуы, жел бағыттары
немесе жолдағы өзге жағдайлар әсер етуі мүмкін.
Дисплейдегі мән сырттағы нақты температурадан немесе әртүрлі жол таңбаларында, жарнама
тақталарында немесе мультимедиа дисплейлерінде бейнеленген температурадан өзгеше болуы мүмкін.

Жүйе жұмысы

ЕСКЕРТПЕ

•
•

Ол мұны жүргізу мәнерін, рөлді басқару әрекетін
бақылау арқылы орындайды және ол қалыпты
үлгіден ауытқуларды ескереді. Жүйе жүргізуші назары төмендегенін байқаса, жүйе жүргізушінің
дем алуына ұсыныс беретін естілетін және
көрнекі ескертуді пайдаланады.

JVI1623XZ

Көлік 60 км/сағ-тан (37 миля/сағ) жоғары
жылдамдықпен жүріп бара жатқанда, жүйе
жүргізуші назарының азайғанын байқаса, көлік
ақпараты дисплейінде [Take a break?] хабары
көрсетіліп, сигнал беріледі.

кезде,

жүйе

Бұл функцияны іске қосу немесе өшіру үшін,
қараңыз “Параметрлер” осы бөлімнің бас
жағында.
ЕСКЕРТПЕ
Қозғалтқыш қайтадан іске қосылса да, параметр сақталады.

Ақылды жүргізуші қырағылығы жүйесінде ақау
пайда болса, көлік ақпараты дисплейінде жүйелік
ескерту хабары көрсетіліп, функция автоматты
түрде тоқтатылады.
Қолданылатын шара:
Көлікті қауіпсіз жерге қойып, одан кейін
қозғалтқышты сөндіріп, қайта от алдырыңыз.
Егер жүйелік ескерту хабары көрсетіліп тұра берсе, жүйені NISSAN дилеріне тексертіңіз.
JVI0992XZ

[Driver Attention] дисплейі таңдалса, жүйе арқылы
анықталған назар аудару деңгейін көре аласыз.
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Қозғалтқышты тоқтатқан
қалпына келеді.

Жүйе ақауы

Назар аудару деңгейінің индикаторы:

ҚАУІПТІ
Бұл жүйе шаршау немесе басқа да себептерден
болатын жүргізу қателігіне көмектесуге
арналмаған. Әрдайым қырағы болыңыз және
шаршаған кезде көлікті жүргізуге тырыспаңыз.
Бұлай етпеу көлікті бақылаудың жоғалуына
және елеулі апатқа әкелуі мүмкін.

Назар аударту деңгейінің индикаторы сегіз
деңгейден тұрады.

Ақылды жүргізуші қырағылығы
жүйесін қосу және өшіру

АҚЫЛДЫ ЖҮРГІЗУШІ ҚЫРАҒЫЛЫҒЫ
(бар болса)
[Driver Attention] (Жүргізуші назары) опциясын
жүргізуші назарын қолдау мүмкіндігін қосу немесе
өшіру үшін пайдалануға болады. Бұл жүйе
жүргізушінің назары жеткіліксіздігін немесе назары басқа затқа аударылғанын анықтай алады.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Параметрлер” осы бөлімнің бас жағында.

ЖОЛ БЕЛГІСІН ТАНУ (ЖБТ) (бар
болса)

ҚАУІПТІ
ЖБТ жүйесі тек жүргізушіге мәліметтерді беру
үшін қолдау құрылғысы ретінде қызмет
атқарады. Ол жүргізушінің көлік қозғалысын
жағдайларын бақылауын немесе қауіпсіз
жүргізу жауапкершілігін алмастыра алмайды.
Бұл мұқиятсыздық нәтижесінде туындайтын
апат жағдайларының алдын ала алмайды.
Барлық уақытта сақ болу және қауіпсіз жүргізу
жүргізушінің жауапкершілігі болып табылады.

NIC3906

Жүйе жұмысы
Жол қозғалысын тану жүйесі жол белгісінің келесі
түрлерін көрсетеді:

Жол белгісін тану (ЖБТ) жүйесі жүргізушіге ең
соңғы анықталған жылдамдық деңгейі туралы
мәліметтерді береді. Жүйе ішкі артқы көрініс
айнасының алдында орналасқан алдыңғы
айнадағы көбірек сезімтал алдыңғы камерамен ➀
жол белгісі мәліметтерін суретке түсіреді және
көлік мәліметтері дисплейінде анықталған белгілерді көрсетеді. Навигация жүйесі бар
көліктерде көрсетілген жылдамдық шегі навигация жүйесінің деректері мен жанды камераның
тану тіркесіміне негізделеді. ЖБТ мәліметтері
әрқашан көлік мәліметтері дисплейінің жоғарғы
жағында және қосымша дисплей экранының
негізгі орталық аймағында көрсетіледі.

JVI0973X
JVI1004XZ

j
A Ең соңғы анықталған жылдамдық шегі.
j
B Ұлттық жылдамдық шегі
j
C Жылдамдық шегі туралы мәліметтер жоқ.
j
D Озуға болмайтын аймақ.
j
E Озуға болмайтын аймақтың соңы.
j
F Келесі жағдайлар қолданылатын шартты
жылдамдық шегі:
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j
G Қар
j
H Таю (1-жаңбыр)
j
I Жауын (2-жаңбыр)
j
J Сүйреу
j
K Жалпы

•

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Жол белгісін тану (ЖБТ) жүйесі мұқият
жүргізу үшін көмекші ретінде қызмет
атқарады. Сақ болу, қауіпсіз жүргізу және
жол
белгілеріне
қарауды
қамтитын
ағымдағы уақытта қолданылатын барлық
жол ережелерін сақтау жүргізушінің жауапкершілігі болып табылады.
Жол белгісін тану (ЖБТ) жүйесі келесі
жағдайларда жүйе дұрыс жұмыс істемеуі
мүмкін:
–

–

ЖБТ камерасының алдыңғы жағындағы
терезеге жаңбыр, қар немесе қоқыс
тұрса.
Линзаға қоқыс тұрып қалғандықтан немесе жарық түсіру бағыты дұрыс
реттелмегендіктен
фара
шамының
жарығы жарық болмаса.

–

Камераға күшті жарық түскенде. (Мысалы, күн шыққанда немесе батқанда,
жарық көліктің алдыңғы жағына тура
түссе.)

–

Жарықтылық кенет өзгерсе. (Мысалы,
көлік жерасты туннеліне немесе көпірдің
астына кіргенде не одан шыққанда.)
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–

Навигация
аймақтарда.

жүйесі

қамтымайтын

–

Жол бағытындағы өзгерістерге байланысты навигацияға қатысты ауытқулар
болғанда.

–

Жылдамдық жапсырмалары бар автобустардан немесе жүк көліктерінен
озғанда.

ЖБТ жүйесін қосу және өшіру
ЖБТ жүйесі көлік ақпараты дисплейіндегі
[Settings] мәзірін қолданып қосылады және
өшіріледі. Мәлімет алу үшін келесіні қараңыз “Көлік
ақпараты дисплейі” осы бөлімнің бас жағында.
ЖБТ жүйесін іске қосу немесе ажырату үшін келесі
қадамдарды орындаңыз:
1. [Settings] мәзірінен [Driver Assistance] пәрменін
таңдаңыз.
2. Жүйені ON/OFF қалпына қою үшін [Traffic Sign]
түймешігін таңдаңыз.

Жүйе уақытша істен шықты
Көлікті күн өте ысып тұрған кезде (шамамен 40°C
(104°F) градустан жоғары), күннің көзі тура түсетін
жерге қойып, содан кейін от алдырсаңыз, ЖБТ
жүйесі автоматты түрде ажырауы мүмкін. [Not
available High cabin temperature] ескертуі көлік
мәліметтері дисплейінде пайда болады.
Қолданылатын шара:
Ішкі температура төмендеген кезде, ЖБТ жүйесі
автоматты түрде жұмыс істеуді жалғастырады.

Жүйе ақауы
ЖБТ жүйесі дұрыс жұмыс істемейтін болса, ол автоматты түрде өшіріледі және [Malfunction]/
[System fault] ескерту хабары көлік мәліметтері
дисплейінде көрсетіледі.
Қолданылатын шара:
ЖБТ [Malfunction]/[System fault] хабары пайда
болса, жолдың қауіпсіз жеріне шығыңыз да, көлікті
тоқтатыңыз. Қозғалтқышты сөндіріңіз де, қайта
іске қосыңыз. ЖБТ [Malfunction]/[System fault]
ескерту хабары көрсетіліп тұра берсе, жүйені
NISSAN дилеріне тексертіңіз.

Техникалық қызмет көрсету
ЖБТ ішкі артқы көрініс айнасының алдында
орналасқан жол қатарынан шығуды ескерту
(ЖҚШЕ) жүйесі қолданатын бірдей көбірек сезетін
алдыңғы камера құрылғысын пайдаланады.
Камераға күтім көрсетуге қатысты ақпаратты
мына бөлімнен қараңыз “Жүйеге күтім көрсету”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.

ФАРА ЖӘНЕ БҰРЫЛУ
СИГНАЛЫНЫҢ ҚОСҚЫШЫ
m қалпы

ФАРА ҚОСҚЫШЫ

күйі өзге фаралармен қоса фараларды
қосады.

AUTO қалпы (бар болса)

JVI0854XZ

От алдыру қосқышы ON күйінде және фара
қосқышы AUTO күйінде болған кезде, зерделі автоматты фаралар, алдыңғы габариттік шамдар,
аспаптар панелінің шамдары, артқы құрама
шамдар және өзге шамдар айналасындағы
жарыққа қарай өздігінен жанады.

ра/зерделі автоматты фара функциясын
басқарады. Егер сенсордың үсті жабылған болса, ол айнала қараңғы дегендей әрекет етеді
және фаралар жанады.

Фара жарығы

Зерделі автоматты фаралар ымырт кезінде немесе жауын-шашынды ауа райында автоматты
түрде жанады (алдыңғы терезе сүрткіштер
тоқтаусыз жұмыс істегенде) (бар болса).

A түрі

От алдыру қосқышы LOCK немесе OFF күйіне
қойылған кезде, шамдар өздігінен өшеді.

JVI0856XZ

A түрі

JVI0859XZ

B түрі

NISSAN компаниясы шамдарды пайдалануға
қатысты жергілікті қағидаларға жүгінуге кеңес береді.

m қалпы
күйі алдыңғы габариттік, артқы, көлік нөмірі
және аспаптар панелі шамдарын қосады.

JVI0510XZ

JVI0994XZ

бар болса
B түрі

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Сенсордың j
A үстіне ешнәрсе қоймаңыз. Сенсор жарық деңгейін сезеді және автоматты фа-

Алыс жарықты іске қосу үшін тұтқаны алдыңғы
күйге ➀ басыңыз.
Алыс жарықты өшіру үшін тұтқаны бейтарап
күйге ➁ қайтарыңыз.
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Фараларды жалт еткізіп қосу үшін тұтқаны ең
артқы күйге ➂ тартыңыз. Фараларды фаралар
қосулы болмаса да жалт еткізіп қосуға болады.

–

Бар болса, от алдыру қосқышы OFF немесе LOCK
қалпына қойылғаннан кейін тетік ең артқы
қалыпқа қойылса ➂ фара жанады да, 30 секунд
қосулы тұрады. Тетікті 4 рет, 2 минутқа дейін
тартуға болады.

Алыс жарық көмекшісі (бар болса)
Алыс жарық көмекшісі жүйесі көлік жылдамдығы
шамамен 40 км/сағ (25 миля/сағ) не одан жоғары
болғанда жұмыс істейді. Фараның алыс жарығы
қосылып тұрғанда бетпе-бет келе жатқан көлік
немесе көлігіңіздің алдынан басқа көлік шықса,
фара автоматты түрде жақын жарыққа ауысады.
Алыс жарық көмекшісіне қатысты сақтық
шаралары:

•

•

ҚАУІПТІ
Алыс жарық көмекшісі жүйесі өте қолайлы,
бірақ ол қауіпсіз жүргізуді алмастыра
алмайды. Жүргізуші барлық уақытта
сақтанып отыруға тиіс, қауіпсіз жүргізу
қағидасын ұстанып, қажет кезде алыс және
жақын жарықты қолмен ауыстыруы керек.
Алыс жарық немесе жақын жарық келесі
жағдайларда автоматты түрде ауыспауы
мүмкін. Алыс жарық пен жақын жарықты
қолмен ауыстырылғанда.
–

Ауа райы бұзылған
тұман, қар, жел т.с.с.).

кезде

–

Фара немесе артқы шамға ұқсас жарық
көзі көліктің маңына жақындағанда.

•

–

Жарықтылық
өзгергенде.

–

Жол үстінде көлікті жүргізген кезде көлік
қыраттардан немесе түрлі жолдардан
өтсе.

кенеттен,

үздіксіз

–

Бұралаңы көп жолдардан өткен кезде.

–

Белгі немесе айна тәрізді жылтыр жер
үсті көліктің алдыңғы жағына қарай
қатты жарық түсірсе.

–

Контейнер, т.б. алдыңғы көлікке тіркелген заттар қатты жарық түсірсе.

–

Көліктің фарасы бүлінген болса немесе
кірлесе.

–

Көлік тесілген шина, тіркелу кесірінен, т.б.
бұрышқа қарай қисайса.

–

Қарсы келе жатқан немесе алдыңғы
көлік екі дөңгелекті болса.

–

Жол жағдайлары
жердің үсті, т.б.).

–

Жолаушылар саны мен жүктің көлемі.

(бұрылыс,

қиғаш,

Алыс жарық көмекшісі қызметтері:

JVI0974XZ

A түрі

Жақын жарық және алыс жарықты қосу
уақыты келесі жағдайларға байланысты
өзгеруі мүмкін.
–

Қарсы келе жатқан немесе алдыдағы
көліктің фараларының жарығына байланысты.

–

Қарсы келе жатқан және алдыңғы
көліктің қозғалысы мен бағытына байланысты.

(жаңбыр,
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Келе жатқан көліктің фаралары немесе
алдыңғы көліктің фаралары өшкенде,
жарықтың
түсі
жарықтағы
бөтен
материалдардың
кесірінен
шағылысқанда немесе жарық сәулесі
көзден таса болғанда.

–

Қарсы келе жатқан немесе алдыңғы
көліктің тек бір шамы ғана жанса.

JVI0996XZ

B түрі

Алысқа түсетін жарық көмекшісі жүйесін іске қосу
үшін фара қосқышын AUTO қалпына қойыңыз ➀
және тұтқаны алға қарай басыңыз ➁ (алыс жарық
қалыбы). Өлшегіштегі алыс жарық көмекшісінің
индикатор шамы фаралар жанып тұрған кезде
жанады.

•
•

Жоғарыдағы жағдайда алыс жарық көмекшісінің
индикатор шамы жанбаса, ол жүйе дұрыс жұмыс
істемей тұрғанын білдіруі мүмкін. Жүйені NISSAN
дилеріне тексертіңіз.

•

Көліктің жылдамдығы шамамен 25 км/сағ-тан (16
миля/сағ) төмен түскенде, фара жақын жарықта
қалады.
Алыс жарық көмекшісі жүйесін өшіру үшін фара
қалпына қойыңыз немесе
қосқышын
тұтқаны бейтарап қалыпқа қою арқылы жақын
жарық қалпын таңдаңыз.
Қоршаған орта бейне сенсорына техникалық
қызмет көрсету:

көмекшісі жүйесін дұрыс жұмыс істейтін күйде
сақтау және жүйеде ақаулықтың болуына жол
бермеу үшін келесі жағдайларды орындаңыз:
Алдыңғы терезені үнемі таза ұстаңыз.
Сенсорға жапсырма (соның ішінде мөлдір материалды да) жапсырмаңыз немесе қоршаған
орта бейне сенсорының жанына керек-жарақ
орнатпаңыз.
Қоршаған
орта
бейне
сенсорының
айналасындағы жерлерді ұрмаңыз немесе
зақымдамаңыз. Қоршаған орта бейне сенсорында орналасқан сенсор линзаларын
ұстамаңыз.

Егер қоршаған орта бейне сенсорына оқыс
жағдайда зақым келсе, NISSAN дилеріне
хабарласыңыз.

Күндіз қосылатын жарық жүйесі
Егер тіпті фара қосқышы ӧ күйінде тұрса да,
қозғалтқышты от алдырғаннан кейін күндізгі
шамдар жанады.
қалпына қойылған кезде,
Шам қосқышы
күндіз қосылатын шамдар өшіріледі.

NIC3906

Алыс жарық көмекшісі жүйесіне арналған ➀
қоршаған орта бейне сенсоры ішкі артқы
айнаның алдында орналасқан. Алыс жарық

ФАРА БАҒЫТЫН БАСҚАРУ

JVI0477XZ

Қолмен басқарылатын түрі (бар
болса)
От алдыру қосқышы ON күйінде болған және фара қосулы кезде фара білігін көлікті жүргізу күйіне
қарай реттеуге мүмкіндік беру үшін фара бағытын
бақылау мүмкіндігі қосылады.
Көлікті ауыр салмақ/жүк салмастан немесе түзу
жолда жүргізген кезде, қалыпты 0 күйін таңдаңыз.
Егер көлік ішіндегі жолаушылар саны және
салмақ/жүк өзгерсе, фара білігі қалыпты күйден
жоғарылау болуы мүмкін.
Егер көлікті қырға қарай жүргізген кезде,
фаралардың жарығы дәл алда келе жатқан
көліктің артқы көрініс айнасына және сыртқа айналарына немесе қарсы келе жатқан көліктің
алдыңғы
терезесіне
жүргізушілердің
көру
қабілетін нашарлата алатындай деңгейде түсуі
мүмкін.
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Тиісті бағыт биіктігін реттеу үшін қосқышты
сәйкесінше бұраңыз. Қосқыштағы сан неғұрлым
жоғары болса, фара білігі соғұрлым төмен болады.
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Қосқыштың қалпын келесі мысалдарға қарап таңдаңыз.
Екінші қатар орындықтары (екі қатар үлгісі):

Қосқыштың
қалпы

Алдыңғы отырғыштағы
адамдардың саны

Жүксалғыш бөлімдегі жүктің салмағы (ШАМ. кг (фунт))
2ДЖ
MR20
QR25
М-ҮӨБ
ҮӨБ
М-ҮӨБ
ҮӨБ

Артқы отырғыштағы
адамдардың саны
МБ

R9M
МБ

М-ҮӨБ

0
1

1 не 2
2

Отырған адам жоқ
3

2

2

3

102 кг (225
фунт)

111 кг (245
фунт)

65 кг (143
фунт)

120 кг (265
фунт)

64 кг (141 фунт)

170 кг (375
фунт)

3

1

Отырған адам жоқ

305 кг (673
фунт)

318 кг (701
фунт)

251 кг (553
фунт)

318 кг (701
фунт)

266 кг (587
фунт)

365 кг (805
фунт)

Қосқыштың қалпы

Алдыңғы отырғыштағы
адамдардың саны

Жүк жоқ

Артқы отырғыштағы
адамдардың саны
М-ҮӨБ

Жүксалғыш бөлімдегі жүктің салмағы (ШАМ. кг (фунт))
4ДЖ
MR20
QR25
ҮӨБ
М-ҮӨБ
ҮӨБ

0
1

1 не 2
2

Отырған адам жоқ
3

2

2

3

117 кг (258 фунт)

75 кг (165 фунт)

152 кг (335 фунт)

123 кг (271 фунт)

3

1

Отырған адам жоқ

322 кг (710 фунт)

269 кг (593 фунт)

359 кг (792 фунт)

332 кг (732 фунт)

178 кг
(392
фунт)
371 кг
(818
фунт)

R9M
МБ

Жүк жоқ
252 кг (556
фунт)
436 кг (961
фунт)
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Үшінші қатар орындықтары (үш қатар үлгісі):

Қосқыштың
қалпы

Алдыңғы
отырғыштағы
адамдардың
саны

Екінші қатардағы
орындықтардағы
жолаушылар саны

Жүксалғыш бөлімдегі жүктің салмағы (ШАМ. кг (фунт))

Үшінші қатардағы
орындықтардағы
жолаушылар саны

2ДЖ
MR20
М-ҮӨБ

МБ
0

1 не 2

1

2

2

3

Қосқыштың қалпы

QR25
ҮӨБ

М-ҮӨБ

R9M
ҮӨБ

Отырған адам жоқ
Жолаушылар жоқ
немесе 3

Отырған адам жоқ

2

3

2

95 кг (209
фунт)

62 кг (137
фунт)

61 кг (135
фунт)

134 кг (295
фунт)

57 кг (126
фунт)

1

Отырған адам жоқ

Отырған адам жоқ

472 кг
(1041 фунт)

438 кг (966
фунт)

428 кг (944
фунт)

509 кг (1122
фунт)

420 кг (926
фунт)

Үшінші қатардағы
орындықтардағы
жолаушылар саны

1 не 2

1

2

2
3

2
1

Отырған адам жоқ
Жолаушылар жоқ немесе
3
3
Отырған адам жоқ
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137 кг
(302
фунт)
524 кг
(1155
фунт)

142 кг
(313
фунт)
515 кг
(1136
фунт)

Жүксалғыш бөлімдегі жүктің салмағы (ШАМ. кг (фунт))
4ДЖ
QR25
М-ҮӨБ

0

М-ҮӨБ

Жүк жоқ

2

Екінші қатардағы
орындықтардағы
жолаушылар саны

Алдыңғы отырғыштағы
адамдардың саны

МБ

R9M
МБ

Отырған адам жоқ
Жүк жоқ

2
2
Отырған адам жоқ

30 кг (66 фунт)
474 кг (1045 фунт)

141 кг (311 фунт)
525 кг (1158 фунт)

Автоматты түр (бар болса)
Фаралар
автоматты
түзету
жүйесімен
жабдықталған. Фара білігі өздігінен бақыланады.

АККУМУЛЯТОРДЫ ҮНЕМДЕУ
ЖҮЙЕСІ
Фара қосқышы
немесе
күйінде болса
және от алдыру қосқышы OFF немесе LOCK
күйінде болғанда жүргізуші есігі ашылған кезде,
жарық туралы ескерту сигналы шығады.
немесе
күйінде
Фара қосқышы
болғанда от алдыру қосқышы OFF немесе LOCK
күйіне басылған болса, аккумуляторды үнемдеу
функциясы жүргізуші жақтағы есік ашылған соң
шамдарды өшіреді.

БЕЙІМДЕЛЕТІН АЛДЫҢҒЫ ЖАРЫҚ
ЖҮЙЕСІ (AFS) (бар болса)
Бейімделетін алдыңғы жарық жүйесі (AFS)
жүргізушіге көрінетін көріністі жасарту үшін фараларды (жақын жарық) бұрылу бағытына қарай
автоматты түрде реттейді. Фара қосқышы ON
күйінде тұрғанда жүргізуші рульді бұрса, AFS
жүйесі іске қосылады.

•

Көлік 5 км/сағ-тан (3 миля/сағ) жоғары
жылдамдықпен
жүргізілгенде,
жүргізуші
жағындағы фара реттеледі. Көлік жылдамдығы
5 км/сағ-тан (3 миля/сағ) төмен болғанда, руль
бұрылған кезде, алдыңғы жолаушы жағындағы
жақын жарық фарасы бұрылатынын, бірақ
жүргізуші жақтағы фара бұрылмайтынын
ескеріңіз.

Фара тазалағышты іске қосу үшін:

•
•

ФАРАНЫ ТАЗАЛАҒЫШ (бар болса)

Алдыңғы терезені
тартыңыз.
–

Сондай-ақ AFS жүйесі көліктегі жолаушылар санына,
тасымалданған
жүкке
және
жол
жағдайларына қарай фараны тиісті оське автоматты түрде реттейді.
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылғаннан
кейін көлік ақпараты дисплейінде AFS ескертуі
пайда болса, демек AFS дұрыс жұмыс істемей
тұруы мүмкін. Жүйені NISSAN дилеріне тексертіңіз.
Қозғалтқыш от алған кезде, фаралар дірілдеп,
жүйе күйін тексереді. Бұл ақаулық емес.

Фара тазалағыштың қосқышын итеріңіз (бар
болса)
жуғыш

тетікті

өзіңізге

Фара
тазалағышы
алдыңғы
терезе
жуғышы жұмыс жасаған кезде қосылады.
Бұл әрекет от алдыру қосқышы ON қалпына
қойылған,
фаралар
қосылған
және
алдыңғы
терезе
жуғыш
қосқышы
қолданылған сайын бір рет іске қосылады.

Мына бөлімді қараңыз: “Сүрткішті және жуғышты
ауыстырып-қосқыш” осы бөлімнің аяқ жағында.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Жуғышты алдыңғы терезенің
сұйықтығының
багы
бос
пайдаланбаңыз.

жуғыш
болса

AFS мына жағдайда жұмыс істейді:

•
•

Фара қосқышы ON күйінде болғанда.
Беріліс ауыстырғышы P (тұраққа қою) (ҮӨБ
үлгісі) не R (артқа жүру) қалпынан басқа кез
келген қалыпта тұрғанда.

NIC3911

Фара тазалағыштың қосқышы (бар болса)

Фара тазалағышы фара қосулы кезде және от алдыру қосқышы ON күйінде болған кезде жұмыс
істейді.
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ТҰМАНҒА ҚАРСЫ ШАМ
ҚОСҚЫШЫ
БҰРЫЛУ СИГНАЛЫНЫҢ ҚОСҚЫШЫ

Бұрылу сигналы
Бұрылу сигналдарын қосу үшін тұтқа ілінгенше
тұтқаны
жоғары
➀ немесе төмен ➁
жылжытыңыз. Бұрылыс аяқталғаннан кейін,
бұрылу сигналы өздігінен ажыратылады.

ТҰМАНҒА ҚАРСЫ АЛДЫҢҒЫ
ШАМДАР (бар болса)

Жол қатарын ауыстыру сигналы
Жол қатарын ауыстыру сигналын іске қосу үшін
қосқышты жоғары ➀ немесе төмен ➁ шам
жыпылықтай бастағанша көтеріңіз немесе
түсіріңіз.
JVI0857XZ

A түрі

Егер қосқышты жоғары ➀ немесе төмен ➁
жылжытып
болғаннан
кейін
тура
артқа
жылжытсаңыз, шам 3 рет жыпылықтайды.

JVI0861XZ

A түрі

Шамның жыпылықтауын тоқтату үшін қосқышты
қарсы бағытқа жылжытыңыз.

JVI0995XZ

B түрі

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Бұрылма шамының қосқышы рульді бұру
бұрышы алдын ала орнатылған мөлшерден аспаса өздігінен ажыратылмайды. Бұрылғаннан
немесе жол қатарын ауыстырғаннан кейін,
бұрылма шамының қосқышының бастапқы
қалпына қойылғанына көз жеткізіңіз.
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JVI0954XZ

B түрі

Тұманға қарсы алдыңғы шамдарды қосу үшін фанемесе
не AUTO қалпына
ра қосқышын
бұрап (бар болса), тұманға қарсы шам қосқышын
қалпына қойыңыз. Алдыңғы тұманға қарсы
панельдегі индикаторы шамы
шамдар және
жанады.

СҮРТКІШТІ ЖӘНЕ ЖУҒЫШТЫ
АУЫСТЫРЫП-ҚОСҚЫШ
Алдыңғы тұманға қарсы шамдарды өшіру үшін
тұманға қарсы шам қосқышын OFF күйіне
бұраңыз.

ТҰМАНҒА ҚАРСЫ АРТҚЫ ШАМ
Тұманға қарсы артқы шамдарды көру қабілеті
айтарлықтай төмендеген кезде ғана пайдалану
қажет (жалпы алғанда, 100 м (328 фут) аз
қашықтыққа).
Тұманға қарсы артқы шамдарды қосу үшін фара
не AUTO қалпына бұрап
қосқышын немесе
(бар болса), тұманға қарсы шам қосқышын
қалпына қойыңыз. Артқы тұманға қарсы шамдар
панельдегі индикаторы шамы жанады.
және
күйіне
Тұманға қарсы шам қосқышы
өздігінен оралады.

ҚАУІПТІ
Төмен температураларда жуғыш сұйықтық
алдыңғы терезеге қатып қалып, көруге кедергі
жасауы мүмкін. Алдыңғы терезені жумай
тұрып, алдыңғы терезені жылытқышпен
жылытыңыз.

•
•

АЛДЫҢҒЫ ТЕРЕЗЕ СҮРТКІШІ МЕН
ЖУҒЫШЫН АУЫСТЫРЫП-ҚОСҚЫШ

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Жуғышты 30 секундтан ұзақ уақыт бойы
үздіксіз пайдаланбаңыз.
Терезе жуғыштың багы бос болса, жуғышты
іске қоспаңыз.

JVI1213XZ

A түрі

Тұманға қарсы алдыңғы шамдар (бар болса) фара
қалпында болғанда әлдеқашан
қосқышы
қосылған болса, фара қосқышын алдымен
немесе AUTO (бар болса) қалпына қоспас
бұрын тұмаға қарсы артқы шамды қосуға болады.
Тұманға қарсы артқы шамды өшіру үшін тұманға
қалпына
қарсы шам қосқышын қайта
бұраңыз.
JVI0865XZ

B түрі
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(INT) (B түрі/D түрі)
Тетіктің қалпы
жуғышты дереу іске қосады.

•
•

➀ әйнек

Үзік жұмыс жасауын реттеуді бақылау тетігін
бұрау арқылы өзгертуге болады, (ұзақтау)
j
A немесе (қысқа мерзімге) j
B.
Үзік жұмыс жасау режимінің жылдамдығы көлік
жылдамдығына қарай өзгеріп тұрады.

Тұтқаның ➁ күйі сүрткішті төмен жылдамдықта
іске қосады.
JVI1214XZ

C түрі

Тұтқаның ➂ күйі сүрткішті жоғары жылдамдықта
іске қосады.
Сүрткіш жұмысын тоқтату үшін тұтқаны OFF
күйіне жоғары бұраңыз.
Тұтқаның ➃ күйі сүрткішті бір рет сүртіп шығу
үшін іске қосады. Тұтқа өзінің бастапқы күйіне
өздігінен қайтып оралады.

JVI0863XZ

D түрі

Алдыңғы әйнек сүрткіші мен жуғышы от алдыру
қосқышы ON күйінде болған кезде жұмыс істейді.

Сүрткіштің функциясы
Тұтқаның AUTO (A түрі/C түрі) қалпы ➀ жаңбырды
сезетін автоматты сүрткіш жүйесін (бар болса)
қосады (мына бөлімді қараңыз “Сүрткіштің
жаңбырды сезетін автоматты сүрту режимі (бар
болса)” осы бөлімнің аяқ жағында).
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Егер алдыңғы терезе сүрткішінің жұмысына
қар немесе мұз кедергі жасаса, сүрткіш өз моторын сақтау мақсатында жұмысын тоқтатуы
мүмкін. Осындай жағдай орын алса, сүрткіш
қосқышын OFF күйіне бұраңыз және сүрткіш
иінтірегінің үсті мен айналасындағы қарды немесе мұзды алып тастаңыз. Шамамен 1 минуттан кейін, сүрткішті қосу үшін қосқышты қайта
іске қосыңыз.
Сүрткіш щеткаларын ауыстыру:
Алдыңғы
терезенің
сүрткіш
щеткасын
ауыстырған кезде, сүрткіш иінтірегін жоғарғы
қалыпқа қою керек.

Сүрткіш щеткаларын ауыстыру үшін келесі іс
ретін орындаңыз:
1. От алдыру қосқышы ON қалпында тұрғанда немесе от алдыру қосқышын ON қалпынан OFF
қалпына қойған кезден бастап 60 секунд ішінде
алдыңғы терезе сүрткіші және жуғышы
тұтқасын OFF қалпына қойыңыз.
2. Тұтқаны ➃ 0,5 секунд ішінде жылдам жоғары
қарай екі рет көтеріңіз. Бұл әрекет
орындалғанда, сүрткіштер автоматты түрде
қызмет көрсету қалпына орналасады.
Алдыңғы терезенің сүрткіш щеткаларын ауыстыру туралы толығырақ ақпаратты “Сүрткіш
щеткалары” “8. ішінде Техникалық қызмет көрсету
және өз бетінше орындалатын жұмыстар” бөлім
бөлімінен қараңыз.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Бұл функцияны от алу қосқышын ON
қалпына қойғанда да іске қосуға болады. Дегенмен, сүрткіш иінтіректерін көтерген кезде
апат
жағдайының
немесе
зақымдалудың алдын алу үшін, келесі
сақтық шараларын сақтаңыз.
–

Беріліс ауыстырғышы P (тұраққа қою)
күйінде екенін тексеріңіз (Xtronic ҮӨБ
(Үздіксіз өзгермелі беріліс) үлгілері).

–

Берілісті ауыстырғыш тұралату тежегіші
толығымен басылғанда, N (бейтарап)
қалпында болатынын тексеріңіз (МБ
(Механикалық беріліс) үлгілері).

–

Ешқашан жолаушылардың білместіктен
алдыңғы терезенің сүрткіш қосқышын
іске қосуына жол бермеңіз.

•

Сүрткіш иінтірегі көтеріліп тұрған кезде
алдыңғы терезенің сүрткішін іске қоспаңыз.
Сүрткіштің иінтірегі зақымдануы мүмкін.

СҮРТКІШТІҢ ЖАҢБЫРДЫ СЕЗЕТІН
АВТОМАТТЫ СҮРТУ РЕЖИМІ (бар
болса)

Жуғыш жұмысы

Жаңбыр
сенсорының
сезгіштік
деңгейін
түймешікті ➁алға (Жоғары) немесе артқа ➂
(Төмен) қарай бұрау арқылы реттеуге болады.

Жуғышты іске қосу үшін тетікті алдыңғы терезеге
жуғыш
сұйықтық
қажетті
мөлшерде
шашырағанша көліктің артқы жағына қарай ➄
тартыңыз.

•
•

Алдыңғы терезе жуғышының жұмысымен бірге
фара тазалағыш та (бар болса) іске қосылады.
Мына бөлімді қараңыз: “Фараны тазалағыш (бар
болса)” осы бөлімнің бас жағында.
Сүрткіштің сүрту режимі:
Жуғыш пен сүрткіш пайдаланылған кейін, сүрткіш
3 секундтан кейін бір рет іске қосылатын болады.
Бұл әрекет алдыңғы терезеге шашыраған жуғыш
сұйықтықты сүртуге арналған.

Жаңбырды сезетін автоматты сүрту режимін орнату үшін тетікті “AUTO” қалпына төмен басыңыз
➀. От алдыру қосқышы ON қалпына қойылғанда
сүрткіш бір рет сүртеді.

Жоғары — Жоғары сезгіштік
Төмен — Төмен сезгіштік

Жаңбырды сезетін автоматты сүрту режимін
сөндіру үшін тетікті OFF қалпына көтеріңіз немесе
тұтқаны төмен басқа қалпына қойыңыз.
JVI0866XZ

•

A түрі

Бұл функцияны іске қосу немесе өшіру үшін,
қараңыз “Параметрлер” осы бөлімнің бас
жағында.

•
JVI0997XZ

B түрі

Жаңбырды сезетін автоматты сүрту режимі,
алдыңғы терезенің үстіңгі жағында орналасқан
жаңбыр сенсорларының көмегімен сүрткіштерді
автоматты түрде іске қосып, жаңбыр қарқыны
мен көліктің жылдамдығына қарай сүрткіштің
жылдамдығын реттейді.

•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Сүрткіштің тетігі AUTO және от алдыру
қосқышы ON қалпында тұрғанда жаңбыр
сенсорына және оның айналасына қол
тигізбеңіз. Сүрткіштер кенет іске қосылып
кетіп, жарақат алуыңыз немесе сүрткішке
зақым келуі мүмкін.
Алдыңғы терезенің шынысына суға төзімді
зат жағылған болса, жаңбыр аз болса да,
жаңбырды
сезетін
автоматты
сүрткіштердің жылдамдығы жоғары болуы
мүмкін.
Көлік жуу қызметін пайдаланған кезде,
жаңбырды сезетін автоматты сүрткіштерді
ажыратып қойыңыз.
Жаңбырды сезетін автоматты сүрткіштер,
жаңбыр тамшысы сенсорға тимесе, жаңбыр
жауып тұрған кезде де жұмыс істемеуі
мүмкін.
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•

Жаңбыр сенсорының автоматты сүрту
жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін
фирмалық сүрткіш шөткелерді қолдану
ұсынылады.
(Мына
бөлімді
қараңыз:
“Сүрткіш щеткалары” “8. ішінде Техникалық
қызмет көрсету және өз бетінше орындалатын жұмыстар” бөлім сол жерде сүрткіш
щетканы
ауыстыру
туралы
мәлімет
берілген.)

АРТҚЫ ТЕРЕЗЕНІҢ СҮРТКІШІ МЕН
ЖУҒЫШЫНЫҢ ҚОСҚЫШЫ

Сүрткіштің функциясы
Қосқышты ➀ қалпына қойған кезде сүрткіш андасанда бір рет қосылады.
Қосқышты ➁ қалпына қойған кезде сүрткіш
төмен жылдамдықпен жұмыс істейді.

JVI0867XZ

A түрі

Егер артқы терезе сүрткішінің қозғалуына қар
немесе мұз т.с.с. кедергі жасаса, сүрткіш өз моторын қорғау үшін жұмысын тоқтатуы мүмкін.
Осындай жағдай орын алса, сүрткіш қосқышын
OFF күйіне бұраңыз және сүрткіш иінтірегінің
үсті мен айналасындағы қарды немесе мұзды
алып тастаңыз. Шамамен 1 минуттан кейін,
сүрткішті қосу үшін қосқышты қайта іске
қосыңыз.
Кері үндестіру функциясы:
Алдыңғы терезе сүрткіш қосулы тұрғанда, беріліс
ауыстырғышын R (Артқа) қалпына қойсаңыз,
артқы терезе сүрткіш жұмыс істейді.
Бұл функцияны іске қосу немесе өшіру үшін,
қараңыз “Параметрлер” осы бөлімнің бас
жағында.

Жуғыш жұмысы
JVI0869XZ

B түрі

Артқы терезе сүрткіші мен жуғышы от алдыру
қосқышы ON қалпында болған кезде жұмыс жасайды.
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Жуғышты іске қосу үшін қосқышты алдыңғы терезеге жуғыш сұйықтық жеткілікті мөлшерде
шашырағанша алға ➂ қарай итеріңіз. Сүрткіш
бірнеше рет автоматты түрде қосылады.

THERMACLEAR ЖЫЛЫТЫЛАТЫН
АЛДЫҢҒЫ ТЕРЕЗЕ (бар болса)
ФАРАНЫ ТАЗАЛАҒЫШ (бар болса)
Фараны тазалау үшін фара қосқышы
күйінде,
ал от алдыру қосқышы ON күйінде болған кезде,
алдыңғы терезе жуғышының қосқышын өзіңізге
қарай тартыңыз.

•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Тазалағышты 15 секундтан астам уақыт
бойы үзбестен пайдаланбаңыз.

ЖЫЛЫТЫЛАТЫН АЛДЫҢҒЫ ТЕРЕЗЕ
ТҮЙМЕШІГІ (бар болса)

Тазалағышты жуғыш сұйықтық багы бос немесе қатып қалған болса пайдаланбаңыз.

ЕСКЕРТПЕ
Фара тазалағышы сүрткіш пен жуғыш
қосқышының әрбір бесінші әрекетінде іске
қосылады.

ФАРА ТАЗАЛАҒЫШТЫҢ ҚОСҚЫШЫ
(бар болса)

ЕСКЕРТПЕ

•

Фараны тазалағыш от алдыру қосқышы ON
қалпына қойылғанда және алдыңғы терезе
жуғыш іске қосылғанда автоматты түрде
әркез бір рет іске қосылады.

Мына бөлімді қараңыз: “Әйнек жуғыш сұйықтық”
“8. ішінде Техникалық қызмет көрсету және өз
бетінше орындалатын жұмыстар” бөлім сол жерде
бакты қайта толтыру туралы мәлімет берілген.

NIC2550

ThermaClear жылытылатын алдыңғы терезесі бар
үлгілер (бар болса)

j
A ThermaClear жылытылатын алдыңғы
терезені қосу/өшіру
Алдыңғы терезе әйнегіндегі тұманды/аязды
кетіру үшін қозғалтқышты іске қосыңыз да,
A басыңыз. Индикатор
ThermaClear түймешігін j
шамы жанады. ThermaClear жүйесін өшіру үшін
түймешікті қайтадан басыңыз.

SIC2255Z

Фара тазалағыштың қосқышы (бар болса)

Фара тазалағышы фара мен қосу сигналы
қалпында, ал от алдыру қосқышы
қосқышы
ON қалпына болғанда іске қосылады.
Фара тазалағышын іске қосу үшін аспаптар
панелінің төменгі сол жағындағы, жүргізуші
жағында
орналасқан
фараны
тазалағыш
қосқышын басыңыз.

ThermaClear жүйесі шамамен 4-8 минуттан кейін
өздігінен сөнеді, егер алдыңғы терезе осы
уақыттан бұрын тазартылса, ThermaClear
жүйесін өшіру үшін түймешікті қайта басыңыз.
ЕСКЕРТПЕ

•

ThermaClear жүйесін іске қоспас бұрын
алдыңғы терезеден артық қарды/мұзды
алып тастағаныңызды тексеріңіз
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ТЕРЕЗЕ ШЫҒЫН КЕТІРЕТІН
ҚОСҚЫШ

•
•
•

•

•

Алдыңғы
терезеге
енгізілген
электр
өткізгіштері алдыңғы терезені жылыту
мүмкіндігін береді. Алдыңғы терезеге зақым
келетін болса, ThermaClear жүйесін NISSAN
дилеріне тексертіп алыңыз.
ThermaClear
жылытылатын
алдыңғы
терезенің азайтылған өнімділігі немесе оны
ажырату батареяны үнемдеу туралы хабарлауы мүмкін. Бұл ақаулық емес.
NISSAN алдыңғы терезенің мұзын ерітуді
қолдау үшін ThermaClear жүйесін қолдануды
ұсынады. Қосымша мәлімет алу үшін мына
бөлімді қараңыз “Жылытқыш және ауа
баптағыш” “4. ішінде Дисплей экраны,
жылытқыш, ауа баптағыш және аудио
жүйесі” бөлім.
ThermaClear жүйесін қолданған кезде
Тоқтату/Бастау жүйесі қолданыста болмайды.

NAA1546

Жылытқыш қосқышы от алдыру қосқышы ON
күйінде болған кезде жұмыс істейді.
Жылытқыш артқы көріністі жақсарту мақсатында
артқы терезе мен есіктің сыртқы айнасының
үстіндегі ылғалды, булануды немесе қырауды
азайту үшін қолданылады.
A басылған кезде,
Терезе жылытқыштың тетігі j
индикатор жанады да, артқы терезе жылытқыш
шамамен 15 минут жұмыс істейді. Алдын ала
орнатылған уақыт өткеннен кейін, жылытқыш
өздігінен ажыратылады.
Қолмен ажырату үшін жылытқыш қосқышын
қайта басыңыз.

•
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САҚ БОЛЫҢЫЗ
Жылытқышты үзбестен пайдаланған кезде,
қозғалтқышты от алдыруды ұмытпаңыз.
Әйтпесе, ол аккумулятордың отыруына
әкелуі мүмкін.

Терезенің ішкі жағын тазалаған кезде, терезе бетіндегі электрлі өткізгіштерді сызып немесе зақымдап алмауға тырысыңыз.

СИГНАЛ

ЖЫЛЫТЫЛАТЫН РУЛЬ (бар
болса)

ТЕРЕЗЕЛЕР

ЭЛЕКТРЛІ ТЕРЕЗЕ КӨТЕРГІШТЕР

•
•
JVI1569XZ

NIC3542

Мысал

Дыбыстық сигналдың қосқышы аккумулятордың
отыруынан басқа кезде от алдыру қосқышының
күйіне қарамастан жасай береді.

Рульді қыздыру жүйесі, рульдің беткі қабатының
температурасы 20°C (68°F) градустан төмендеген
кезде ғана іске қосылатын етіп жасалған.

Сигнал тетігін басып ұстағанда, сигнал беріледі.
Дыбыстық сигнал қосқышын босату дыбыстық
сигналдың шығуын доғарады.

Қозғалтқыш от алғаннан кейін, рульді жылыту
үшін рульді қыздыру тетігін басыңыз. Тетіктің индикаторы ➀ жанады.
Егер рульдің беткі қабатының температурасы
20°C (68°F) градустан төмен болса, жүйе рульді
қыздырады да, температураны 20°C (68°F) градустан жоғары ұстау үшін қосылып-сөніп тұрады.
Жүйе қосулы тұрса, индикатор жанып тұра береді.
Рульді қыздыру жүйесін қолдан сөндіру үшін,
тетікті қайта басыңыз. Индикатор шамы сөнеді.
ЕСКЕРТПЕ

•
•

ҚАУІПТІ
Электрлі терезе көтергіштерді пайдаланудан
бұрын
барлық
жолаушылардың
қолдарының және т.б. көлік ішінде екеніне
көз жеткізіңіз.
Көлікті және/немесе оның жүйелерін
байқаусызда қолдану, оның ішінде терезеге
қысылып қалу я есік құлпын байқаусызда
қосу салдарынан жарақат алу немесе мерт
болу қаупінің алдын алу үшін, балаларды,
басқалардың
көмегін
қажет
ететін
адамдарды немесе жануарларды көлікте
бақылаусыз қалдырмаңыз. Сондай-ақ жылы күнде жабық тұрған көліктің ішіндегі
температура тез артып, адамдар мен
жануарларға жарақат алу я мерт болу
қаупін төндіретіндей мәнге жетуі мүмкін.

Электрлі терезе көтергіштер от алдыру қосқышы
ON күйінде болған кезде жұмыс істейді.
Терезені ашу үшін электрлі терезе көтергіштің
қосқышын төмен басыңыз.
Терезені жабу үшін электрлі терезе көтергіштің
қосқышын жоғары тартыңыз.

Жүйе тетігін іске қосқан кезде рульдің беткі
қабатының температурасы 20°C (68°F) градустан
жоғары
болса,
жүйе
рульді
қыздырмайды. Бұл ақаулық емес.
Рульді қыздыру жүйесі шамамен 30 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Бұл
ақаулық емес.
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Жүргізуші терезесінің қосқышы

Жолаушы терезесінің қосқышы

Автоматты функция тетікті төмен немесе жоғары
баспай-ақ, терезені толық ашуға немесе жабуға
мүмкіндік береді.
Терезені толық ашу үшін электрлі терезе көтергіш
қосқышын екінші фиксаторға дейін төмен
басыңыз және қосқышты бос жіберіңіз. Терезені
толық жабу үшін электрлі терезе көтергіш
қосқышын екінші фиксаторға дейін жоғары
тартыңыз және қосқышты бос жіберіңіз. Терезе
жұмысы кезінде қосқышты ұстап тұрудың қажеті
жоқ.

JVI1445XZ

SIC4523Z

Жүргізуші қосқышы, негізгі қосқыш, барлық терезелерді басқара алады.

Жолаушы қосқышы
басқара алады.

Жолаушылардың терезесін құлыптау:
A басылғаннан кейін,
Құлыптау түймешігі j
жолаушылардың терезесін ашып-жабу мүмкін
болмайды.

Жүргізуші қосқышындағы жолаушылар терезелерін құлыптау түймешігі басылған кезде, жолаушы қосқышы істемейді.

Жолаушы терезелерінің құлпын ашу
A қайта басыңыз.
құлыптау түймешігін j

өзінің

сәйкес

терезесін

Өздігінен жұмыс жасау функциясы

үшін

Өздігінен жұмыс жасау функциясы кезінде
терезенің ашылу/жабылу әрекетін тоқтату үшін
қосқышты қарсы бағытта төмен басыңыз немесе
жоғары тартыңыз.
Терезенің таймері (бар болса):
Терезе таймері терезе қосқышын, тіпті от алдыру
қосқышы OFF қалпына қойылса да, шамамен 45
секунд пайдалануға мүмкіндік береді. Терезе таймері жүргізушінің немесе алдыңғы жолаушының
есігі ашылғанда немесе орнатылған уақыт
аяқталғанда біржола тоқтайды.
Өздігінен кері жүру функциясы:

ҚАУІПТІ

JVI1446XZ

Өздігінен жұмыс жасау функциясы сыртында
таңбасы бар қосқышта жасайды.
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Жабық күйге жақын тұста анықтау мүмкін болмайтын қысқа аралық бар. Терезелерді жабар
алдында
барлық
жолаушылардың
қолдарының және т.с.с. көлік ішінде екеніне көз
жеткізіңіз.

ЛЮК (бар болса)

Өздігінен кері жүру функциясы терезе жабылған
кезде оған бірдеңенің қысылып қалса, терезенің
өздігінен кері жүргізеді. Басқару құралы кедергі
барын анықтаған кезде, терезе дереу төмен
түсіріледі.
Қоршаған ортаға немесе жүргізу жағдайына байланысты, өздігінен кері жүру функциясы терезеде
қысылған жағдайға ұқсас соққы немесе жүк түссе
белсенді күйге көшуі мүмкін.

•

•

Егер терезе автоматты түрде
жабылмайтын болса
Егер күшейткіші бар терезенің автоматты функциясы (жабу ғана) дұрыс жұмыс жасамаса,
күшейткіші бар терезе жүйесін жегу үшін келесі іс
ретін орындаңыз.

3. Қозғалтқышты от алдырғаннан кейін, электрлі
терезе
көтергіш
қосқышымен
терезені
толығымен ашыңыз.
4. Терезені жабу үшін электрлі терезе көтергіштің
тетігін тартып ұстап тұрыңыз, содан кейін
тетікті терезе әбден жабылып болғаннан кейін
3 секундтан артық басып ұстап тұрыңыз.
5. Электрлі терезе көтергіштің қосқышын бос
жіберіңіз. Бастапқы қалпына қоюды аяқтау
үшін терезені автоматты функциямен ашыпжабыңыз.
Жоғарыдағы іс ретін орындағаннан кейін электрлі
терезенің автоматты функциясы дұрыс жұмыс істемесе, көлікті NISSAN дилеріне тексертіңіз.

Апат кезінде, адам ашық тұрған люктен
сыртқа лақтырылуы мүмкін. Ересектер
әрдайым қауіпсіздік белдіктерін пайдалануы тиіс, ал балалар әрдайым қауіпсіздік
белдіктерін немесе бала креслоларын пайдалануы тиіс.

ӨЗДІГІНЕН ЖҰМЫС ЖАСАЙТЫН
ЛЮК ЖӘНЕ ШАТЫР

Көлік қозғалыста болғанда немесе люк жабылып бара жатқанда, кімде-кімнің ашық
тұста тұруына немесе денесінің қандай да
бір бөлігін шығаруына жол бермеңіз.
JVI0950XZ

•

1. Қозғалтқышты от алдырыңыз.
2. Есікті жабыңыз.

ҚАУІПТІ

•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Люкті ашудан бұрын үстіндегі су тамшыларын, қарды, мұзды немесе топырақты
кетіріңіз.
Люк үстіне немесе айналасындағы аумаққа
қандай да бір ауыр нәрселерді қоймаңыз.
Шатырды баспаңыз немесе тартпаңыз.
Бұлай ету, шатырды зақымдауы мүмкін.

Шатыр және люкті жылжыту
Люктің тетігі OPEN қалпына қойылған кезде ➀,
шатыр толығымен ашылады. Тетік қайтадан
басылғанда, люк ыңғайлы режим қалпына қарай
ашылады. Қосқыш қайта басылған кезде, люк
толық ашылады.
Люктің тетігі CLOSE қалпына қойылған кезде ➁
люк автоматты түрде жабылады. Тетікті қайта
басыңыз, сонда шатыр жабылады.
Люк тетігі OPEN қалпына ➂ екінші фиксаторға
қойылғанда, күнқағар толық ашылады және люк
қолайлы режим қалпына көшеді. Қосқыш қайта
басылған кезде, люк толық ашылады. Люк тетігінің
CLOSE позициясының екінші фиксаторы ➃
басылған кезде люк пен шатырдың екеуі де ашылады немесе жабылады.
Люк пен шатыр жұмыс істеп тұрған кезде тоқтату
үшін люк тетігінің OPEN ➀, CLOSE ➁ немесе UP ➄
жағын басыңыз.
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ЭЛЕКТР РОЗЕТКАСЫ

Жоғары-төмен ашылатын люк
Люкті жоғары еңкейту үшін люк қосқышын
жоғары күйге ➄ басыңыз.

Өздігінен кері қайту функциясы ізінше қосылса
немесе аккумулятор отырса, люк және шатыр
дұрыс жабылмауы мүмкін. Бұндай жағдайда люкті
жабу үшін тетіктің CLOSE позициясын ➁ басып
ұстап тұрыңыз.

Люкті төмен қисайту үшін тетікті жоғары жаққа ➄
қарай басыңыз немесе тетікті CLOSE қалпына ➁
келтіріңіз.

Егер люк жұмыс істемесе

Люк жоғары қисайған кезде тетіктің CLOSE
позициясының екінші фиксаторын ➃ басыңыз.
Люк төмен еңкейеді және шатыр жабылады.

Егер люк және шатыр дұрыс жұмыс істемесе,
жүйені бастапқы қалпына қою үшін келесі
әрекетті орындаңыз.

Қолайлы режим

1. Егер люк пен шатыр ашық тұрса, оларды люк
тетігінің CLOSE ➁ жағын қайта-қайта басып
толық жабыңыз.

Люк ашық кезде жүргенде қолданылатын қалып.
Люк толық ашық кезде жүргізген кезде желдің
шуы қатты естілуі мүмкін. Жүргізген кезде
қолайлы режим қалыбын қолданыңыз.

2. Люк тетігінің CLOSE ➁ позициясын 10 секунд
басып ұстап тұрыңыз.

Өздігінен кері жүру функциясы

3. Люк пен күнқағар жабық қалпына ақырын
көшкен соң және сәл артқа жылжыған соң люк
тетігін босатыңыз.

ҚАУІПТІ
Толық жабық күйдің дәл алдында анықтау
мүмкін болмайтын аздаған кішігірім аралықтар
бар. Люкті және шатырды жаппай тұрып,
барлық жолаушылардың қолдарының және
т.б. көлік ішінде болуын қадағалаңыз.
Өздігінен кері қайту функциясы люк пен шатыр
жабылып жатқанда арасына бірдеңе тұрып
қалған кезде люк пен шатырдың өздігінен кері
қайтуына мүмкіндік береді. Бақылау блогы
кедергінің барын анықтаған кезде, люк пен шатыр
дереу ашылады.
Ортаға немесе жүргізу жағдайына байланысты,
өздігінен кері қайту функциясы люкке және
шатырға бірдеңе тұрып қалғандай соққы немесе
салмақ түскенде іске қосылуы мүмкін.
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4. Люк тетігінің CLOSE
ұстап тұрыңыз.

NIC3550

Аспаптар панелі

➁ жағын 6 секунд басып

5. Люк қосқышын бос жіберіңіз. Люк және шатыр
толық ашылып, содан кейін толық жабылады.
6. Люк қосқышының қалыпты жұмыс істеуін
тексеріңіз.
Егер жоғарыдағы іс ретін орындағаннан кейін люк
дұрыс жұмыс істемесе, көлікті NISSAN дилеріне
тексертіңіз.

JVI1596XZ

Консоль жәшігі

КҮЛ САЛҒЫШТАР МЕН ТЕМЕКІ
ТҰТАТҚЫШ (бар болса)

•
•

JVI0879XZ

Жүк бөлімі

Электр розеткасын қолдану
көрсетілгендей тартыңыз.

•
•
•
•
•

үшін

қақпақты

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Розетка мен аша қолданыс кезінде немесе
дәл қолданыстан кейін ыстық болуы мүмкін.
Бұл электр розеткасы темекі тұтатқыш
блокпен бірге пайдалануға арналмаған.
12 вольт, 120 Вт (10 A) электр қуатынан асатын керек-жарақтарды пайдаланбаңыз.
Қос бейімдегішті немесе бірнеше электр
құрылғысын пайдаланбаңыз.

•

Электр қуатының ашасын барынша кіргенге
дейін итеріңіз. Жақсы түйіспе орын алмаса,
электр қуатының ашасы ысып кетуі немесе
ішкі температура сақтандырғышы жанып
кетуі мүмкін.

КҮЛСАЛҒЫШ

Электр қуатының ашасын сұғу немесе суырып алмай тұрып, іске қосылып тұрған
электр
құрылғысының
OFF
қалпына
қойылғанына көз жеткізіңіз.
Пайдаланбаған кезде, қақпақты жабуды
ұмытпаңыз. Электр розеткасына судың немесе басқа сұйықтықтың кіруіне жол
бермеңіз.

JVI0982XZ

ҚАУІПТІ
Күлсалғышты
алдыңғы
ортаңғы
кесе
ұстағыштың алдыңғы жағынан басқа жерге
қоймаңыз.
Күлсалғышты ашу үшін қақпақты
тартыңыз.

➀

жоғары

Күлсалғышты алу үшін ➁ тартыңыз.

Көлік аккумуляторы отырып қалмас үшін
электр розеткасын қозғалтқыш от алып
тұрған кезде пайдаланыңыз.
Ауа баптағыш, фаралар немесе артқы терезе
жылытқышы
қосылып
тұрғанда
пайдалануға тырыспаңыз.

Аспаптар мен басқару құралдары 111

САҚТАУ

ТЕМЕКІ ТҰТАТҚЫШ
ҚАУІПТІ
Темекі тұтатқышты жүргізу әрекетіне назарды
толық
аудару
үшін
жүргізу
кезінде
пайдаланбаған жөн.
Темекі тұтатқыш от алдыру қосқышы ACC немесе
ON қалпында тұрғанда жұмыс істейді.
Темекі тұтатқышты қыздыру үшін ілінгенше ішке
итеріңіз. Тұтатқыш қызған кезде, ол сыртқа
өздігінен серпіліп шығады.

•
•

КОНСОЛЬ ЖӘШІГІ

ҚАУІПТІ
Назарды көлік жүргізуге толық аудару үшін
қозғалыс
кезінде
сақтау
бөлімін
пайдаланбаған жөн.
Апат немесе оқыс тоқтау кезінде жарақат
алмау үшін қозғалыс кезінде сақтау
бөлімінің
қақпақтарын
жабық
күйде
ұстаңыз.

ҚОЛҒАП ЖӘШІГІ
JVI1599XZ

Қолданғаннан кейін темекі тұтатқышты өзінің
бастапқы орнына қайтарыңыз.

Консоль жәшігінің қақпағын ашу үшін тетікті және
j
A жоғары тартыңыз және қақпақты тартыңыз.
Жабу үшін қақпақты құлпы ілінгенше төмен
басыңыз.

ОРЫНДЫҚ ҚАЛТАСЫ (бар болса)
JVI0888XZ

Тұтқаны тарту арқылы қолғап жәшігін ашыңыз.

NIC1835

Орындық қалтасы (бар болса)

Орындық қалтасы (бар болса) жүргізуші және/не
жолаушы орындығының артында орналасқан.
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КӨЗІЛДІРІК ҰСТАҒЫШ

КЕСЕ ҰСТАҒЫШТАР

Екінші қатар орындығы

ҚАУІПТІ
Назарды көлік айдауға толық аудару үшін көлік
айдау барысында жүргізуші кесе ұстағыштан
кеселерді алып немесе салмауға тиіс.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
JVI0619XZ

ҚАУІПТІ
Жүргізушінің көз алдына кедергі болмас үшін
және апатты жағдайдың алдын алу үшін
көзілдірік ұстағышты көлікті жүргізген кезде
жабық ұстаңыз.

•
•

Кесе ұстағышты пайдаланған кезде, кесенің
ішіндегісі төгіліп қалмас үшін оқыс қозғалмауға
немесе тежеуге тырыспаңыз. Кесенің ішіндегісі
ыстық болса, өзіңіз күйіп немесе жолаушыларды күйдіріп алуыңыз мүмкін.

Алдыңғы

көзілдіріктен

Екінші қатар орындығындағы кесе ұстағыштар
артқы
орындықтың
шынтақ
қойғышында
орналасқан.

ЖҰМСАҚ ШИША ҰСТАҒЫШТАР

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Күннен қорғайтын
ешнәрсе салмаңыз.

JVI0874XZ

басқа

Күн сәулесі тура түсетін жерге тоқтағанда,
күннен қорғайтын көзілдіріктерді көзілдірік
қойғышқа салып қалдырмаңыз. Күннен
қорғайтын көзілдірікке қызу нұқсан келтіруі
мүмкін.

•
NIC3549

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Шиша ұстағышты оқыс тежеу немесе апат
кезінде көлік ішінде еш кедергісіз домалауы
және адамдарды жарақаттауы мүмкін
нәрселерді салу үшін пайдаланбаңыз.
Шиша ұстағышты сұйықтыққа арналған
беті
ашық
құтыларды
салу
үшін
пайдаланбаңыз.

Алдыңғы жағы

Көзілдірік ұстағышты ашу үшін оны басып,
босатыңыз. Көзілдірік ұстағышта көзілдіріктің бір
жұбын ғана сақтаңыз.
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Алдыңғы және екінші қатар
орындығы

•

КАРТА ҚОЙҒЫШ

•

Берік орнықтырылмаған жүктер, апат орын
алса немесе көлікті кенет тежеген жағдайда
қауіпті болуы мүмкін.
Жалғыз ілмекке жалпы салмағы 10 кг-нан
(22 фунт) асатын зат ілмеңіз.

ЖҮК САЛҒЫШ ТОР
Жүк салғыш тор көлік жүріп бара жатқанда жүк
бөліміне салынған орамдар жылжып кетпеуге
көмектеседі.
JVI0952XZ
JVI0884XZ

Алдыңғы және екінші қатар жұмсақ
ұстағыштар есіктерде орналасқан.

шиша

Үшінші қатардың орындықтары (бар
болса)

Картаны карта қойғыштың ішіне сырғытыңыз
j
A.

ЖҮК ІЛМЕКТЕРІ

Жүк салғыш торды орнату үшін ілгектерді екі
жақтағы ұстағыштарға салыңыз.

•

•

JVI0871XZ

Жүк салынатын бөлік
JVI0875XZ

•
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ҚАУІПТІ
Жүктің
әрқашан
мықтап
бекітіліп
тұрғанына көз жеткізіңіз. Жарамды баулар
мен ілгектерді қолданыңыз.

ҚАУІПТІ
Сырғуына немесе жылжуына жол бермеу
үшін барлық жүкті мықтап бекітіңіз.
Орындық арқасынан асатын жүк салмаңыз.
Оқыс тоқтау немесе соқтығысу кезінде,
байланбаған жүк жеке бас жарақатына
әкелуі мүмкін.
Төрт ілмектің төртеуін де бекіткіштерге
бекітуді ұмытпаңыз. Шілтер ішіндегі жүк 13,6
кг (30 фут) аспауы тиіс немесе шілтер
бекітілмеуі мүмкін.

ЖҮКСАЛҒЫШ БӨЛІМ (бар болса)
Жүк салғыш бөлімін икемді жүк тақтасын
қолданып түрлі жолдармен пайдалана аласыз.

ҚАУІПТІ
Жүк еденіне орташа қалыпта 75 кг (165 фунт)
салмақтан ауыр затты қоймаңыз. Жоғарғы
қалыпта салмағы 14 кг-нан (30 фунт) ауыр
заттарды жүк еденіне қоймау керек.

•
•
•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Жүк тақтасының алдыңғы шетін күштеп
баспаңыз. Бұлай еткен жағдайда жүк
тақтасы қисайып, адамды жаралауы
мүмкін.
Жүк тақтасын күшпен
бүлдіріп алуыңыз мүмкін.

итермеңіз,

Жоғары қалыпта тұрғанда,
арқаларын шалқайтпаңыз.

оны

орындық

Орындық арқасынан асатын жүк салмаңыз.
Оқыс тоқтау немесе соқтығысу кезінде,
байланбаған жүк жеке бас жарақатына
әкелуі мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ
Жүксалғыш бөлім әр көліктің жабдықталуына
байланысты әртүрлі болып келеді.

JVI0941X

Үш сатылы режим (бар болса)
1. Шеткі тақтаны жоғары 30°-қа дейін тартыңыз.
2. Шеткі тақтаны көліктің артқы жағына қарай
тартыңыз, содан соң оны жүксалғыштың түбіне
салыңыз.

B қарай
4. Ішкі тақтаны көліктің артқы жағынан j
тартыңыз.
C қарай тартыңыз.
5. Ішкі тақтаны j

A қалыпқа жетіп тоқтағанша
3. Ішкі тақтаны j
жоғары тартыңыз.
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Бөлу режимі (бар болса)

Кеңістік астындағы жүксалғыш (бар
болса)

NIC3528

Екі қатар үлгісі

Кеңістік астындағы жүксалғышты қолдану үшін
сыртқы тақтаны тартыңыз.

JVI0942X
JVI0943X

Тік режим
1. Шеткі тақтаны жоғары 90°-қа дейін тартыңыз.
2. Тақтаны тоқтағанша төмен қарай тартыңыз.

NIC3548

1. Ішкі
тақтаны
жоғарғы
қалыпқа
орналастырыңыз. (Мына бөлімді қараңыз: “Үш
сатылы режим (бар болса)” осы бөлімнің бас
жағында.)
2. Ішкі тақтаны жоғары 10 см (4 дюйм) тартып,
шеткі тақтаны 90° жоғары тартыңыз.
3. Тақтаны тоқтағанша төмен қарай тартыңыз.
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Үш қатар үлгісі

Кеңістік астындағы жүксалғышты қолдану үшін
тақтаны тартыңыз.

КҮРТЕШЕ ІЛМЕГІ

ЖҮК БӨЛІМІНІҢ ПЕРДЕШЕСІ (бар
болса)
Жүк бөлімінің пердешесі жүк бөліміндегі
нәрселерді сырт көзден жасырын күйде ұстайды.
Жүк бөлімінің пердешесін қолдану үшін қақпақты
ашыңыз, ➀, оны сыртқа тартыңыз ➁ және екі
шетін бағыттаушыға кіргізіңіз ➂.
Жүк бөлімінің пердешесін алу үшін пердешені
жинаңыз да, ұстағышын керісінше ➃ тартыңыз.
SIC3505Z

•

Күртеше ілмегі артқы жақтағы терезе үстінде
(жүргізуші жағында) орналасқан.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Ілмекке, жалпы алғанда, 1 кг (2 фут) асатын
салмақ салмаңыз.

•

ҚАУІПТІ
Жүк бөлімінің пердешесіне, қаншалықты
кішкентай болса да, ешнәрсе қоймаңыз.
Үстіндегі кез келген нәрсе апат немесе оқыс
тоқтау кезінде жарақат салуы мүмкін.
Жүк бөлімінің пердешесі ұстағыштан
ажыратылған кезде, оны көлік ішінде
қалдырмаңыз.
Бала креслосының жоғарғы шектеуші бауы
жүк бөлімінің пердешесіне немесе жолжүгі
аумағындағы
нәрселерге
түйісіп,
зақымдалуы мүмкін. Көліктен жүк бөлімінің
пердешесін алыңыз немесе оны жүк
бөліміне мықтап бекітіңіз. Сондай-ақ,
заттардың барлығын мықтап бекітіңіз.
Жоғарғы бау зақымдалған болса, жол апатында балаңыз қатты жарақат алуы немесе
өліп кетуі мүмкін.

JVI0955X
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ТӨБЕДЕГІ БЕЛТЕМІР (бар болса)

КҮНҚАҒАРЛАР

ІШКІ ШАМДАР

•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қозғалтқыш сөндірулі тұрғанда аккумулятор отырып қалмас үшін шамды ұзақ жағып
қоймаңыз.
Көліктен шығарда шамдарды сөндіріңіз.

ІШКІ ШАМ ҚОСҚЫШЫ
JVI1575XZ

Жүкті төбедегі белтемірге айқасқан жуан сымдарды бекіту арқылы тасуға болады. Айқасқан жуан
сымдарды орнату және пайдалануға қатысты
өндірушінің барлық нұсқауларын орындаңыз.
Төбедегі белтемір 100 кг-нан (221 фунт) аз жүктерді
(жүк және білікшелер) тасуға арналған. Шамадан
тыс салмақ салу көлікті зақымдауы мүмкін.

JVI0626XZ

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Бүйірлік
түтіктерге
немесе
қақпақтарға ешнәрсе қоймаңыз
ілмеңіз, жақын қоймаңыз.

➀

пластик
немесе
SIC2872

➁
1. Алдыңғы
жақтағы
шағылысқан
тосқауыл қою үшін күнқағарды
аударыңыз.

сәулеге
➀ төмен

2. Бүйір жақтағы шағылысқан сәулеге тосқауыл
қою үшін күнқағарды ортадағы бекіткіштен босатып, оны жанға қарай ➁ аударыңыз.
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Ішкі шам есіктің қалпына тәуелсіз ON
қалпына бұралады. От алдыру қосқышы ON
күйінде болмаса, кез келген есік ашылғанда,
бірнеше уақыттан соң шам өшеді.
Ішкі шамдар есіктер ашылғанда іске қосылу
үшін орнатылады. Есік ашық кезде ішкі
шамдарды өшіріңіз, қосқышты басыңыз, ішкі
шамдар есіктің қалпына тәуелсіз жанбайды.
От алдыру қосқышы ON қалпына
қойылғанда, жүргізушінің есігі жабылса
немесе құлыпталса шамдар өшеді. Есіктер
ашық болған кезде белгілі бір уақыттан соң
шамдар өшеді.

КОНСОЛЬ ШАМЫ

•

САЛОН ШАМЫ (бар болса)

От алдыру қосқышы LOCK күйінде тұрғанда,
қандай да бір есік ашылып, содан кейін жабылса.

Келесі жағдайларда ішкі жарықтама таймері
жұмыс істеуін тоқтатады:

•
•

Жүргізушінің есігі бекітілгенде.
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылды.

Тетік OFF қалпына ➂қойылған кезде, салонның
шамы қандай жағдай орын алса да жанбайды.
JVI0627XZ

Консоль шамы клиренс шамдары немесе фаралар
жанғанына қарамастан қосылады.

БАҒДАРЛЫҚ ШАМДАР

SIC2063AZ

АРТҚЫ ЖЕКЕ ШАМДАР (бар болса)

Салон шамының үш күйдегі қосқышы бар.
Тетік ON қалпына қойылған кезде
жанады.

➀салон шамы

Тетік ➁DOOR қалпына қойылса, есікті ашқан кезде салонның шамы жанады.
Келесі жағдайларда ішкі жарықтаманың таймері
салонның шамын шамамен 30 секунд қосып
тұрады:

•
•
JVI0628XZ

Бағдарлық шамдарды қосу үшін түймешікті
басыңыз. Сөндіру үшін түймешікті қайта басыңыз.

•

Жүргізушінің есігі жабық тұрғанда кілт от алдыру қосқышынан алынған. (ақылды кілт
жүйесі жоқ үлгі)

SIC3250Z

Артқы жеке шамдарды қосу үшін қосқышты
басыңыз. Сөндіру үшін қосқышты қайта басыңыз.

От алдыру қосқышы OFF қалпына қойылған.
(ақылды кілт жүйесі бар үлгі)
От алдыру қосқышы LOCK қалпында тұрғанда
түймешігін (кірістірілген
есіктер UNLOCK
кілт салпыншағындағы не ақылды кілттегі) немесе сұрату қосқышын (ақылды кілт жүйесімен
жабдықталған үлгілер) басу арқылы ашылса.
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КҮНҚАҒАРДАҒЫ АЙНА ШАМЫ

От алдыру қосқышы OFF қалпына қойылса, ішкі
жарықтама шамы келесі әрекеттердің соңғысы
орындалғаннан кейін белгілі бір уақыттан соң автоматты түрде сөнеді:

•
•
•
SIC3869Z

Күнқағардағы айнаға жету үшін күнқағарды
төмен тартыңыз және айнаның сыртқы қабын
ашыңыз.
Күнқағардағы айна шамы күнқағардағы айна
қабы ашылған кезде жанады. Сыртқы қабы
жабылған кезде, шам өшеді.

ЖҮК БӨЛІМІНІҢ ШАМЫ
Жүк салатын бөлімнің шамы артқы есік ашылған
кезде жанады. Артқы есік жабылған кезде, шам
өшеді.

АККУМУЛЯТОРДЫ ҮНЕМДЕУ
ЖҮЙЕСІ
Ішкі шам жанып тұрса, от алдыру қосқышы OFF
қалпына қойылғаннан кейін, шамалы уақыттан
кейін өздігінен сөнеді. Шамды қайта қосу үшін
от алдыру қосқышын ON күйіне қойыңыз.
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Кез келген есікті ашқанда немесе жапқанда
Кілтпен, есіктің электрлі құлпының бекітпесімен немесе Ақылды кілтті қолданып бекіткенде немесе ашқанда
От алдыру қосқышын басу

Шам өздігінен сөнгеннен кейін жоғарыда
айтылған әрекеттердің кез келгені орындалған
кезде шам қайта жанады.
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КІЛТТЕР

Көлікті көлікке арналып жасалған кілттермен ғана
жүргізуге болады. Кілтпен бірге кілт нөмірінің
таңбасы беріледі. Кілттердің дубликатын жасау
қажет болғанда кілт нөмірін жазып алыңыз және
кілт нөмірінің таңбасын көлік ішінен басқа,
қауіпсіз жерде сақтаңыз.
Кілттің дубликатын бастапқы кілтті немесе
бастапқы кілт нөмірін пайдалану арқылы жасауға
болады. Кілт нөмірі барлық кілттерді жоғалтып
алған және дубликатын жасататын бастапқы кілт
қалмаған кезде қажет. Кілт жоғалса немесе
қосымша кілттер қажет болса, NISSAN дилеріне
бастапқы кілтті немесе кілт нөмірін беріңіз.

кілттерді

Кілттің нөмірлі тақтайшасы (1)

Көлікті NATS құрамдас бөлшектерімен бірге тіркелген NATS кілттерімен ғана жүргізуге болады.
Бір көлікте 4 NATS кілтін тіркеуге және
пайдалануға болады. Жаңа кілттерді NATS
жүйесімен бірге пайдаланудан бұрын, оларды
NISSAN дилеріне тіркету қажет. Тіркеу үдерісінде
жаңа кілттерді тіркеу кезінде NATS құрамдас
бөлшектеріндегі барлық жадты өшіру қажет
болатындықтан, барлық NATS кілттерін NISSAN
дилеріне апаруды ұмытпаңыз.
*:

Кілтті сақтаған кезде босату түймешігін басып,
кілтті біріктірілген салпыншағына қайтадан кері
салыңыз.

АҚЫЛДЫ КІЛТ (бар болса)

Иммобилайзер

САҚ БОЛЫҢЫЗ

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Көліктен
шығарда
қалдырмаңыз.

2.

ішінде

NISSAN-НЫҢ ҰРЛАУҒА ҚАРСЫ
ЖҮЙЕСІ (NATS*) КІЛТІ (бар болса)

SPA2543Z

Электрлі ретрансляторы бар NATS кілтінің суға
немесе тұзды суға тиюіне жол бермеңіз. Бұл
жүйенің қызметіне әсер етуі мүмкін.

A түрі

Механикалық кілт

NPA1578

B түрі
JVP0298XZ
JVP0277XZ

1.

NATS кілті (2)

Кілтті салпыншағынан ажырату үшін босату
түймешігін басыңыз.
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1.

Ақылды кілт (2)

2.

Механикалық кілт (Ақылды кілттің ішінде) (2)

3.

Кілттің нөмірлі тақтайшасы (1)

Көлікті ақылды кілт жүйесінің және NISSAN-ның
ұрлауға қарсы жүйесінің (NATS*) құрамдас
бөлшектерімен бірге тіркелген ақылды кілттермен ғана жүргізуге болады. Бір көлікте 4 ақылды
кілтті тіркеуге және пайдалануға болады. Жаңа
кілттерді ақылды кілт жүйесімен және NATS
жүйесімен пайдаланудан бұрын NISSAN дилеріне
тіркету қажет. Тіркеу үдерісі жаңа кілттерді тіркеу
кезінде ақылды кілт жүйесінің құрамдас
бөлшектеріндегі барлық жадыны өшіруді қажет
ететіндігіне байланысты барлық ақылды кілттерді
NISSAN дилеріне апаруды ұмытпаңыз.
*:

•
•

Иммобилайзер

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Ақылды кілтті өзіңізбен бірге алып жүруді
ұмытпаңыз. Ақылды кілтті көлік ішінде
қалдырмаңыз.
Ақылды кілтті көлікті жүргізген кезде алып
жүруді
ұмытпаңыз.
Ақылды
кілт
кірістірілген таратқышы бар дәлдікпен жасайтын құрылғы болып табылады. Оның
зақымдалуына жол бермеу үшін келесі
жәйтті ескеріңіз.
–

Ақылды кілтке су кірмейді; алайда, ылғал
ортаға салу ақылды кілтті зақымдауы
мүмкін. Ақылды кілт ылғалданған болса,
оны дереу толық құрғағанша сүртіңіз.

–

Оны имеңіз, түсіріп алмаңыз немесе
басқа нәрсенің үстіне апарып ұрмаңыз.

–

Егер сыртқы температура -10°C (14°F)
градустан төмен болса, ақылды кілттің
батареясы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

•

–

Ақылды кілтті температура 60°C (140°F)
асатын
жерге
ұзақ
уақыт
бойы
қоймаңыз.

–

Ақылды кілтті ауыстырмаңыз немесе
өзгертпеңіз.

–

Магнитті кілт салғышты қолданбаңыз.

–

Ақылды кілтті ТД, дыбыс жабдығы, жеке
компьютерлер немесе ұялы телефондар
сияқты
магнитті
өріс
шығаратын
жабдықтың жанына қоймаңыз.

–

Ақылды кілтті суға немесе тұзды суға
тигізбеңіз және кір жуғыш машинада
жумаңыз. Бұл жүйенің қызметіне әсер
етуі мүмкін.

Ақылды кілт жоғалған немесе ұрланған болса, NISSAN компаниясы сол ақылды кілттің
ID кодын өшіруді ұсынады. Бұл көлікті ашу
мақсатында ақылды кілттің рұқсатсыз пайдаланылуына жол бермейді. Өшіру ретіне
қатысты мәлімет алу үшін NISSAN дилеріне
хабарласыңыз.

Механикалық кілт

SPA2033Z

Механикалық кілтті суыру үшін ақылды кілттің
артқы жағындағы құлып тетігін босатыңыз.
Механикалық кілтті орнату үшін оны құлып тетігі
құлыпталған күйге оралғанша ақылды кілттің
ішіне мықтап итеріңіз.
Механикалық кілтті есіктерді немесе қолғап
жәшігін құлыптау немесе ашу үшін қолданыңыз
(бар болса). (Мына бөлімді қараңыз: “Есіктер” осы
бөлімнің аяқ жағында және “Сақтау” “2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім.)
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ЕСІКТЕР

•
•

ҚАУІПТІ
Алдыңғы
жақтан
келетін
көлікке
соқтығысып, апатқа ұшырамау үшін қандай
да бір есікті ашудан бұрын әрдайым жанжағыңызға қарап алыңыз.
Көлікті және/немесе оның жүйелерін
байқаусызда қолдану, оның ішінде терезеге
қысылып қалу я есік құлпын байқаусызда
қосу салдарынан жарақат алу немесе мерт
болу қаупінің алдын алу үшін, балаларды,
басқалардың
көмегін
қажет
ететін
адамдарды немесе жануарларды көлікте
бақылаусыз қалдырмаңыз. Сондай-ақ жылы күнде жабық тұрған көліктің ішіндегі
температура тез артып, адамдар мен
жануарларға жарақат алу я мерт болу
қаупін төндіретіндей мәнге жетуі мүмкін.

МЫҚТЫ ҚҰЛЫП ЖҮЙЕСІ (бар
болса)
ҚАУІПТІ
Мықты құлып жүйесімен жабдықталған
үлгілерде, төмендегі сақтық шараларын орындамау қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
Мықты құлып жүйесін белсенді етудің әрдайым
қауіпсіз түрде жасалғанына көз жеткізіңіз.

•

•

Көліктің ішінде адам болғанда, есіктерді
кірістірілген кілт салпыншағымен немесе
ақылды кілтпен (бар болса) бекітпеңіз.
Бұлай ету жолаушыларды қамап тастайды,
себебі мықты құлып жүйесі есіктердің көлік
ішінен ашылуына жол бермейді.

Кірістірілген кілт салпыншағын немесе
ақылды кілттің (бар болса) құлыптау
түймешігін көлікті анық көріп тұрған кезде
ғана пайдаланыңыз. Бұл мықты құлып
жүйесі қосу арқылы көліктің ішінде біреуміреудің қамалып қалуын болдырмау үшін
қажет.

•

Кілтті от алдыру қосқышынан алып, есіктің
құлпын кірістірілген кілт салпыншағымен немесе ақылды кілтпен (бар болса) ашыңыз.
Мықты құлып жүйесі босатылады да, сіз есікті
аша аласыз.

КІЛТПЕН ҚҰЛЫПТАУ

Есікті кіріктірілген кілт салпыншағымен, ақылды
кілтпен (бар болса) немесе кілтпен бекіткенде,
есіктердің барлығы, оның ішінде түпкі есік те бірге
құлыпталып, Мықты құлып жүйесі іске қосылады.
Бұл ұрлыққа жол бермес үшін есіктердің
ешқайсысын іштен ашуға болмайды дегенді
білдіреді.
Есікті кіріктірілген кілт салпыншағымен, ақылды
кілтпен (бар болса) немесе кілтпен ашқанда, жүйе
ажырайды.
Мықты құлып жүйесі есіктер есіктің электрлі
бекітпелерінің
тетігімен
бекітілгенде
іске
қосылмайды.

Тосын жағдайлар
Егер мықты құлып жүйесі жол апатында немесе
көлікте отырған кезде өзге күтпеген жағдайға
байланысты қосылса:

•

От алдыру қосқышын ON күйіне қойыңыз,
мықты құлып жүйесі босатылады да,
есіктердің
құлпын
электрлік
құлыптау
қосқышымен ағытуға болады. Содан кейін
есіктерді аша аласыз.
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JVP0289XZ

Мықты құлып жүйесі жоқ үлгі
Есікті құлыптау үшін кілтті есіктің кілт цилиндріне
салыңыз және кілтті көліктің алдыңғы жағына
бұраңыз ➀.
Барлық есіктер,
құлыпталады.

соның

ішінде

артқы

есік

Есікті құлыптан босату үшін кілтті есіктің кілт цилиндріне салыңыз және кілтті көліктің артқы
жағына бұраңыз ➁.
Барлық есіктердің, соның ішінде артқы есіктің
құлпы ашылады. Есікті таңдап ашу режимінде
жүргізуші жақтағы есік қана ашылады.

Мықты құлып жүйесі бар үлгі
Есікті құлыптау үшін кілтті есіктің кілт цилиндріне
салыңыз және кілтті көліктің алдыңғы жағына
бұраңыз ➀.

A түрі (Мықты құлыптау жүйесі жоқ
үлгілер үшін)

B түрі (Мықты құлыптау жүйесі бар
үлгілер үшін)

Мықты құлып жүйесі қосылғанда, есіктердің
барлығы, соның ішінде артқы есік құлыпталады.
Есікті құлыптан босату үшін кілтті есіктің кілт цилиндріне салыңыз және кілтті көліктің артқы
жағына бұраңыз ➁.
Мықты құлып жүйесі өшірілгенде, есіктердің
барлығы, соның ішінде артқы есік құлыптан босатылады.
Есікті таңдап ашу режимінде жүргізуші жақтағы
есік қана ашылады да, Мықты құлып жүйесі
барлық есіктерде жұмыс істемей тұрады.
Кілт от алдыру қосқышында тұрғанда немесе от
алдыру қосқышы (ақылды кілтпен жабдықталған
үлгілерде) басылып тұрғанда, құлыпты бұрағанда
есіктер бекітілмейді.

ІШКІ ҚҰЛЫП ТЕТІГІ АРҚЫЛЫ
ҚҰЛЫПТАУ
САҚ БОЛЫҢЫЗ
Есіктерді ішкі құлып тетігі арқылы құлыптаған
кезде, кілтті көлік ішінде қалдырмаңыз.

SPA2726Z

Алдыңғы есіктерді құлыптау үшін ішкі құлып
тетігін құлыптау күйіне ➀ басыңыз, сосын есік
тұтқасын тартып тұрып, есікті жабыңыз.
Артқы есіктерді құлыптау үшін ішкі құлып тетігін
құлыптау күйіне ➀ басыңыз, сосын есікті
жабыңыз.

SPA2791Z

Есіктің құлпын ағытып, ашу үшін суретте
көрсетілгендей, есіктің ішкі тұтқасынан тартыңыз.
Мықты құлып жүйесі іске қосулы болғанда, есіктің
ішкі тұтқасынан тарту арқылы есікті ашу мүмкін
емес.

Жүргізуші жақтағы құлып тетігін пайдалану
барлық есікті құлыптайды немесе ашады (бар
болса).
Ашу үшін ішкі құлып тетігін ашу күйіне
тартыңыз.

➁

Жүргізуші есігі құлыпталған кезде, ішкі құлып
тетігін пайдаланудың қажеті жоқ. Жүргізуші есігін
ашу үшін есіктің ішкі тұтқасын тартсаңыз
болғаны.
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ЭЛЕКТР ЕСІК ҚҰЛПЫНЫҢ
ҚОСҚЫШЫМЕН ҚҰЛЫПТАУ

•
•

NPA1371

Жүргізушінің шынтақ қойғышы

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Есіктерді электр есік құлпының қосқышы
арқылы құлыптаған кезде, кілтті көлік ішінде қалдырмаңыз.

БАЛАЛАР ҚАУІПСІЗДІГІНЕ
АРНАЛҒАН АРТҚЫ ЕСІК ҚҰЛПЫ

Көліктен шыққаннан кейін ақылды кілт көлік
ішінде қалып қойғанда және сіз есікті электрлі түпкі есіктің құлыптау қосқышымен
құлыптауға
тырысқан
кезде,
есік
жабылғаннан кейін, барлық есіктердің
құлпы автоматты түрде ашылады.

Ашу үшін электр есік құлпының қосқышын ашу
күйіне ➁ басыңыз.
От алдыру қосқышы ON күйінде болғанда, есікті
(аспаптар
құлыптау индикаторының шамы
панелінде орналасқан) (бар болса) жанып тұрады.
От алдыру қосқышы OFF немесе LOCK күйінде
болғанда, есік құлпының индикатор шамы
30 минут жанып тұрады.

NPA1584

Балалар қауіпсіздігіне арналған артқы есік
құлыптары артқы есіктердің байқаусызда ашылуын болдырмайды, әсіресе, көлікте кішкентай балалар бар кезде.
Тұтқалар құлыптаулы күйде болған кезде, балалар қауіпсіздігіне арналған артқы есік құлыптары
ілініп, артқы есіктерді тек сыртқы тұтқаларынан
тартып ашу мүмкін болады.
Ажырату үшін тұтқаларды ашу күйіне қойыңыз.

SPA2804Z

Жолаушының шынтақ қойғышы (бар болса)

Электр есік құлпының қосқышын пайдалану
(жүргізуші және алдыңғы жолаушы есіктерінде
орналасқан) барлық есіктерді құлыптайды немесе ашады.
Есіктерді құлыптау үшін, электрлі есік құлпын
құлыптау қалпына қойыңыз ➀.

126 Жолға шыққанға дейінгі тексеру және реттеу

Бала құлпы дұрыс жұмыс істейтініне көз
жеткізіңіз.

ҚАШЫҚТАН КІЛТСІЗ ЕНУ
ЖҮЙЕСІ (бар болса)
Қашықтан кілтсіз ену жүйесі кірістірілген кілт
салпыншағы арқылы барлық есік құлыптарын
(оның ішінде артқы есікті) бақылай алады.
Кірістірілген кілт салпыншағы көліктен шамамен 1
м (3,3 фут) қашықтықта жұмыс істей алады. Жұмыс
істеу қашықтығы көлік жанындағы жағдайға
тәуелді болады.
Бір көлікте барлығы 4 кіріктірілген кілт
салпыншағы пайдаланылуы мүмкін. Қосымша
кіріктірілген кілт салпыншақтарын сатып алу мен
пайдалануға қатысты мәлімет алу үшін NISSAN дилеріне хабарласыңыз.
Кірістірілген кілт салпыншағы келесі жағдайда
жұмыс жасамауы мүмкін:

•
•
•
•
•
•

Кіріктірілген кілт салпыншағы мен көліктің
арасындағы қашықтық шамамен 1 метрден (3,3
фут) артық болғанда.
Кірістірілген кілт салпыншағының батареясы
отырса.
Кілт от алдыру қосқышында тұрса.

•
•

Электрлі
құрамдас
бөліктері
бар
кірістірілген кілт салпыншағының суға немесе тұзды суға тиюіне жол бермеңіз. Бұл
жүйенің қызметіне әсер етуі мүмкін.
салпыншағын

басқа

түсіріп

•

Кірістірілген кілт салпыншағын температура ұзақ уақыт бойы 60°C (140°F) асып
тұратын жерге қоймаңыз.

Кірістірілген кілт салпыншағын немесе
ақылды кілттің (бар болса) құлыптау
түймешігін көлікті анық көріп тұрған кезде
ғана пайдаланыңыз. Бұл мықты құлып
жүйесі қосу арқылы көліктің ішінде біреуміреудің қамалып қалуын болдырмау үшін
қажет.

Батареяны ауыстыруға қатысты мәлімет алу үшін
“Аккумулятор” “8. ішінде Техникалық қызмет
көрсету
және
өз
бетінше
орындалатын
жұмыстар” бөлім.

ҚАШЫҚТАН КІЛТСІЗ ЕНУ ЖҮЙЕСІН
ПАЙДАЛАНУ
ҚАУІПТІ

Есіктерді кірістірілген кілт салпыншағы
арқылы құлыптаған кезде, кілтті көлік ішінде қалдырып кетпеңіз.

кілт

салпыншағын

Кіріктірілген кілт салпыншағы жоғалса немесе
ұрланса, NISSAN компаниясы сол кіріктірілген кілт
салпыншағының ID кодын көліктен өшіріп тастауды ұсынады. Бұл көлікті ашу мақсатында
кірістірілген кілт салпыншағының рұқсатсыз пайдаланылуына төтеп беруі мүмкін. Өшіру ретіне
қатысты мәлімет алу үшін NISSAN дилеріне
хабарласыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Кірістірілген
алмаңыз.

Кірістірілген кілт
нәрсемен ұрмаңыз.

Мықты құлып жүйесімен жабдықталған
үлгілерде, төмендегі сақтық шараларын орындамау қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
Мықты құлып жүйесін белсенді етудің әрдайым
қауіпсіз түрде жасалғанына көз жеткізіңіз.

•

JVP0278XZ

➀
➁
➂
➃

Бәкі түріндегі кілтті босату түймешігі
LOCK түймешігі
UNLOCK түймешігі
Батареяның индикатор шамы

Көліктің ішінде адам болғанда, есіктерді
кірістірілген кілт салпыншағымен немесе
ақылды кілтпен (бар болса) бекітпеңіз.
Бұлай ету жолаушыларды қамап тастайды,
себебі мықты құлып жүйесі есіктердің көлік
ішінен ашылуына жол бермейді.
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Есіктерді құлыптау
1. От алдыру кілтін алыңыз.
2. Барлық есіктерді жабыңыз.
3. Кіріктірілген кілт салпыншағындағы LOCK
түймешігін ➁ басыңыз.
4. Барлық есіктер құлыпталады. Есік бекітпесі
(аспаптар паиндикаторының шамы
нелінде орналасқан) 1 минут жанады (бар болса).
5. Есіктердің мықтап құлыпталғанына көз жеткізу
үшін есік тұтқаларын тартып көріңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Есіктерді
кіріктірілген
кілт
салпыншағы
арқылы құлыптағаннан кейін, есік тұтқаларын
тарту
арқылы
есіктердің
мықтап
құлыпталғанына көз жеткізіңіз.

Есікті таңдап ашу режимі:
Көлікті алғаш рет қабылдаған кезде, есікті ашу
режимі барлық есіктер UNLOCK
түймешігін
➂ бір басқаннан ашылатын етіп орнатылады.
түймешігін ➂
Есікті ашу режимін UNLOCK
екінші рет басқанда жолаушылардың есігін ашатын, есікті таңдап ашу режиміне ауыстыруға болады.

ҚАУІП-ҚАТЕР ЕСКЕРТУІНІҢ
ЖҰМЫСЫ

4. Барлық есіктер ашылады.
Есікті таңдап ашу режиміне ауысу үшін төмендегі
әрекетті орындаңыз.

Есікті таңдап ашу режимін ажырату үшін сол
әрекеттерді орындаңыз.

2. Барлық есіктер ашылады.

Ішкі жарықтама шамының таймері (бар
болса):
Есіктің бекітпесі ағытылған кезде және ішкі
жарықтар шамы DOOR және/немесе ортаңғы
қалыпқа қойылған кезде, ішкі жарықтама
шамының таймері қосылады және ішкі жарықтар
шамы 15 секунд жанады.

Кілтті от алдыру қосқышына салу.

Батареяның индикатор шамы

3. Кіріктірілген кілт салпыншағындағы UNLOCK
түймешігін ➂ қайта басыңыз.

1. Кіріктірілген кілт салпыншағындағы UNLOCK
түймешігін ➂ басыңыз.

1. Кіріктірілген кілт салпыншағындағы UNLOCK
түймешігін ➂ басыңыз.

Кезкелген есікті ашу.

Ішкі жарықтама шамын OFF қалпына қою
арқылы.

2. Жүргізуші есігі ашылады.

Есікті таңдап ашу режимі:

LOCK
түймешіктерін ➂
➁ және UNLOCK
бір мезгілде 5 секундтан артық басыңыз.

•
•

•

Есіктерді кірістірілген кілт салпыншағымен
бекіту.

Батареяның индикатор шамы ➃ кез келген
түймешікті басқан кезде жанады. Егер шам жанбаса, батарея әлсіз немесе ауыстыруды қажет етеді.
Батареяны ауыстыруға қатысты мәлімет алу үшін
“Аккумулятор” “8. ішінде Техникалық қызмет
көрсету
және
өз
бетінше
орындалатын
жұмыстар” бөлім.

Есіктерді ашу

UNLOCK
түймешігін ➂ басқаннан кейін 30
секунд немесе 1 минут аралығында келесі
әрекеттердің біреуі орындалмайынша, барлық
есіктер өздігінен құлыпталады.

•

Ішкі жарықтама шамын 15 секунд бойы күтпей-ақ,
келесі әрекеттердің біреуін орындап сөндіруге
болады.

•

От алдыру қосқышын “ON” қалпына бұрау.
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Есікті құлыптаған немесе құлпын ағытқан кезде,
апаттық ескерту шамдары растау ретінде
жыпылықтайды.

•
•

LOCK: Апаттық
жыпылықтайды.

ескерту

шамы

бір

рет

UNLOCK: Апаттық ескерту шамы екі рет
жыпылықтайды.

Қауіп-қатер туралы ескерту режимі
ЕСІКТІ
ҚҰЛЫПТАУ
Қашықтан
кілтсіз ену
жүйесі

ЕСІК ҚҰЛПЫН
АШУ

ҚАУІП-ҚАТЕР - ҚАУІП-ҚАТЕР бір рет
екі рет

АҚЫЛДЫ КІЛТ ЖҮЙЕСІ (бар
болса)

•

•
SPA2543Z

A түрі

NPA1578

B түрі

1.

Ақылды кілт (2)

2.

Механикалық кілт (Ақылды кілттің ішінде) (2)

3.

Кілттің нөмірлі тақтайшасы (1)

•

ҚАУІПТІ
Радио толқындар электрлі медициналық
жабдыққа кері әсер етуі мүмкін. Кардиостимуляторды
пайдаланатындар
электрлі
медициналық жабдықты пайдаланудан
бұрын оның ықтимал әсерлері туралы білу
үшін өндірушісіне хабарласуы тиіс.
Түймешіктер басылған кезде ақылды кілт
радио
толқындарды
өткізеді.
Радио
толқындар ұшақты жүргізуге және байланыс жүйелеріне әсер етуі мүмкін. Ақылды
кілтті әуе кемесінде іске қоспаңыз. Құралды
әуе кемесімен алып бара жатқанда
түймешіктерінің кездейсоқ іске қосылып
кетпегеніне көз жеткізіңіз.

Ақылды кілт жүйесі кілтті сөмкеден не қалтадан
алмай-ақ, кірістірілген кілт салпыншағы функциясын қолдану немесе көліктегі сұрату қосқышын
басу арқылы барлық есіктер мен түпкі есікті іске
қоса алады. Жұмыс жасау ортасы және/немесе
жағдайлары ақылды кілт жүйесінің жұмысына
әсер етуі мүмкін.
Ақылды кілт жүйесін пайдаланудан бұрын келесіні
оқуды ұмытпаңыз.

•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Көлікті пайдаланған кезде ақылды кілтті
өзіңізбен бірге алып жүруді ұмытпаңыз.
Көліктен шыққан кезде ақылды кілтті
ешқашан көлік ішінде қалдырмаңыз.

Сыртқы температура өте төмен болған кезде, ақылды кілт жүйесі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Ақылды кілттің радио толқындарды қабылдауына
байланысты ол әрдайым көлікпен байланыс орнатып тұрады. Ақылды кілт жүйесі әлсіз радио
толқындарды таратады. Ақылды кілт жүйесінің
жұмысына қоршаған орта жағдайлары келесі
жұмыс жағдайларында кедергі жасауы мүмкін.

•
•
•
•
•
•

ТД мұнарасы, электр стансасы және хабар тарату
стансасы
сияқты
күшті
радио
толқындары бар жерде жұмыс жасаған кезде.
Ұялы телефон, радиотаратқыш және CB радио
сияқты сымсыз жүйені пайдаланған кезде.
Ақылды
кілт
металдан
жасалған
материалдарға тигенде немесе соларды үстіне
жапқан кезде.
Жақын маңда радиотолқынды қашықтан
басқару пультінің қандай да бір түрі
қолданылған кезде.
Ақылды кілт жеке компьютер сияқты электрлі
құрылғының жанына қойылған кезде.
Көлік тұрақ датчигінің қасына қойылғанда.

Осындай жағдайларда, ақылды кілт функциясын
пайдаланудан бұрын жұмыс жасау жағдайларын
дұрыстаңыз
немесе
механикалық
кілтті
пайдаланыңыз.
Батареяның жарамды мерзімі қолданысқа қарай
өзгеше болатынына қарамастан, батареяның жарамды мерзімі шамамен 2 жылды құрайды. Егер
батарея отырып қалса, оны жаңасымен
ауыстырыңыз.
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Батареяны ауыстыруға қатысты мәлімет алу үшін
“Аккумулятор” “8. ішінде Техникалық қызмет
көрсету
және
өз
бетінше
орындалатын
жұмыстар” бөлім.
Ақылды кілттің радио толқындарды үздіксіз
қабылдайтынына байланысты, кілт ТД немесе жеке компьютерден келетін сигналдар сияқты күшті
радио толқындарды тарататын жабдықтың жанында қалған болса, батареяның жарамды
мерзімі қысқа болуы мүмкін.
Рульдің электрлі түрде құлыпталатынына байланысты, көлік аккумуляторы толық отырып қалған
жағдайда, рульді от алдыру қосқышын LOCK
күйіне қою арқылы ашу мүмкін болмайды. Көлік
аккумуляторының толық отырмағанына аса назар аударыңыз.
Бір көлікте 4 ақылды кілтке дейін пайдалануға болады. Қосымша ақылды кілттерді сатып алуға
және пайдалануға қатысты мәлімет алу үшін
NISSAN дилеріне хабарласыңыз.

•
•
•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Электрлі құрамдас бөліктері бар ақылды
кілттің суға немесе тұзды суға тиюіне жол
бермеңіз. Бұл жүйенің қызметіне әсер етуі
мүмкін.
Ақылды кілтті түсіріп алмаңыз.
Ақылды кілтпен басқа нәрсені үстіне апарып ұрмаңыз.
Ақылды кілтті
өзгертпеңіз.

ауыстырмаңыз

•
•
•
•
•

Ылғал жерде қалдыру, ақылды кілтті
зақымдауы
мүмкін.
Ақылды
кілт
ылғалданған болса, оны дереу толық
құрғағанша сүртіңіз.

ЖҰМЫС ІСТЕУ АУҚЫМЫ

Ақылды кілтті температура 60°C (140°F)
асып тұратын жерге ұзақ қоймаңыз.
Егер сыртқы температура -10°C (14°F) градустан төмен болса, ақылды кілттің батареясы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Ақылды кілтті құрамында
кілтсалғышқа тақпаңыз.

магнит

бар

Ақылды кілтті ТД, дыбыс жабдығы және жеке компьютерлер сияқты магнитті өріс
шығаратын жабдықтың жанына қоймаңыз.

Ақылды кілт жоғалған немесе ұрланған болса,
NISSAN компаниясы сол ақылды кілттің ID кодын
көліктен өшіріп тастауды ұсынады. Бұл көлікті
ақылды кілттің көмегімен рұқсатсыз пайдалануға
жол бермеуі мүмкін. Өшіру ретіне қатысты мәлімет
алу үшін NISSAN дилеріне хабарласыңыз.
Батареяны ауыстыруға қатысты мәлімет алу үшін
“Аккумулятор” “8. ішінде Техникалық қызмет
көрсету
және
өз
бетінше
орындалатын
жұмыстар” бөлім.
Ақылды кілт функциясын ажыратуға болады.
Ақылды кілт функциясын ажырату туралы
ақпарат алу үшін NISSAN дилеріне хабарласыңыз.

немесе
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SPA2074Z

Ақылды кілттің функцияларын ақылды кілт сұрау
қосқышынан ➀ белгіленген жұмыс ауқымы
шеңберінде болған кезде ғана пайдалануға болады.
Ақылды кілттің батареясы отырған кезде немесе
жұмыс жасап тұрған жердің маңында күшті радио
толқындар бар болса, ақылды кілт жүйесінің
жұмыс жасау ауқымы тарылады, ал ақылды кілт
дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін.
Жұмыс істеу ауқымы әрбір сұрау қосқышынан ➀
80 см (31,50 дюйм) аралығына тең.
Егер ақылды кілт есіктің терезесіне, тұтқасына немесе артқы бамперге тым жақын болса, сұрау
қосқыштары жұмыс істемеуі мүмкін.
Ақылды кілт жұмыс жасау аумағында болғанда,
кез келген адам, тіпті ақылды кілті жоқ адам да
сұрау қосқышын басып, есіктерді бұғаттай/
бұғатын ағыта алады.

•

АҚЫЛДЫ КІЛТ ЖҮЙЕСІН
ПАЙДАЛАНУ

Есік тұтқасының сұрау қосқышын басудан
бұрын есік тұтқасын тартпаңыз. Есік құлыптан
босатылады, бірақ ашылмайды. Есік тұтқасын
босатыңыз және есікті ашу үшін оны қайта
тартыңыз.

SPA2407Z

SPA2408Z

•

Сұрау қосқышы келесі жағдайларда жасамайды:

•
•
•
•
•

Ақылды кілт көлік ішінде қалып қойғанда
Ақылды кілт жұмыс істеу ауқымында болмаған
кезде
Қандай да бір есік ашық немесе мықтап
жабылмағанда
Ақылды кілт батареясы отырғанда
От алдыру қосқышы ON күйінде

•
•
•

Есік тұтқасының сұрау қосқышын суретте
көрсетілгендей қолыңызға ақылды кілтті ұстап
тұрып итермеңіз. Есік тұтқасына жақын болуы
ақылды кілт жүйесінің сол ақылды кілтті
көліктен тыс кезде танымау мәселесіне әкелуі
мүмкін.

SPA2710Z

Есіктерді есік тұтқасының сұрау қосқышын
пайдалану арқылы құлыптағаннан кейін есік
тұтқаларын тарту арқылы есіктердің мықтап
құлыпталғанына көз жеткізіңіз.
Есіктерді есіктің тұтқасын сұрату кілтімен жабу үшін, есіктің тұтқасын сұрату кілтімен
жабардың алдында, ақылды кілт көліктің ішінде қалып қоймас үшін оны өзіңізбен бірге алып
жүргеніңізге көз жеткізіңіз.
Тұтқаны сұрату тетігі, ақылды кілт жүйесі,
ақылды кілтті тапқанда ғана іске қосыла алады.

SPA2545Z

Ақылды кілтті өзіңізбен алып жүргенде, есіктердің
барлығын есік тұтқасының тетігін (жүргізушінің
немесе алдыңғы жолаушының) басу арқылы
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жабуыңызға немесе ашуыңызға j
A немесе түпкі
B қолданыс аясында
есіктің сұрату тетігін j
қолдануыңызға болады.
Есіктерді құлыптаған немесе ашқан немесе артқы
есікті ашқан кезде, растау үшін апаттық ескерту
шамы жыпылықтайды және сыртқы дыбыс сигналы (бар болса) шығады.

Құлыпталып қалуға қарсы қорғаныс:
Ақылды кілттің байқаусызда көлікте құлыпталып
қалмауы үшін ақылды кілт жүйесі құлыпталып
қалуға қарсы қорғаныспен жабдықталған.

•

Қарсы алу жарығы және шығарып
салу жарығының функциясы
Артқы есікпен бірге есіктерді құлыптаған кезде
немесе құлыптан босатқан кезде габарит шамдары, артқы шамдар және нөмір тақтасының шамы
біраз уақытқа жанады. Қарсы алу шамы мен
шығарып салу шамының функциясын өшіріп
тастауға болады. Қарсы алу шамы мен шығарып
салу шамының функциясын ажырату туралы
ақпарат алу үшін NISSAN дилеріне хабарласыңыз.

•

Көліктен шыққаннан кейін ақылды кілт көлік
ішінде қалып қойғанда және сіз есікті
жүргізушінің
ішкі
құлып
тұтқасымен
құлыптауға тырысқан кезде, есік жабылғаннан
кейін, барлық есіктердің құлпы автоматты
түрде ашылады да, дыбыс сигналы естіледі.
Жүргізуші есігі ашылған кезде ақылды кілт
көлік ішінде қалып қойса, және көліктен
шыққаннан кейін есікті электрлік есік
құлпының қосқышы арқылы құлыптауға
тырыссаңыз,
электрлік
есік
құлпының
қосқышы немесе жүргізушінің ішкі бекітпесінің
тетігі (бар болса) іске қосылғанда дыбыстық
сигнал естіледі.

Есіктерді құлыптау
САҚ БОЛЫҢЫЗ

1. От алдыру қосқышын OFF күйіне қойыңыз.
2. Ақылды кілтті бірге алып жүріңіз.
3. Барлық есіктерді жабыңыз.
4. Есіктің тұтқасындағы тетікті j
A (жүргізуші немесе алдыңғы жолаушы жақ) немесе артқы
B басыңыз.
есіктің сұрату тетігін j

Құлыпталып қалуға қарсы қорғаныс келесі
жағдайларды жұмыс жасамауы мүмкін:

•
•

5. Барлық есіктер мен артқы есік құлыпталады.
(асЕсік бекітпесі индикаторының шамы
паптар панелінде орналасқан) 1 минут жанады
(бар болса).

•

6. Есіктердің мықтап құлыпталғанына көз жеткізу
үшін есік тұтқаларын тартып көріңіз.

•

•

Ақылды кілт аспаптар панелінің үстіне
қойылған кезде.
Ақылды кілт жүк бөлімі
қойылған кезде (бар болса).
Ақылды кілт қолғап
салынған кезде.
Ақылды кілт есік
салынған кезде.

пердешесіне

жәшігінің

қалталарының

Ақылды
кілт
материалдардың
қойылған кезде.

металдан
жасалған
ішіне немесе жанына

Құлыпталып қалуға қарсы қорғаныс функциясы ақылды кілт көліктің сыртында, бірақ
көлікке өте жақын кезде жұмыс жасауы
мүмкін.

Есіктерді ашу
Есікті ашу режимін ауыстыру:
Есікті ашу режимін бірінен екіншісіне ауыстыру
үшін “Көлік ақпараты дисплейі” “2. ішінде Аспаптар
мен басқару құралдары” бөлім.
Есікті таңдап ашу режимі (бар болса):
1. Ақылды кілтті бірге алып жүріңіз.
A немесе артқы
2. Есіктің тұтқасының тетігін j
B тетігін басыңыз.
есіктің j
3. Жүргізуші есігінің тұтқасы немесе артқы есіктің
сұрату тетігі:
Тек тиісті есіктің құлпы ғана ашылады.
Алдыңғы жолаушы есігінің сұрату тетігі:
Барлық есіктердің (соның ішінде артқы есіктің)
құлпы ағытылады. (Есікті таңдап ашу режимі
жоқ.)

ішіне

4. Есіктің тұтқасын сұрату тетігін 5 секунд ішінде
қайтадан басыңыз.

ішіне

5. Барлық есіктер ашылады.

Ақылды кілт қосалқы шина аумағының
үстіне немесе астына қойылған кезде.
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•

6. Есіктерді ашу үшін есіктердің тұтқаларын
қолданыңыз.

Барлық есіктерді ашу режимі:
1. Ақылды кілтті бірге алып жүріңіз.
2. Есіктің тұтқасын сұрату тетігін j
A немесе артқы
B тетігін басыңыз.
есіктің j
3. Барлық есіктер мен түпкі есіктің құлпы ашылады.
Есіктерді ашу кезінде есік тұтқасын тартсаңыз, ол
есік ашылмауы мүмкін. Есік тұтқасын бастапқы
күйіне қайтару есікті ашады. Егер есік тұтқасын
қайтарғаннан кейін есік ашылмаса, есікті ашу үшін
есік тұтқасындағы сұрау қосқышын басыңыз.
Есіктер құлыптаулы кезде сұрату тетігін
басқаннан кейін 1 минут немесе 30 секунд ішінде
келесі әрекеттердің біреу орындалмаса, барлық
есіктер өздігінен құлыпталады.

•
•

Кезкелген есікті ашу.
От алдыру қосқышын басу.

Егер алдын ала орнатылған уақыт кезінде ақылды
түймешігі басылса, келесі алкілттің UNLOCK
дын ала орнатылған уақыт өткеннен кейін барлық
есіктер автоматты түрде бекітіледі.

Артқы есіктің электрлі бекітпесін іске
қолдану (бар болса)
1. Ақылды кілтті алып жүріңіз.
2. Артқы есіктің электрлі бекітпесін j
C басыңыз.
3. Артқы есіктің бекітпесі ағытылады да, автоматты түрде ашылады.
Қауіп-қатер ескертуі 4 рет жыпылықтайды да,
сыртқы дыбыстық сигнал естіледі.
Түпкі есікті жабу үшін ақылды кілттегі электрлі
түпкі есік түймешігін, аспаптар панеліндегі немесе

түпкі есіктің астыңғы жағындағы электрлі түпкі
есік қосқышын басыңыз. (Мына бөлімді қараңыз:
“Түпкі есік” осы бөлімнің аяқ жағында.)

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ АҚЫЛДЫ
КІЛТПЕН ОТ АЛДЫРУ
Мына бөлімді қараңыз: “Түймешігін басып от алдыру қосқышы (Ақылды кілт жүйесі бар үлгі)”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.

•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Көлікті от алдыру және қозғалту кезінде
ақылды кілтті алғаныңызға көз жеткізіңіз.
Егер ақылды кілт жолаушы бөлімінен өте
алыс болса, көлік от алмауы мүмкін. Мына
бөлімді қараңыз: “Жұмыс істеу ауқымы”
“3. ішінде Жолға шыққанға дейінгі тексеру
және реттеу” бөлім.

ДАБЫЛ СИГНАЛДАРЫ
Ақылды
кілт
жүйесі
дұрыс
пайдаланбау
әрекеттерін азайтуға арналған және көлікті
ұрланып кетуден сақтандыратын функциямен
жабдықталған. Дұрыс пайдаланбау әрекеті орын
алғанда, дыбыстық сигнал естіледі және ескерту
шамдары жанады немесе көліктің ақпарат
тақтасында ескертуі көрсетіледі.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Дыбыс сигналы шыққанда және ескерту шамы
жанғанда немесе дабыл дисплейі пайда болған
кезде, көлік және ақылды кілттің екеуін де тексеруді ұмытпаңыз.

Жолға шыққанға дейінгі тексеру және реттеу 133

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ НҰСҚАУЛЫҒЫ
Симптом

Ықтимал себебі

Қолданылатын шара

Қозғалтқышты өшіру үшін от алдыру
қосқышын басқан кезде

Көлік ақпараты дисплейінде
тұралатуға ауыстыру ескертуі пайда
болады және ішкі дыбыстық сигнал
бірнеше секунд бойы естіледі.
(Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі
беріліс) үлгілері)

Берілісті ауыстырғыш P (тұраққа
қою) күйінде емес.

Берілісті ауыстырғыш P (тұраққа
қою) күйіне қойыңыз.

Көліктен шығу үшін жүргізуші есігін
ашқан кезде

Ішкі дабыл сигналы үздіксіз шығады.

От алдыру қосқышы OFF күйінде.

Есікті мықтап жабыңыз.

Өлшеуіш құралдар тақтасындағы
кілт жүйесінің ақаулығы туралы
ескерту шамы сары түспен
жыпылықтайды да, сыртқы
дыбыстық сигнал 3 секунд естіледі,
ал ішкі дабыл сигналы бірнеше
секунд естіледі.

От алдыру қосқышы ON күйінде.

От алдыру қосқышын OFF күйіне
қойыңыз.

Көлік ақпараты дисплейінде
тұралатуға ауысу туралы дабыл
шамы пайда болады және сыртқы
дабыл сигналы үздіксіз шығады.
(Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі
беріліс) үлгілері)

От алдыру қосқышы OFF күйінде
және ауыстыру тұтқасы P (тұралату)
күйіне қойылмаған.

Берілісті ауыстырғышты P (тұралату)
күйіне қойыңыз және от алдыру
қосқышын OFF күйіне қойыңыз.

Есікті құлыптау үшін ақылды кілттегі
сұрату тетігін немесе LOCK m
түймешігін басқанда

Сыртқы дыбыстық сигнал бірнеше
секунд естіледі де, барлық есіктердің
құлыптары ашылады.

Ақылды кілт көліктің ішінде.

Ақылды кілтті бірге алып жүріңіз.

Есікті ішкі бекітпе тетікті LOCK
қалпына қойып жапқанда

Сыртқы дыбыстық сигнал бірнеше
секунд естіледі де, барлық есіктердің
құлыптары ашылады.

Ақылды кілт көліктің немесе жүк
салатын бөліктің ішінде.

Ақылды кілтті бірге алып жүріңіз.

Көліктен шыққаннан кейін есікті
жапқан кезде
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Симптом

Ықтимал себебі
Ақылды кілт көліктің немесе жүк
салатын бөліктің ішінде.

Есік тұтқасының сұрау қосқышын
есікті құлыптау үшін басқан кезде

Қозғалтқышқа от алдыру үшін от
алдыру қосқышын басқан кезде

От алдыру қосқышын басқан кезде

Сыртқы дыбыстық сигнал бірнеше
секунд естіледі.

Қолданылатын шара
Ақылды кілтті бірге алып жүріңіз.

Есік мықтап жабылмаған.

Есікті мықтап жабыңыз.

Есік тұтқасының сұрау қосқышы
есік жабылғанға дейін басылған.

Есік тұтқасының сұрау қосқышын
есік жабылғаннан кейін басыңыз.

Өлшеуіш құралдар тақтасындағы
кілт жүйесінің ақаулығы туралы
ескерту жасыл түспен
жыпылықтайды.

Батарея заряды төмен.

Батареяның орнына жаңасын
салыңыз. (Мына бөлімді қараңыз:
“Аккумулятор” “8. ішінде Техникалық
қызмет көрсету және өз бетінше
орындалатын жұмыстар” бөлім.)

Өлшеуіш құралдар тақтасындағы
кілт жүйесінің ақаулығы ескертуі
сары түспен жыпылықтайды да, ішкі
ескерту сигналы бірнеше секунд
естіледі.

Ақылды кілт көліктің ішінде емес.

Ақылды кілтті бірге алып жүріңіз.

Өлшеуіш құралдар тақтасындағы
кілт жүйесінің ақаулығы туралы
ескерту сары түспен жанады.

Рульдің электрлі бекітпесі немесе
ақылды кілт жүйесі арқылы ескерту
жібереді.

NISSAN дилеріне хабарласыңыз.
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Жұмыс істеу ауқымы

ҚАШЫҚТАН КІЛТСІЗ ЕНУ
ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

Есіктерді
қашықтан
ақылды
кілтпен
құлыптағаннан кейін, есік тұтқаларын тартып
көріп, есіктердің мықтап құлыпталғанына көз
жеткізіңіз.

Қашықтан кілтсіз ену жүйесі келесі жағдайларда
жұмыс істемейді:

Есіктің құлпын ашу режимін өзгерту үшін осы
тараудағы нұсқауларды немесе мына бөлімді
қараңыз: “Көлік ақпараты дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім (бар болса).

•
SPA2546Z

A түрі

•

Ақылды кілт жұмыс жасау аумағында болмаған
кезде.
Ақылды кілттің батареясы отырған кезде.

Батареяны ауыстыруға қатысты мәлімет алу үшін
“Аккумулятор” “8. ішінде Техникалық қызмет
көрсету
және
өз
бетінше
орындалатын
жұмыстар” бөлім.

Есіктерді құлыптау
1. От алдыру қосқышын OFF күйіне қойыңыз да,
ақылды кілтті алып жүріңіз.
2. Барлық есіктерді (соның ішінде артқы есікті)
жабыңыз.
NPA1579

B түрі (мысал)

j
A LOCK түймешігі
j
B UNLOCK түймешігі
j
C Электрлі түпкі есік түймешігі (бар болса)
j
D Қашықтан қосылатын сигнал және шамдар

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Барлық есіктерді, соның ішінде артқы есікті
қашықтан кілтсіз ену функциясын пайдаланып
құлыптауға/құлпын ашуға болады. Жұмыс істеу
қашықтығы көлік жанындағы жағдайға тәуелді
болады. Бекіту және ашу түймешіктерін сенімді
қолдану үшін, көлікке шамамен 1 м (3,3 фут)
жақындаңыз.

A түймешігін басыңыз.
3. Ақылды кілттің LOCK j
4. Барлық есіктер құлыпталады. Есік бекітпесі
(аспаптар паиндикаторының шамы
нелінде орналасқан) 1 минут жанады (бар болса).
5. Есіктердің мықтап құлыпталғанына көз жеткізу
үшін есік тұтқаларын тартып көріңіз.

түймешігін (бар болса)

j
E Қозғалтқышты қашықтан от алдыру
түймешігі (бар болса)
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Есіктерді ашу

Барлық есіктерді ашу режимі:
1. Ақылды кілттегі
басыңыз.

UNLOCK

j
B

түймешігін

2. Барлық есіктердің (соның ішінде артқы есіктің)
құлпы ағытылады.
Есікті таңдап ашу режимі (бар болса):
1. Ақылды кілттегі
басыңыз.

UNLOCK

j
B

түймешігін

2. Жүргізуші есігінің құлпы ашылады.
3. Ақылды кілттегі UNLOCK
қайтадан басыңыз.

j
B

түймешігін

4. Барлық есіктердің (соның ішінде артқы есіктің)
құлпы ағытылады.
Есіктің құлпын ашу режимін ауыстыру (бар
болса):
Есіктің құлпын ашу режимін бір режимнен екінші
режимге ауыстыру үшін ақылды кілттегі LOCK
және UNLOCK
түймешіктерін бір мезгілде 5 секундтан артық басып тұрыңыз.

Автоматты түрде қайта бекіту:
Есіктер бекітулі тұрғанда ақылды кілттегі
B басылғаннан кейін 30 се“UNLOCK” түймешігі j
кунд немесе 1 минут ішінде келесі әрекеттердің
біреуі орындалмайынша, барлық есіктер өздігінен
құлыпталады. Егер осы 30 секунд немесе 1 минут
B түймешігі баішінде ақылды кілттегі UNLOCK j
сылса, тағы 30 секундтан немесе 1 минуттан кейін
барлық есіктер автоматты түрде бекітіледі.

•
•

Кез келген есікті немесе артқы есікті ашу.
От алдыру қосқышын басу.

Түпкі есікті ашу немесе жабу (бар
болса)
Ашу:
1. Электрлі түпкі есік түймешігін
кундтан артық басып тұрыңыз.

АПАТТЫҚ ЕСКЕРТУ ШАМЫ МЕН
СИГНАЛ ЖҰМЫСЫ
Есіктерді немесе артқы есікті сұрау қосқышымен
бірге қашықтан кілтсіз ену функциялары арқылы
құлыптаған немесе ашқан кезде, растау үшін
апаттық ескерту шамы жыпылықтайды және
сыртқы сигнал дыбысы шығады.
Төмендегі суреттемеде есіктерді немесе артқы
есікті құлыптаған не құлпын ағытқан кезде
апаттық
ескерту
шамының
қалай
іске
қосылатыны көрсетіледі және сыртқы дыбыстық
сигнал естіледі.

j
C 0,5 се-

2. Артқы есік автоматты түрде ашылады.
Қауіп-қатер ескертуі 4 рет жыпылықтайды да,
сыртқы дыбыстық сигнал естіледі.
Жабу:
1. Электрлі түпкі есік түймешігін
кундтан артық басып тұрыңыз.

j
C 0,5 се-

2. Артқы есік автоматты түрде бекітіледі.
Қауіп-қатер ескертуі 4 рет жыпылықтайды да,
сыртқы дыбыстық сигнал естіледі.
Электрлі түпкі есік ашылып немесе жабылып
j
C түймешігі басылса, түпкі есік
жатқанда
j
C қайтадан басылса,
тоқтайды. Түймешік
түпкі есік қарама-қарсы бағытта қозғалады.
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Қауіп-қатер туралы ескерту режимі
Жұмысы

ҚАШЫҚТАН ҚОСЫЛАТЫН СИГНАЛ
ЖӘНЕ ШАМДАР (бар болса)
ЕСІКТІ ҚҰЛЫПТАУ

ЕСІК ҚҰЛПЫН АШУ

Ақылды кілт жүйесі (есік тұтқасын
немесе артқы есіктің сұрату тетігін
пайдалану арқылы)

ҚАУІП-ҚАТЕР - бір рет

ҚАУІП-ҚАТЕР - екі рет

Қашықтан кілтсіз ену жүйесі ( m
немесе m түймешігін пайдалану)

ҚАУІП-ҚАТЕР - бір рет

ҚАУІП-ҚАТЕР - екі рет

Егер көлікке жақын тұрсаңыз және сізге қауіптүймешігін 0,5 секундтан ұзақ
қатер төнсе,
уақытқа басып тұру арқылы көмек сұрау үшін
Қашықтан қосылатын сигнал және шамдар функциясын қосуыңызға болады.
Қашықтан қосылатын сигнал және шамдар функциясы біраз уақыт қосулы болады.
Қашықтан қосылатын сигнал және шамдар функциясы мына жағдайларда өшеді:

•
•

Белгілі уақыт іске қосулы болған немесе
Ақылды кілтте кез келген түймешік басылған
кезде.
ЕСКЕРТПЕ

•
•
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түймешігін 0,5 секундтан артық басып тұру керек.
Есіңізде болсын, Қашықтан қосылатын
сигнал және шамдар функциясын тек
қауіп төнген жағдайларда немесе жолкөлік апатының алдын алу үшін
қолдануға рұқсат беріледі. Осы функцияны тиісті мақсатынан басқа мақсатта,
оның ішінде көлікті іздеу үшін қолдануға
қатаң тыйым салынады.

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ҚАШЫҚТАН
ОТ АЛДЫРУ (бар болса)
отырғыштар (бар болса)” “2. ішінде Қауіпсіздік
— орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және
қосымша қауіпсіздік жүйесі” бөлім
Кейбір аймақтардың заңдарында қашықтан от
алдырғыштарға шектеу қойылған болуы мүмкін.
Мысалы, кейбір заңдарда қашықтан от алдыру
функциясын қолданған адамның көлікті көріп
тұруы талап етіледі. Кез келген талаптарды
жергілікті заңдардан қараңыз.
NPA1580

Көлікте қозғалтқышты қашықтан от алдыру функтүймешігі Ақылды кілтте болациясы болса,
ды. Бұл функция қозғалтқышты көлік сыртынан
от алдыруға мүмкіндік береді.
Қозғалтқышты қашықтан от алдыру функциясы
қолданылған кезде мына функцияларға әсер етуі
мүмкін:

•

•

Көліктің автоматты климат басқару жүйесі
тұтынушы көліктің құлпын ашып, оған кірмес
бұрын салон температурасын тиісті түрде орнатады. Қосымша мәлімет алу үшін мына
бөлімді қараңыз “Қозғалтқышты қашықтан от
алдыру функциясы бар үлгілерде (бар болса)”
“4. ішінде Дисплей экраны, жылытқыш, ауа
баптағыш және аудио жүйесі” бөлім.
Жылытылатын
орындықтармен
жабдықталған
көліктерде
орындық
жылытқышы қосқышының қалпына қарай
қашықтан от алдырған кезде бұл функция
қосылуы мүмкін. Қосымша мәлімет алу үшін
мына
бөлімді
қараңыз
“Жылытылатын

Қозғалтқышты
қашықтан
от
алдыру
функциясының жұмысына басқа жағдайлар әсер
етуі мүмкін. Мына бөлімді қараңыз: “Қашықтан от
алдыру функциясы жұмыс істемейтін жағдайлар”
“3. ішінде Жолға шыққанға дейінгі тексеру және
реттеу” бөлімонда қосымша ақпарат берілген.
Ақылды кілт таратқышының өнімділігіне басқа
жағдайлар әсер етуі мүмкін. Мына бөлімді
қараңыз: “Ақылды кілт жүйесі (бар болса)” “3. ішінде Жолға шыққанға дейінгі тексеру және реттеу”
бөлім.

ақылды кілт көліктен белгіленген жұмыс
ауқымында болғанда ғана пайдалануға болады.
Қозғалтқышты
қашықтан
от
алдыру
функциясының жұмыс істеу ауқымы көліктен шамамен 60 м (197 фут) болады.

КӨЛІКТІ ҚАШЫҚТАН ОТ АЛДЫРУ
Қашықтан
от
алдыру
функциясымен
қозғалтқышты от алдыру үшін мына әрекеттерді
орындаңыз:
1) Барлық есіктерді құлыптау үшін Ақылды кілт
LOCK түймешігін
салпыншағындағы
басыңыз.
қашықтан от алдыру
2) 5 секунд ішінде
түймешігін бұрылу сигналының шамдары
жанғанша басып тұрыңыз. Көлікті көрініп
қашықтан от алдыру түймешігін
тұрмаса,
шамамен 2 секунд басып тұрыңыз.
Қозғалтқыш от алған кезде мына оқиғалар орын
алады:

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ҚАШЫҚТАН ОТ
АЛДЫРУ ФУНКЦИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫС
ІСТЕУ АУҚЫМЫ

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ

•

Ақылды кілттің батареясы отырған кезде немесе істеп тұрған жердің маңында басқа күшті радио толқын көздері болса, ақылды кілттің
жұмыс істеу ауқымы тарылады, ал ақылды кілт
дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін.
Қозғалтқышты қашықтан от алдыру функциясын

•

Тұраққа қою шамдары жанып, қозғалтқыш
өшкенше сөнбейді.
Есіктер құлыпталады және климат басқару
жүйесі қосылуы мүмкін.
Қозғалтқыш 10 минут істейді. Уақытын тағы 10
минутқа созу үшін қадамдарды қайталаңыз.
Мына бөлімді қараңыз: “Қозғалтқыштың
жұмыс істеу уақытын созу” “3. ішінде Жолға
шыққанға дейінгі тексеру және реттеу” бөлім.

Көлікті жүргізбес бұрын тежегішті басып, от алдыру қосқышын ON қалпына қойыңыз. Қосымша
нұсқауларды мына бөлімнен қараңыз “Көлікті
жүргізу” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.
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ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ
УАҚЫТЫН СОЗУ

•

Қашықтан от алдыру функциясының мерзімін бір
рет созу үшін мына бөлімдегі қадамдарды
орындаңыз “Көлікті қашықтан от алдыру” “3. ішінде Жолға шыққанға дейінгі тексеру және реттеу”
бөлім:

•
•
•
•

Қашықтан от алдыру функциясы қосылған кезде алғашқы 10 минуттық жұмыс басталады.

•

Қашықтан от алдыру функциясы қосылған кезде екінші 10 минуттық жұмыс бірден басталады. Мысалы, қозғалтқыш 5 минут істеп тұрған
болса және оған 10 минут қосылса,
қозғалтқыш барлығы 15 минут жұмыс істейді.

•

•
•
•

Қозғалтқыштың
жұмыс
істеу
уақыты
созылғанда, қашықтан басқарудың екінші
шегіне жетесіз.

От алдыру циклдерінің арасында ең көбі екі рет
қашықтан от алдыруға немесе бір рет от алдырып, оны созуға мүмкіндік беріледі.
Қашықтан от алдыру процедурасын қайта
қолдану үшін от алдыру қосқышын ON қалпынан
OFF қалпына айналдырып шығу керек.

•

Төмендегілер қашықтан от алдыруды тоқтатады:

•

Ақылды кілтті көлікке бағыттап,
түймесін
тұраққа қою шамдары сөнгенше басып
тұрыңыз.
Апаттық дабылқаққыштарды іске қосыңыз.

Бірінші 10 минуттық таймер уақыты аяқталды.
Қозғалтқыш капоты ашылды.
Беріліс ауыстырғышы тұраққа қою қалпынан
шығарылды.
Көлікке заңсыз
беріледі.

кіру

салдарынан

дабыл

От алдыру қосқышы Ақылды кілт көлікте
болмаған кезде басылды.
От алдыру қосқышы Ақылды кілт көлікте
тұрып, бірақ тежеу педалі басылмаған кезде
басылды.

Қашықтан от алдыру функциясы төмендегі
жағдайлардың кез келгені бар болса жұмыс істемейді:

•

•
•
•

•

Қозғалтқыштың созылған жұмыс уақыты бітті.

ҚАШЫҚТАН ОТ АЛДЫРУ
ФУНКЦИЯСЫ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙТІН
ЖАҒДАЙЛАР

ҚАШЫҚТАН ОТ АЛДЫРУ
ФУНКЦИЯСЫН ТОҚТАТУ

•

От алдыру қосқышын ON, одан кейін OFF
қалпына қойыңыз.

Көлік ақпараты дисплейіндегі [Vehicle Settings]
ішінде қашықтан от алдыру функциясы OFF
күйіне қойылған. Қосымша мәлімет алу үшін
мына бөлімді қараңыз “Көлік ақпараты
дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен басқару
құралдары” бөлім.
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылды.
Капот мықтап жабылмаған.
Қауіп-қатер туралы ескерту шамдары жанып
тұр.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Қозғалтқыш әлі істеп тұр. Қозғалтқыш
толығымен өшірілуі керек. Қозғалтқыш істеп
тұрып өшсе, кем дегенде 6 секунд күтіңіз. Бұл
жағдай қозғалтқыштың жұмыс істеу уақытын
созған кезде қолданылмайды.
Қашықтан от алдыру түймешігі
секунд басылып ұсталған жоқ.

кемінде 2

Қашықтан от алдыру түймешігі
құлыптау
түймешігі басылғаннан кейін 5 секунд ішінде
басылып ұсталған жоқ.
Тежегіш басылған.
Есіктер жабылмаған және құлыпталмаған.
Артқы есік ашық.
Ақылды кілт индикатор шамы
ақпараты дисплейінде жанып тұр.
Көлікке заңсыз
беріледі.

кіру

салдарынан

көлік
дабыл

Қозғалтқыш екі рет от алдырылған немесе бір
рет от алдырылып, уақыты созылған.
Көлік P (Тұраққа қою) қалпында емес.
Көлік ішінде анықталған тіркелген кілт бар.

Қозғалтқышты қашықтан от алдыру функциясы
көлік ақпараты дисплейінде ескерту немесе индикатор көрсетуі мүмкін. Ескертудің немесе
индикатордың түсіндірмесін мына бөлімнен
қараңыз “Көлік ақпараты дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім.

ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІ

Көлікте келесі қауіпсіздік жүйелерінің біреуі немесе екеуі де бар:

•
•

Ұрлауға қарсы дабыл
NISSAN ұрлауға қарсы жүйесі (NATS)*

Қауіпсіздік күйі қауіпсіздік жүйесінің индикатор
шамы арқылы көрсетіледі.
* (иммобилайзер)

ҰРЛАУҒА ҚАРСЫ ДАБЫЛ (бар
болса)
Көліктің бөліктеріне сырттан әсер тигенде,
ұрлыққа қарсы дабыл жүйесі көзге көрінетін және
дыбыстық сигналдар береді.

Қауіпсіздік жүйесінің индикатор шамы

NISSAN ҰРЛАУҒА ҚАРСЫ ЖҮЙЕСІ
(NATS)
NISSAN ұрлауға қарсы жүйесі (NATS) тіркелген
NATS кілтті пайдаланбайынша қозғалтқыштың от
алуына жол бермейді.
Егер қозғалтқыш тіркелген NATS кілтін пайдалану
арқылы қосылмаса, бұған төмендегілер кедергі
болуы мүмкін:

•
•
•
•

Басқа NATS кілті.
Автоматтандырылған
құрылғысы.

ақылы

автожол

Осыған
ұқсас
құрылғылар.

сигнал

беретін

басқа

1. Кедергі келтіруі мүмкін кез келген заттарды
NATS кілтінен алыс әкетіңіз.
2. От алдыру қосқышын ON күйінде шамамен 5
секундқа қалдырыңыз.
3. От алдыру қосқышын OFF немесе LOCK
қалпына қойыңыз да, шамамен 10 секунд
күтіңіз.
4. 2-ші және 3-ші қадамдарды тағы қайталаңыз.
Өлшегіш панелінде орналасқан қауіпсіздік
жүйесінің индикатор шамы от алдыру қосқышы
LOCK немесе OFF күйінде болған кезде жұмыс
істейді. Бұл қалыпты болып табылады.

SIC2045Z

Автоматтандырылған ақы төлеу құрылғысы.

Келесі іс ретін орындау арқылы қозғалтқышты от
алдырыңыз:

SIC2045Z

Қауіпсіздік жүйесінің индикатор шамы

5. Қозғалтқышты от алдырыңыз.

Қауіпсіздік
жүйесінің
индикатор
шамы
өлшегіштер панелінде орналасқан. Ол NATS күйін
көрсетеді.
Шам от алдыру қосқышы LOCK, OFF немесе ACC
күйінде болған кезде жанады. Қауіпсіздік
жүйесінің индикатор шамы көліктегі қауіпсіздік
жүйелерінің жұмыс істеп тұрғанын білдіреді.
Егер NATS жүйесінде ақау болса, бұл шам от алдыру қосқышы ON күйінде болғанда жанып тұра береді.
Егер шам жанып тұра берсе және/немесе
қозғалтқыш от алмаса, NATS жүйесін тексерту
үшін NISSAN дилеріне дереу хабарласыңыз.
NISSAN дилеріне хабарласқан кезде, барлық
NATS кілттерін өзіңізбен бірге ала барыңыз.

6. Барлық ықтимал кедергілер жойылғанша
жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.
Егер осы әрекет қозғалтқышты от алдырса,
NISSAN кедергіге жол бермеу үшін тіркелген NATS
кілтін басқа құрылғылардан бөлек ұстауға кеңес
береді.
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КАПОТ

•
•

ҚАУІПТІ
Капотты көлікті қозғаудан бұрын жабу және
құлыпқа мықтап бекіту қажет. Бұлай етпеу,
капоттың оқыс ашылуына және апатқа
әкелуі мүмкін.
Қозғалтқыш бөлімінен бу немесе түтін
шығып жатса, жарақат алмау үшін капотты
ешқашан ашпаңыз.
JVP0480XZ

КАПОТТЫ АШУ

КАПОТТЫ ЖАБУ

1. Аспаптар панелінің астында орналасқан капот
құлпын босату тұтқасын ➀ капот жоғары
серпіле көтерілгенше тартыңыз.

1. Капотты ұстап тұрып, тірегіш білікті бастапқы
орнына салыңыз.

2. Капот және тор арасындағы тұтқаны ➁
табыңыз және тұтқаны саусақ ұшымен жанға
қарай итеріңіз.
3. Капотты көтеріңіз.
4. Тірегіш білікті алыңыз және оны ұяшыққа
салыңыз.

➂

Тірегіш білікті алу немесе қайта салу кезінде
A ұстап тұрыңыз. Меқапталған бөліктерден j
талды бөлшектерді ұстауға тырыспаңыз, себебі қозғалтқыш сөндірілгенімен олар әлі ыстық
болуы мүмкін.
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2. Капотты жайлап капот ілмегінен шамамен 20дан 30 см (8-ден 12 дюймге дейін) жоғары ұстап
тұрып, жіберіп қалыңыз.
3. Оның мықтап ілінгеніне көз жеткізіңіз.

ТҮПКІ ЕСІК

•
•
•

•
•

ҚАУІПТІ
Артқы есік көлікті жүргізіп келе жатқанда
ашылып кетпес үшін, әрқашан оңың мықтап
жабылғанына көз жеткізіңіз.

АРТҚЫ ЕСІКТІ ҚОЛМЕН
АШЫП-ЖАБУ

Артқы есіктің электрлі тетігі, аккумулятордың
вольты төмен болса жұмыс істемейді.

Артқы есіктің негізгі тетігі

Көлікті артқы есігі ашық күйде жүргізбеңіз.
Бұл қауіпті қалдық газдардың көлік ішіне
кіруіне әкелуі мүмкін. Мына бөлімді
қараңыз: “Қалдық газ (көміртек тотығы)”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.
Балаларды
көлік
ішіне
қараусыз
қалдырмаңыз.
Олар
абайсызда
қосқыштарды немесе басқару тетіктерін
іске қосуы немесе көлікті жылжытуы
мүмкін. Қараусыз қалған балалар ауыр
апаттарға ұшырауы мүмкін.
Артқы
есікті
жабар
кезде
қолаяқтарыңыздың оның жақтауынан алынып
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Көлікті және/немесе оның жүйелерін
байқаусызда қолдану салдарынан жарақат
алу немесе мерт болу қаупінің алдын алу
үшін, балаларды, басқалардың көмегін
қажет ететін адамдарды немесе жануарларды көлікте бақылаусыз қалдырмаңыз.
Сондай-ақ жылы күнде жабық тұрған
көліктің ішіндегі температура тез артып,
адамдар мен жануарларға жарақат алу я
мерт болу қаупін төндіретіндей мәнге жетуі
мүмкін.

JVP0481XZ
NIC3912

Артқы есікті ашу үшін бекітпесін ағытыңыз да,
A басыңыз. Артқы есікті ашу үшін
ашатын тетігін j
кері тартыңыз.
Артқы есікті былай құлыптауға болады:

•
•
•
•

➀
➁

Электрлік ашу/жабу (қосқыш жұмысы)
Қолмен басқару

Артқы есіктің сұрату тетігін (бар болса) басу.

Электрлі түпкі есік жұмысын аспаптар панеліндегі
электрлі түпкі есік қосқышымен іске қосуға немесе сөндіруге болады.

есік тұтқасының сұрату тетігін (бар болса) басу.

➁ басылғанда, ақылды кілттегі электрлі түпкі есік

Кілттегі UNLOCK

түймешігін басыңыз.

электр есік құлпының қосқышын ашу күйіне
басу.

Артқы есікті жабу үшін әбден бекітілгенше
басыңыз.

АРТҚЫ ЕСІКТІ ЭЛЕКТРЛІ ТЕТІКПЕН
АШЫП-ЖАБУ (бар болса)
Артқы есікті электрлі тетікпен ашып-жабу үшін,
беріліс ауыстырғышы P (тұраққа қою) қалпында
тұруға тиіс.

Электрлі түпкі есіктің негізгі қосқышы OFF күйіне
түймешігін пайдалану арқылы жетекті қолдану
мүмкін болады.
ЕСКЕРТПЕ

•

Қимылмен іске қосылатын түпкі есігі бар
үлгілерде: көлігіңізді жуғанда, оған балауыз
шашқанда немесе жөндеп жатқанда,
жапқыш материалды қою немесе ауыстыру
кезінде немесе тебу қимылы сенсорының
айналасына су шашқанда электрлі түпкі
есіктің негізгі қосқышын OFF ➁ күйіне
қойыңыз.
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•

Электр күшпен ашу немесе жабу жұмысы
ретпен орындалса, қауіпсіздік режимі іске
қосылады және операцияны белгілі бір
уақыт аралығында орындау мүмкін болмайды. Бұндай жағдайда біраз уақыт күтіп,
содан кейін операцияны орындаңыз.

Қауіп-қатер индикаторы 4 рет жыпылықтайды да,
артқы есік ашыла бастағанда сыртқы дыбыстық
сигнал естіледі.
ЕСКЕРТПЕ

Электрлі ашу (қосқыштармен)

NIC2551

Артқы есік жабық тұрса да, түпкі есікті электрлі
A немесе электрлі түпкі
түпкі есік қосқышымен j
j
C ашуға болады. Есікесік түймешігімен
тер құлыптаулы болса да, артқы есікті
құлыптан босатуға және басқа есіктерге
тәуелсіз ашуға болады.

Электрлі жабу (қосқыштармен)

Электрлі түпкі есік түймешігі - кілт

Артқы есік толық ашық тұрғанда, артқы есікті келесі тәсілмен толық автоматты түрде жабуға болады:

•
NIC3913

•

Электрлі түпкі есік қосқышы — Аспаптар панелі

•
JVP0285XZ

Электрлі түпкі есік қосқышы — түпкі есік

Түпкі есік толық жабық тұрғанда, түпкі есікті келесі тәсілмен толық автоматты түрде ашуға болады:

•
JVP0485XZ

Түпкі есіктің ашу қосқышы

•
•

аспаптар панеліндегі электрлі түпкі есік
A 1 секундтан артық басу арқылы
қосқышын j
артқы есік бекітпесінің тетігін басу арқылы
j
B
кілттегі электрлі түпкі есік түймешігін j
C 1 секундтан артық басу арқылы
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аспаптар панеліндегі электрлі
A басу арқылы
қосқышын j

түпкі

есік

түпкі есіктің астыңғы жағындағы электрлі
D басу арқылы
түпкі есік қосқышын j
кілттегі электрлі түпкі есік түймешігін j
C 1 секундтан артық басу арқылы

Түпкі есік жабыла бастағанда сыртқы сигнал естіледі.

Ауыстыру функциясы
Есікті электрлі тәсілмен ашу немесе жабу барысында келесі әрекеттердің бірі орындалса, есік
қайта қалпына келеді.

•
•

аспаптар панеліндегі электрлі
A басу арқылы
қосқышын j

түпкі

есік

түпкі есіктің астыңғы жағындағы электрлі
D басу арқылы
түпкі есік қосқышын j

•

кілттегі электрлі түпкі есік түймешігін

j
C басу.

Қолмен басқару режимі

Автоматты түрде кері айналдыру функциясы
артқы есік ашылып немесе жабылып жатқанда
оған бірнәрсе қыстырылып қалса, автоматты
түрде кері қайтарады. Басқару құралы кедергінің
бар екенін анықтаған кезде, артқы есік кері
қайтады да, толық ашық немесе толық жабық
қалпында тұрады.

Егер электрлі тәсілмен жабу мүмкін болмаса,
артқы есікті қолмен ашып-жабуға болады. Егер
бір рет жабу барысында бірнеше кедергі бары
анықталса немесе аккумулятордың қуаты төмен
болса, есікті электрлі тәсілмен жабу функциясы
жұмыс істемеуі мүмкін. Артқы есікті электрлі
тәсілмен жабатын негізгі тетік OFF қалпына
қойылғанда, артқы есікті артқы есікті ашу тетігін
басу арқылы қолдан ашуға болады. Есікті электрлі
тәсілмен ашу немесе жабу барысында, артқы
есікті ашу тетігі басылса, электрлі тәсілмен жабу
біржола тоқтайды да, есікті қолмен ашып-жабуға
болады.

Егер екінші кедергі бары анықталса, артқы есік
қозғалысы тоқтайды. Артқы есік қолмен басқару
режиміне енеді.

ҚИМЫЛМЕН ІСКЕ ҚОСЫЛАТЫН
ТҮПКІ ЕСІК (бар болса)

Артқы есік айнала бастағанда сыртқы сигнал естіледі.

Автоматты түрде кері айналдыру
функциясы

Артқы есіктің екі жағына екі шығыңқы сенсор
орнатылған. Электрлі тетіктің көмегімен жабу барысында кедергі бары анықталса, артқы есік кері
қайтады да, толық ашық қалпы тұрады.

JVP0487XZ

Артқы бампердің артқы жағында орналасқан теa артқы есікті қолсыз
бу қимылының сенсоры j
ашуға мүмкіндік береді.
b
Аяғыңызды тепкендей жұмыс ауқымының j
астына енгізіп, одан кейін одан аулақ әкеткенде,
түпкі есік автоматты түрде ашылады немесе жабылады.
ЕСКЕРТПЕ

•

ЕСКЕРТПЕ
Шығыңқы сенсорға нұқсан келсе немесе алынып қалса, есікті электр қуатымен жабу функциясы жұмыс істемейді.

ҚАУІПТІ
Жабуға жақындап қалғанда көзге түспейтін
кішкене аралық бар. Барлық жолаушылардың
қолдары т.с.с. артқы есікті жаппай тұрып, одан
алынып тұрғанына көз жеткізіңіз.

Тебу
қимылының
сенсоры
жағдайларда істемеуі мүмкін:
–

Теледидар мұнарасы, электр стансасы
немесе хабар тарату стансасы сияқты
күшті радио толқындары бар жерде
жұмыс жасаған кезде.

–

Көлік
тұрақ
қойылғанда.

JVP0486XZ

•

келесі

датчигінің

қасына

Электрлі артқы есік аяғыңыз жұмыс
b қалған кезде істемеуі мүмкін.
ауқымында j
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•

•
•
•

Тебу қимылы сенсорының функциясы
сүйрету құралының (бар болса) астында
жасалған тебу қимылын анықтай алмауы
мүмкін, дегенмен әдеттегі қызметі сүйрету
құралының (бар болса) екі жағында
сақталады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Өзіңізбен бірге алып жүрген Ақылды кілт
артқы есік маңында болғанда, Ақылды кілтті
ұстап жүрмеген адам да артқы есікті тебу
қимылымен ашуы немесе жабуы мүмкін.
Түтін шығару жүйесінің құрамдас бөліктері
қызып тұрғанда, олардың маңында тебу
қимылын орындамаңыз. Қатты күйіп
қалуыңыз мүмкін.
Тебу қимылын тұрақсыз жерде (мысалы,
еңісте
немесе
балшық
жерде,
т.б.)
орындамаңыз.

Электр күшпен ашу немесе жабу
функциясы

Тоқтату және кері жүру функциясы

Одан кейін тебу қимылы орындалса, электрлі
артқы есік кері бағытта жылжиды. Ақылды кілт
өзіңізде болғанда артқы есікті кері бағытта
жылжытуға болады.

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖАБУ (бар
болса)
Егер артқы есік жартылай ашық қалыпқа
қойылса, артқы есік өздігінен тартылып жабылады.
Автоматты тәсілмен жабу барысында артық
күш салмаңыз. Шамадан тыс күш салып жапқан
кезде есік механизмі жұмыс істемей қалуы
мүмкін.

•

Тебу қимылының сенсоры қолданылғанда артқы
есік автоматты түрде толығымен ашылады.
1. Ақылды кілтті алып жүріңіз.
2. Аяғыңызды тепкен сияқты қылып тебу
қимылының сенсорының жұмыс ауқымында
артқы бампердің астына жіберіп, одан аулақ
әкетіңіз.

АРТҚЫ ЕСІКТІ БОСАТУ ТЕТІГІ

Электр күшпен ашу немесе жабу барысында тебу
қимылы орындалса, электрлі артқы есік дереу
тоқтайды. Ақылды кілт өзіңізде болмаса да артқы
есікті тоқтатуға болады.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Артқы есік шала ашық тұрған жерінен, автоматты түрде жабылады. Қолыңыз қысылып
қалмас үшін, артқы есік ашылып жатқан кезде қолдарыңыз бен саусақтарыңызды
алыс ұстаңыз.
Артқы есікті балалардың ашып-жабуына
жол бермеңіз.

3. Артқы есік автоматты түрде ашылады немесе
жабылады.
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JVP0280XZ

Егер артқы есікті аккумулятор таусылып
қалғандықтан электрлі есікті бекіту тетігі арқылы
ашу мүмкін болмаса, келесі қадамдарды
орындаңыз.
1. Артқы орындықтарды жинаңыз. Мына бөлімді
қараңыз: “Бүктеу” “1. ішінде Қауіпсіздік —
орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және
қосымша қауіпсіздік жүйесі” бөлім.
2. Қарауға арналған саңылауға тиісті құралды
енгізіңіз. Босату тұтқасын оңға жылжытыңыз.
Артқы есіктің құлпы босайды.
3. Артқы есікті ашу үшін жоғары итеріңіз.
Жөндету үшін NISSAN дилеріне барынша тез
хабарласыңыз.

ЖАНАРМАЙ БАГЫНЫҢ
ҚАҚПАҒЫ
ГАРАЖ РЕЖИМІНІҢ ЖҮЙЕСІ
Келесі әрекеттерді орындау арқылы белгілі бір
биіктікте артқы есікті ашық күйге орнатуға болады:
1. Сұрату тетігінің немесе ақылды
көмегімен артқы есікті ашыңыз.

•

кілттің

2. Артқы есікті төмен қарай қажетті позицияға
дейін тартып, ұстап тұрыңыз (артқы есікті
қолмен реттегенде аздап кедергіге тап болады).
3. Артқы есікті бар позицияда ұстап тұрғанда,
артқы есікте орналасқан артқы есік тетігін
j
D шамамен 3 секунд немесе 2 дыбыстық сигнал естілгенше басып тұрыңыз.
Артқы есік таңдалған позиция параметріне ашылады. Артқы есіктің позициясын өзгерту үшін,
артқы есіктің позициясын орнату үшін 1-3
қадамдарын қайталаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Гараж режимінің көмегімен артқы есіктің
биіктігін еденге дейінгі қашықтықтың шамамен
1/3-нен аз орнатпаңыз. Артқы есіктің биіктігін
еденге дейінгі қашықтықтың шамамен 1/3-нен
аз орнатқанның өзінде, биіктік автоматты
түрде еденге дейінгі қашықтықтың 1/3-не орнатылады.

•
•

ҚАУІПТІ
Жанармай
кейбір
жағдайларда
аса
тұтанғыш және өте жарылғыш келеді. Дұрыс
пайдаланбаған жағдайда, күйіп қалуыңыз
немесе қатты жарақат алуыңыз мүмкін. Жанармай құю кезінде әрқашан қозғалтқышты
сөндіріңіз және көлік жанында шылым
шекпеңіз немесе ашық от көздерін немесе
ұшқындарды алыс ұстаңыз.
Жанармайдың қысымы бар болуы мүмкін.
Қақпақты жартылай бұраңыз да, жанармай
шашырап, одан жарақат алуға жол бермеу
үшін “ысылдаған” дыбыстың тоқтауын
күтіңіз. Содан кейін қақпақты алыңыз.
Ауыстыру үшін бастапқы жабдық түріне
жататын жанармай багы өзекшесінің
қақпағын ғана пайдаланыңыз. Оның жанармай және шығарылымды бақылау
жүйелерінің тиісінше қызмет жасауына
қажет кіріктірілген қауіпсіздік клапаны бар.
Сәйкес келмейтін қақпақ аса үлкен
ақаулыққа және ықтимал жарақатқа әкелуі
мүмкін.

ЖАНАРМАЙ БАГЫ ӨЗЕКШЕСІНІҢ
ҚАҚПАҒЫН АШУ

SPA2336Z

Жанармай багы өзекшесінің қақпағын ашу үшін
оның босату тұтқасын тартыңыз.

ЖАНАРМАЙ БАГЫ ӨЗЕКШЕСІНІҢ
ҚАҚПАҒЫ

NPA832Z
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РУЛЬ

АЙНАЛАР

Жанармай багы өзекшесінің қақпағы кертікті болып келеді. Алу үшін қақпақты сағат тіліне қарсы
бағытта бұраңыз. Қақпақты сағат тілі бағытында
кертікті тықылдар естілгенше бұраңыз.

ҚАУІПТІ
Көлікті орнынан қозғаудан бұрын барлық
айналардың күйін реттеңіз. Назарды көлік
жұмысына толық аудару үшін қозғалыс кезінде
айна күйлерін өзгертпеңіз.

Жанармайды толтыру кезінде жанармай багы
өзекшесінің
қақпағын
қақпақ
ұстағышқа
қойыңыз.

ІШКІ АРТҚЫ КӨРІНІС АЙНАСЫ

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Егер жанармай көлік қорабына төгілсе, бояуды
зақымдамау үшін сумен шайыңыз.

JVP0301XZ

Ішкі артқы көрініс айнасын ұстап тұрып, айна
бұрыштарын қажетті орындарына келгенше
реттеңіз.

Шағылысуды қолдан реттеу жүйесі
ҚАУІПТІ
Назарды көлікке толық аудару үшін руль
дөңгелегін
ешқашан
қозғалыс
кезінде
реттемеңіз.
Құлыптың тетігін ➀ төмен тартып, рульді қалаған
орныңызға жоғары, төмен, алға немесе артқа реттеп қойыңыз. Рульді қойылған орнына бекіту үшін
құлыптың тетігін жоғары мықтап басыңыз.
SPA2143Z

Түн мезгілінде артқы жақтағы көліктен шағылыса
түскен фаралардың жарығы көзді қарықтырған
кезде, реттеу тұтқасын ➀ тартыңыз.
Артқы жақтың күндіз жақсы көрінуі үшін реттеу
тұтқасын ➁ басыңыз.

148 Жолға шыққанға дейінгі тексеру және реттеу

Көзді шағылыстырмайтын автоматты
түрі

•
•
SPA2162Z

Ішкі артқы көрініс айнасы, артта келе жатқан
көліктің
фарасынан
түскен
жарықтың
қарқынына қарай шағылысуды автоматты түрде
реттейтін етіп жасалған.
Шағылысуды автоматты түрде реттейтін жүйе от
алдыру қосқышын ON қалпына қойғанда автоматты түрде қосылады.
B жаЖүйе қосылған кезде, индикатордың шамы j
нып, артта келе жатқан көлік фарасының күшті
жарығы азаяды.

Реттеу

СЫРТҚЫ АРТҚЫ КӨРІНІС
АЙНАЛАРЫ

•
•

ҚАУІПТІ
Сыртқы артқы көрініс айнасына қозғалып
тұрғанда ешқашан қол тигізбеңіз. Бұлай ету,
саусақты қысып қалуы немесе айнаны
зақымдауы мүмкін.
Көлікті ешқашан сыртқы артқы көрініс айнасы жиналып тұрғанда жүргізбеңіз. Бұл
артқы көріністі шектейді және апатқа әкелуі
мүмкін.
Сыртқы айналардағы нысандар алыс болып
көрінгенімен жақын болып келеді (бар болса).
Сыртқы айналардағы сурет өлшемдері мен
қашықтығы нақты емес.

JVP0133XZ

Сыртқы артқы көрініс айнасының қашықтан
басқару пульты от алдыру қосқышы AСС немесе
ON қалпында тұрғанда жұмыс істейді.
1. Сол немесе оң жақ айнаны
қосқышты бұраңыз.

➀

таңдау үшін

2. Әр айнаны қажетті күйге жеткенше қосқышты
басу арқылы реттеңіз ➁.

Булануды кетіру
Сыртқы артқы көрініс айналары артқы терезе
жылытқышының тетігі қосылған кезде жылиды.

Ішкі артқы көрініс айнасы әдеттегідей жұмыс
істеуі және индикатор шамы сөнуі үшін
қосқышын j
A басыңыз. Жүйені қосу үшін
қосқышын қайта басыңыз.
Айнаға зат ілмеңіз немесе шыны сүрткішпен
C
тазаламаңыз. Бұлай ету сенсордың j
сезімталдығын азайтады және дұрыс жұмыс
жасамауына әкеледі.
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Бүктеу

Қолмен басқарылатын түрі (бар болса):

КҮНҚАҒАРДАҒЫ АЙНА

Қашықтан басқару түрі:

JVP0194XZ

SPA1733Z

JVP0134XZ

Сыртқы артқы көрініс айнасының қашықтан
басқару пульты от алдыру қосқышы AСС немесе
ON қалпында тұрғанда жұмыс істейді.
Сыртқы артқы көрініс айналары сыртқы артқы
көрініс айнасын жинау тетігін басқан кезде автоматты түрде жиналады. Ашу үшін тетікті қайта
басыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Сыртқы артқы көрініс айнасын жинау/жазу
әрекетін үздіксіз жасау тетіктің жұмысты
тоқтатуына әкелуі мүмкін.

Сыртқы артқы көрініс айнасын көліктің артқы
жағына қарай итеру арқылы бүктеңіз.
Автоматты түрде жинау (бар болса):
От алдыру қосқышы ON қалпында тұрғанда немесе көлік есіктері құлыпталмаған кезде, сырттағы
артқы көрініс айналары автоматты түрде жазылады. Айналар автоматты түрде жиналатын және
жазылатын уақытты таңдау үшін мына бөлімді
қараңыз “[Vehicle Settings]” “2. ішінде Аспаптар
мен басқару құралдары” бөлім. Автоматты жинау
функциясын да өшіруге болады.
ЕСКЕРТПЕ
Сыртқы артқы көрініс айнасын жинау
қосқышын
автоматты
түрде
жинау
функциясының жұмысын жоққа шығару үшін
пайдалануға болады.
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Алдыңғы күнқағардағы айнаны пайдалану үшін
күнқағарды төмен тартыңыз және қапты жоғары
көтеріңіз.

ТҰРАЛАТУ ТЕЖЕГІШІ

•
•
•
•

ҚАУІПТІ
Көлікті тұралату тежегіші тартылған күйде
ешқашан жүргізбеңіз. Тежегіш шамадан тыс
қызады және жұмыс жасауын тоқтатады
және апатқа әкеледі.

•

Тұралату тежегішін көліктің сыртында
тұрып ешқашан босатпаңыз. Егер көлік
жылжып кетсе, аяқасты тежегіш педалін басу мүмкін болмайды да, бұл жағдай апатқа
әкеледі.
Беріліс ауыстырғышты ешқашан тұралату
тежегішінің орнына қолданбаңыз. Тұралату
кезінде,
тұралату
тежегішінің
толық
тартылғанына көз жеткізіңіз.
Көлікті және/немесе оның жүйелерін
байқаусызда қолдану салдарынан жарақат
алу немесе мерт болу қаупінің алдын алу
үшін, балаларды, басқалардың көмегін
қажет ететін адамдарды немесе жануарларды көлікте бақылаусыз қалдырмаңыз.
Сондай-ақ жылы күнде жабық тұрған
көліктің ішіндегі температура тез артып,
адамдар мен жануарларға жарақат алу я
мерт болу қаупін төндіретіндей мәнге жетуі
мүмкін.

JVP0498XZ

Электронды тұралату тежегішін автоматты түрде
немесе тұралату тежегішінің қосқышын пайдаланып қосуға не ажыратуға болады.

ӨЗДІГІНЕН ЖҰМЫС ЖАСАУЫ
Көлік тоқтап тұрғанда, қозғалтқыш от алдыру
қосқышымен өшірілген кезде, электрондық
тұралату тежегіші автоматты түрде қолданылады
(МБ үлгіде).
Үдету педалі босатылып, көлік қосылған кезде
электрондық тұралату тежегіші автоматты түрде
босатылады.
Xtronic ҮӨБ үлгісінде жүргізушінің қауіпсіздік
белдігі тағылуы керек.

•

Көлік тоқтап тұрмаса, қозғалтқыш от алдыру қосқышымен өшірілсе де, электрондық
тұралату
тежегіші
автоматты
түрде
қолданылмайды.
Көліктен
шықпас
бұрын,
беріліс
ауыстырғышын 1 (1-ші) немесе R (артқа
жүру) қалпына (МБ үлгісінде) немесе P
(тұраққа қою) қалпына (Xtronic ҮӨБ үлгісі)
қойып, электрондық тұралату тежегіші іске
қосылғанын тексеру үшін электрондық
тұралату тежегішінің индикатор шамы
жанғанын тексеріңіз. Электрондық тұралату
тежегішінің индикатор шамы жүргізуші есігі
құлыпталғаннан кейін біраз уақыт жанып
тұрады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Сыртқы температура 0 °C-тан (32 °F) төмен
аймақта тұраққа қойған кезде, тұралату
тежегіші (қолданылған жағдайда) қатып қалуы
және босатылуы қиын болуы мүмкін.
Қауіпсіз
тұраққа
қою
үшін
беріліс
ауыстырғышын 1 (1-ші) немесе R (артқа жүру)
қалпына (МБ үлгісінде) немесе P (тұраққа қою)
қалпына (ҮӨБ үлгісінде) қойыңыз және
дөңгелектерді мықтап бұғаттаңыз.

ҚАУІПТІ
Қозғалтқыш
от
алдыру
қосқышын
қолданбай өшірілсе, электрондық тұралату
тежегіші автоматты түрде қолданылмайды
(мысалы, қозғалтқышты тоқтату арқылы).
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ЕСКЕРТПЕ

•

•

Қозғалтқыш өшірілгеннен кейін электронды
тұралату тежегіші босатылған күйде ұстау
үшін, от алдыру қосқышын OFF күйіне
қойыңыз, тежеу педалін жіберіп, жүргізуші
есігін ашпас бұрын, тұралату тежегішінің
қосқышын басыңыз.
Электронды тұралату тежегішінің жүйесінде
ақаулық
пайда
болса
(мысалы,
аккумулятордың отыруына байланысты),
NISSAN дилеріне хабарласыңыз.

ҚОЛМЕН БАСҚАРУ
Егер қозғалтқыш от алдыру қосқышының
көмегінсіз тоқтатылатын болса, электрондық
тұралату
тежегіші
автоматты
түрде
қолданылмайды (мысалы, қозғалтқышты тоқтату
арқылы). Ондай жағдайда тұралату тежегішін
қолмен орнатуыңыз керек.
Іске қосу үшін: Тұтқаны жоғары тартыңыз ➀. ИнA жанады.
дикатор шамы j
Ажырату үшін: от алдыру қосқышы ON (Қосу)
күйінде тұрған кезде, тежеу педалін басып,
тұтқасын төменге ➁ басыңыз. Индикатор шамы
j
A сөнеді.
Көлікті жүргізуден бұрын, электронды тұралату
өшкенін
тежегішінің индикатор шамының
тексеріңіз. Қосымша мәлімет алу үшін мына
бөлімді қараңыз “Электронды тұралату тежегіші
жүйесінің ескерту шамы (сары) (бар болса)”
“2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім.

ЕСКЕРТПЕ

•
•
•

•

•

Көлікті тұралату тежегішін босатпастан
жүргізсеңіз, дыбыс сигналы шығатын болады. Мына бөлімді қараңыз: “Тұралату
тежегіші туралы ескерту сигналы” “2. ішінде
Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім.
Электрондық тұралату тежегіші қосылған
не ажыратылған кезде артқы орындықтың
төменгі жағынан дыбыс шығады. Бұл
қалыпты жағдай және ақауды білдірмейді.
Электрондық тұралату тежегіші аз уақыт
ішінде бірнеше рет ажыратылып-қосылса,
тұраққа қою тежегіші жүйесін зақымдамас
үшін тұраққа қою тежегіші жұмыс істемей
қалуы мүмкін. Егер мұндай жағдай орын алса, электрондық тұралату тежегішін шамамен 1 минуттан соң қайтадан пайдаланып
көріңіз.
Егер қауіпті жағдайда жүрген кезде
электрондық тұралату тежегішін қосу керек
болса, тұраққа қою тежегішін тартып ұстап
тұрыңыз. Тұралату тежегіші қосқышын
босатқан кезде тұралату тежегіші де ажырайды.
Көлікпен
жүріп
келе
жатқан
кезде
электрондық тұралату тежегішін тартқан
кезде, тұраққа қою тежегіші қосылады және
дыбысты сигнал естіледі. Өлшегіштегі және
тұралату
тежегішінің
қосқышындағы
Электрондық тұралату тежегішінің индикатор шамы жанады. Бұл ақаулықты білдірмейді. Тұралату тежегіші босатылған кезде,
өлшегіштегі және тұралату тежегішінің
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•

қосқышындағы Электрондық тұралату
тежегішінің индикатор шамы сөнеді.
От алдыру қосқышы OFF немесе ACC күйінде
болған
кезде
электрондық
тұралату
тежегішінің
тұтқасын
тартқан
кезде,
тұраққа қою тежегішінің индикаторы жанады және қысқа уақыт ішінде жанып тұрады.

Тіркемені сүйреген кезде
Көліктің, тіркеменің салмағына және өрдің
көлбеулігіне қарай орнынан қозғалғанда, артқа
шегінуі мүмкін. Бұндай жағдайда, тұралату
тежегішінің қосқышын конвенциялық тұтқалы
тұралату тежегішіндей қолдана аласыз.
Тіркемені сүйреу кезінде еңіс жолдарда орыннан
қозғалмас бұрын, көліктің артқа кетіп қалу
қаупінің алдын алу үшін, мына келесіні міндетті
түрде оқыңыз.
1. Үдету педалін жіберіп, іліндіруді қосқан кезде,
тұралату тежегішінің қосқышын тартып
тұрыңыз (МБ үлгілер).
2. Тұралату тежегішін қозғалтқыш дөңгелектерге
жеткілікті күшті жеткізген кезде ажыратыңыз.

4 Дисплей экраны, жылытқыш, ауа
баптағыш және аудио жүйесі
Қауіпсіздікке қатысты сақтық шаралары .............................
Артқы көрініс мониторы (бар болса).........................................
Көрінген сызықтарды түсіну реті.........................................
Артқы көрініс мониторының параметрі.........................
Пайдалану бойынша кеңес........................................................
Ақылды айналаны қарау мониторы (IAVM) ..........................
IAVM жүйесінің жұмысы.................................................................
Қолжетімді көріністер.....................................................................
Болжамды және нақты қашықтықтардың
айырмашылығы...................................................................................
Қозғалыстағы нысанды анықтау (ҚНА) (бар
болса) ...........................................................................................................
Экран көрінісін қалай реттеуге болады..........................
IAVM жүйесінің шектеулері.........................................................
Жүйеге күтім көрсету......................................................................
Желдеткіш тесіктер ..................................................................................
Ортадағы желдеткіш тесіктер.................................................
Бүйірлік желдеткіш тесіктер......................................................
Артқы желдеткіш тесіктер (бар болса) ............................
Жылытқыш және ауа баптағыш....................................................
Пайдалану кеңестері (автоматты ауа
баптағыш үшін) ....................................................................................
Автоматты түрде реттелетін ауа баптағыш
пен жылытқыш.....................................................................................
Ауа баптағышты жөндеу .............................................................
Аудио жүйе (бар болса) .........................................................................
Дыбыс жүйесін пайдалану кезіндегі сақтық
шаралары.................................................................................................
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158
159
161
164
166
166
167
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168
168
168
169
169
170
172
173
173

Антенна...............................................................................................................
Акула қанаты пішінді антенна.................................................
CD ойнатқышы бар FM/AM радиосы (бар болса)...........
Аудио жүйенің негізгі жұмысы.................................................
Радио жұмысы ......................................................................................
<SETUP> түймешігі.............................................................................
Ықшам диск (CD) жұмысы............................................................
AUX ұяшығы ............................................................................................
USB (Әмбебап жад құралы) Жалғау ұяшығы
(бар болса) ...............................................................................................
iPod® ойнатқыштың жұмысы (бар болса)......................
Bluetooth® жұмысы...........................................................................
Apple CarPlay, Android Auto және Yandex.Auto
(бар болса) .......................................................................................................
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ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

•
•

•

АРТҚЫ КӨРІНІС МОНИТОРЫ
(бар болса)

•

ҚАУІПТІ
Көлікті жүргізу амалына назарды толық аудару үшін көлікті айдау кезінде дисплейдің
басқару тетіктерін, жылытқыш пен ауа
баптағыштың басқару тетіктерін немесе
дыбыстық басқару тетіктерін өзгертпеңіз.
Жүйенің жабдығында қандай да бір бөгде
нәрсе байқасаңыз, жүйеге сұйықтық төгіп
алсаңыз немесе жүйеден шығып жатқан
түтін немесе буларды көрсеңіз немесе өзге
де әдеттен тыс амал байқалса, жүйені пайдалануды бірден доғарып, жақын маңдағы
NISSAN дилеріне хабарласыңыз. Бұндай
жағдайларға мән бермеу апатқа, өртке немесе электр қатерінің орын алуына әкеледі.
Жүйені бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз.
Олай ететін болсаңыз, ол апатқа, өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Батареяның қуаты бітіп қалуының алдын алу
үшін қозғалтқыш жұмыс істемей тұрған кезде
жүйені ұзақ уақыт қолданбаңыз.

•
NAA2046

➀
➁

Дисплей

•
•

Камера

Берілісті
ауыстырғыш
R
(Артқа)
күйіне
жылжытылған кезде, мониторда (NissanConnect
дисплейі) көліктің артқы жағындағы көрініс
көрінеді.
Бұл жүйе жүргізушіге үлкен тұрақты нысандарды
анықтауға көмекші болады. Ол артқа шегіну кезінде көлікті зақымдауға жол бермеуге көмектесуге
арналған. Алайда, жүйе бамперден төмен
орналасқан кішігірім нысандарды анықтай алмайды және бамперге немесе жерге жақын нысандарды анықтай алмауы мүмкін.

ҚАУІПТІ
Артқы көрініс мониторын тиісті түрде пайдалану жөніндегі ескертулер мен нұсқауларды
орындамаған жағдайда ауыр жарақат немесе
жазым болу жағдайына себеп болуы мүмкін.
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•
•
•
•

Артқы көрініс камерасы қолайлы, бірақ ол
дұрыс артқа шегінуді алмастыратын дүние
емес. Көлікті орнынан қозғамай тұрып,
әрқашан бұрылып, терезеден айналаны
жақсылап қарап, қозғалуға қауіпсіз екеніне
көз жеткізіңіз. Артқа әрдайым ақырын
шегініңіз.
Жүйе көрінбейтін
көрсете алмайды.

жерлердің

барлығын

Бампердің
астын
және
бампердің
бұрыштарын бақылау ауқымының шектеуіне байланысты артқы көрініс мониторында көру мүмкін болмайды.
Артқы көрініс мониторындағы нысандар
кең бұрышты линзаның қолданылуына байланысты
нақты
қашықтықтан
бөлек
көрінеді.
Артқы
көрініс
камерасына
ешнәрсе
қоймаңыз. Артқы көрініс камерасы көлік
нөмірі тақтайшасының үстіне орнатылады.
Артқы көрініс мониторында көрсетілген нысандар, артқы көрініс пен сыртқы айна
арқылы қараған кездегімен салыстырғанда
керісінше болып көрінуі мүмкін.
Артқа шегіну кезінде артқы есіктің мықтап
жабылғанына көз жеткізіңіз.
Көлікті жоғары қысымды сумен жуған кезде, камераның айналасына су шашпаңыз.
Әйтпесе, камера бөлігіне су кіріп, линзада
судың конденсациялануына, ақаулыққа,
өртке немесе электр тогының соғуына
әкелуі мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Камера линзасы үстінде мөлдір қақпақ бар.
Қақпақтың балшығын немесе қарын тазалау
кезінде, оны сызып тастамаңыз.

•

КӨРІНГЕН СЫЗЫҚТАРДЫ ТҮСІНУ
РЕТІ

нысандардың
арасындағы
нақты
қашықтықтан өзгеше болуы мүмкін.
Көлікпен тауға көтеріле шегінген кезде, мониторда көрінетін нысандар нақты орнынан
алысырақ орналасады. Көлікпен таудан
құлдилай
шегінген
кезде,
мониторда
көрінетін
нысандар
нақты
орнынан
жақынырақ орналасады. Өзге нысандарға
дейінгі қашықтықтарды дұрыс санау үшін
ішкі айнаны қолданыңыз немесе иық
үстінен артқа көз тастаңыз.

Мониторда көрсетілген сызықтар көліктің клиренсін және кедергі мен бампер арасындағы
A.
арақашықтықты көрсетеді j
Көрсетілген сызықтар бампер мен кедергі
арасындағы арақашықтықты былай көрсетеді:
SAA0889Z

•

•

ҚАУІПТІ
Көрінген
сызықтарды
анықтама
алу
мақсатында пайдаланыңыз. Сызықтарға
жолаушылар саны, жанармай деңгейі,
көліктің орналасымы, жол жағдайы және
жолдың түзулігі үлкен әсер етеді. Артқа
шегіну кезінде көліктің нақ айналасын
әрдайым көзіңізбен тексеріңіз.
Қашықтықтың сілтеме сызығы және көлік
енінің сызығы көлік түзу, жабыны бар жерде
тұрғанда ғана анықтама алу мақсатында
пайдаланылуы тиіс. Монитор арқылы
көрінетін
қашықтық
анықтамалық
мақсатта беріледі және көлік пен көрінген

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕҢЕС

•
•
•
•

➀ 0,5 м (1,5 фут) – қызыл
➁ 1 м (3 фут) – сары
➂ 2 м (7 фут) – жасыл
➃ 3 м (10 фут) – жасыл

•

ЕСКЕРТПЕ

•

•
•

Көліктің жол саңылауы сызықтары нақты
жол саңылауына қарағанда жалпақтау.
Сызықтар кедергіге дейінгі анықтамалық
қашықтықтар ретінде берілген.

АРТҚЫ КӨРІНІС МОНИТОРЫНЫҢ
ПАРАМЕТРІ
Мәлімет алу үшін бөлек берілген NissanConnect
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

•

•
•

Селектор тұтқасы R (артқа жүру) күйіне
жылжытылған кезде, NissanConnect дисплейі
артқы көрініс мониторы режиміне өздігінен
ауысады.
Берілісті ауыстырғыш R (артқа жүру) күйінен
басқа күйге қайта оралған кезде, бейнебеттің
өзгеруіне аздаған уақыт қажет болуы мүмкін.
Бейнебеттегі нысандар толық қосылғанға
дейін бұрмалануы мүмкін.
Температура өте жоғары немесе төмен болған
кезде, бейнебет нысандарды анық көрсетпеуі
мүмкін. Бұл ақаулық емес.
Қуатты жарық тікелей камера линзасына енген кезде, нысандар анық көрінбеуі мүмкін. Бұл
ақаулық емес.
Бейнебеттегі нысандарда тік сызықтарды
көруге болады. Бұл бамперден түскен қуатты
шағылысқан жарыққа байланысты. Бұл
ақаулық емес.
Флюоресцентті жарықтың әсері астында
экран жыпылықтауы мүмкін. Бұл ақаулық емес.
Артқы көрініс мониторындағы нысандардың
түстері нақты нысанның түстерінен аздап
өзгеше болуы мүмкін.
Монитордағы нысандар қараңғы жерде немесе түнде анық болмауы мүмкін.
Егер камераның мөлдір қабына балшық тиген,
жаңбыр жауған немесе қар жабысқан болса,
артқы көрініс мониторы нысандарды анық
көрсетпеуі мүмкін. Камераның мөлдір қабын
тазалаңыз.
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АҚЫЛДЫ АЙНАЛАНЫ ҚАРАУ
МОНИТОРЫ (IAVM)

•

•
•

•

Камераның мөлдір қақпағын тазалау үшін алкоголь,
бензин
немесе
сұйылтқыш
пайдаланбаңыз. Бұл түсінің оңуына әкеледі.
Камераның мөлдір қабын тазалау үшін
сұйылтылған, орташа әсерлі тазалағышқа
батырылған шүберекпен, сосын құрғақ
шүберекпен сүртіңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Камераның алдыңғы жағындағы қар немесе
қоқысты тазалаған кезде линзасына сызат
түсірмеңіз.

Камераның мөлдір қабын зақымдамаңыз, себебі ол NissanConnect дисплейіне кері әсерін
тигізуі мүмкін.
Камераның
мөлдір
қақпағына
көлік
қорабының балауызын жақпаңыз. Балауыз
жабысқан болса, оны сумен сұйылтылған орташа әсерлі тазалағышқа батырылған таза
шүберекпен сүртіңіз.

Жүргізуші тұраққа қою және басқа да
әрекеттердің қауіпсіздігіне әркез жауапты.

NAA1972

➀

Камера түймешігі

ҚАУІПТІ
Ақылды айналаны қарау мониторы (IAVM)
жүйесін тиісті түрде пайдалану жөніндегі
ескертулер мен нұсқауларды орындамаған
жағдайда ауыр жарақат немесе жазым болу
жағдайына себеп болуы мүмкін.

•

IAVM қолайлы құрал болса да, ол көліктің
айналасындағы
кей
жерлерді
толық
көрсете алмайтындықтан, көлікті дұрыс
басқарудың орнын толық алмастыра алмайды. Жоғарыдан қарау режимінде,
алдыңғы
немесе
артқы
көріністерде
көліктің
төрт
бұрышы
нысандарды
әрдайым көрсетпейді. Көлікті жүргізбей
тұрып, жүргізу қауіпсіз екеніне көз жеткізу
үшін
әрдайым
айналаңызды
қарап
шығыңыз. Көлікті әрқашан баяу жүргізіңіз.
Әрқашан
айнадан
жан-жағыңызға
жақсылап қарап, қозғалуға қауіпсіз екеніне
көз жеткізіңіз.
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IAVM жүйесі жүргізушіге көлік көп шоғырланған
жерде немесе қатарластыра тұраққа қою кезінде
көмектесуге арналған.
Мониторда бөлінген экран пішімінде көліктің әр
түрлі қалыпқа қойылған кездегі көрінісі
көрсетіледі. Барлық көрініс әрдайым көріне бермейді.

NAA1911

➀
➁
➂
➃

Хабар аймағы
[MOD] индикаторы*
Жоғарыдан қарау көрінісі немесе бүйір жақ
көрінісі
Тұраққа қою сенсорлары

➄
➅
➆
➇
➈

•

Бұрышын көрсету
Қатар тұраққа қоюға арналған IPA
түймешігі**

•

Аралыққа тұраққа қоюға арналған IPA
түймешігі**
Алдыңғы немесе артқы көрініс
Алдыңғы немесе артқы көрініс индикаторы

*Қосымша мәлімет алу үшін “Қозғалыстағы нысанды анықтау (ҚНА) (бар болса)” осы бөлімнің аяқ
жағында бөлімін қараңыз.
**Қосымша мәлімет алу үшін “Ақылды тұралату
көмекшісі (АТК) (бар болса)” “5. ішінде От алдыру
және жүргізу” бөлім бөлімін қараңыз.
Бейнебетте көрсетілетін элементтер мен дизайн
үлгілері елдерге және үлгілерге байланысты әр
түрлі болуы мүмкін.
От алдыру қосқышы ON күйінде тұрғанда IAVM
функциясын
пайдалану
үшін
<CAMERA>
түймешігін
басыңыз
немесе
беріліс
ауыстырғышын R (кері жүру) күйіне қойыңыз. Мониторда көліктің айналасындағы әр түрлі
көріністерді көрсетіледі.
ЕСКЕРТПЕ
Ең алғаш рет іске қосқанда бұрыш сызықтары
шамамен
3
секунд
сары
түспен
жыпылықтайды. Бұл ақаулық емес, ескерту болып табылады.
Көріністері:

•

•
•

Алдыңғы бүйір жақ көрініс
Алдыңғы жолаушы жақтағы дөңгелектің
айналасындағы және алдындағы көрініс.
Алдыңғы көрініс
Көліктің алдыңғы жақ көрінісі.
Артқы көрініс
Көліктің артқы жақ көрінісі.
Артқы көріністің толық экранда көрсетілуі
NAA1840

Көліктің артындағы көрініс (әдеттегі артқы
көріністен кеңірек).

Мониторда көліктің қаңқасының сызығын негізге
ала отырып көрсетілетін, көліктің ені мен
нысандарға дейінгі қашықтықты көрсету бағыт
A көрсетіледі.
сызықтары j
Қашықтықтың бағыт беруші сызықтары:
Көліктің қаңқасынан басталатын қашықтық.

NAA2038

•
•
•
•

Қызыл сызық ➀: шамамен 0,5 м (1,5 фут)
Сары сызық ➁: шамамен 1 м (3 фут)

Жасыл сызық ➂: шамамен 2 м (7 фут)

Жасыл сызық ➃: шамамен 3 м (10 фут)

Бірнеше көріністі көрсету үшін IAVM жүйесі
алдыңғы тордағы камераларды, көліктің сыртқы
айналарындағы камераларды және көліктің нөмір
тақтайшасының дәл үстінде орналасқан бір камераны ➀ қолданады. Камералардың үстіне
ешнәрсе қоймаңыз.

Жоғарыдан қарау көрінісі
Жоғарыдан
қараған
айналасының көрінісі.

кездегі

көлік
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IAVM ЖҮЙЕСІНІҢ ЖҰМЫСЫ
IAVM дисплейі алдыңғы, сол жақ, оң жақ және
артқы экрандардан тұрады. Түрлі көріністер комбинациясын бейнебеттен суретте көрсетілгендей
қарауға болады.

j
A : IAVM іске қосылмай тұрған кездегі аудио және
навигация экраны.

➀: Алдыңғы көрініс және жоғарыдан қарау
көрінісі
➁: Артқы көрініс және жоғарыдан қарау көрінісі
➂: Алдыңғы және алдыңғы бүйір жақ көрініс і
➃: Артқы және алдыңғы бүйір жақ көрініс
➄: Артқы көрініс
: Беріліс ауыстырғыш R (Артқа) қалпында
: Беріліс ауыстырғыш R (Артқа) қалпынан
шығарылғанда
: <CAMERA> түймешігін басыңыз
IAVM мына жағдайларда іске қосылады:
–

R (Артқа жүру) беріліс таңдалса.

–

<CAMERA> түймешігі басылса.

–

Алдыңғы тұраққа қою датчиктері (бар болса)
нысанды анықтаса.

Беріліс ауыстырғышты іске қосудан
бастау

•
NAA1915
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Беріліс ауыстырғыш R (Артқа) қалпына
қойылғанда IAVM автоматты түрде іске
қосылады да, артқы көрініс пен жоғарыдан
қарау көріністері ➁ көрсетіледі.

•
•

Беріліс ауыстырғыш R (Артқы) қалпынан
A , IAVM экранының орнына
шығарылғанда j
аудио немесе навигация экраны көрсетіледі.
Беріліс ауыстырғыш R (Артқа) қалпында
тұрғанда, артқы көрініс пен жоғарыдан қарау
көріністері
➁ көрсетіледі. <CAMERA>
түймешігі басылған кезде, монитордағы жолаушы жағының көрінісі алдыңғы бүйірлік
көрініске ауысады ➃.

•

Беріліс ауыстырғыш R (Артқа) қалпында
болмағанда, көлік жылдамдығы шамамен 10
км/сағ (6 миля/сағ) асады да, камера көрінісі
кідіртіледі. Көліктің жылдамдығы шамамен 30
км/сағ (18 миля/сағ) артса, IAVM экранының
орнына аудио немесе навигация экраны
көрсетіледі.

<CAMERA> түймешігін қайта басып, қайтадан
Артқы көрініске ➄ ауысыңыз. Беріліс
ауыстырғыш
R
(Артқа)
қалпынан
шығарылғанда, экран артқы жүру экраны
орнатылғаннан бұрын қолданылған экранға
ауысады.
Артқы
көрініс
пен
жоғарыдан
көріністеріне ➁ ауысу үшін ➄
<CAMERA> түймешігін басыңыз.

•
•

•

<CAMERA> түймешігі басылған кезде IAVM іске
қосылады да, алдыңғы көрініс пен жоғарыдан
қарау көріністері ➀ көрсетіледі.
Алдыңғы көрініс пен жоғарыдан қарау
көріністері
көрсетіледі
➀. <CAMERA>
түймешігі қайта басылған кезде ➂, жолаушы
жақтағы экрандағы көрініс алдыңғы бүйірлік
көрініске өзгереді. <CAMERA> түймешігін
қайта басқан кезде IAVM сөнеді.
Жүргізуші жақтағы экранды алдыңғы және
артқы көріністер арасында ауыстыру үшін
беріліс ауыстырғышты қолданыңыз.

•

•

қарау
ішінен

<CAMERA> түймешігін басып, әрекетті
бастау

ҚОЛЖЕТІМДІ КӨРІНІСТЕР

NAA1916

Үзілген камера экраны

Автоматты түрде тоқтату
Берілісті ауыстырғыш R (Артқа) қалпында болмаса және көлік жылдамдығы шамамен 10 км/сағ (6
миля/сағ) асса, IAVM жүйесінен алынған камера
көрінісі жүргізу кезінде жүргізушіге бейне
көріністерді көрсетуге тыйым салу үшін
тоқтатылады. Бұл ақаулық емес.
Көлік жылдамдығы шамамен 30 км/сағ (18 миля/
сағ) асқан кезде, IAVM көрінісі көрінбейді және
жүйелер бұрынғы таңдалған көзіне оралады.

•
•

•

ҚАУІПТІ
Қашықтықтың сілтеме сызығы және көлік
енінің сызығы көлік тегіс, жабыны бар жерде тұрғанда ғана нұсқау ретінде қолданыла
алады.
Монитор
арқылы
көрінетін
қашықтық анықтамалық мақсатта беріледі
және көлік пен көрінген нысандардың
арасындағы нақты қашықтықтан өзгеше
болуы мүмкін.
Көрсетілген сызықтар мен жоғарыдан
қарау көрінісін жалпылама нұсқау ретінде
қолданыңыз. Сызықтар мен жоғарыдан
қарау
көрінісіне
жолаушылар
саны,
жанармайдың деңгейі, көліктің тұрысы, жол
жағдайлары мен жолдың санаты ерекше
әсер етеді.
Шиналардың орындарына өлшемдері басқа
шиналар салынса, болжамды жол сызығы
мен жоғарыдан қарау көрінісі дұрыс
көрсетілмеуі мүмкін.
Көлікпен өріске көтерілген кезде, мониторда
көрінетін нысандар шындығында алысырақ
орналасады. Көлікпен еңістен түскен кезде,
мониторда
көрінетін
нысандар
шындығында одан да жақынырақ орналасады.
Монитор арқылы көрсетілген нысандар,
артқы көрініс пен сыртқы айна арқылы
қараған кездегімен салыстырғанда керісінше болып көрінуі мүмкін.
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•
•
•
•
•

Басқа нысандарға дейінгі қашықтықты
дұрыс
анықтау
үшін
айналарды
қолданыңыз немесе оларға қараңыз.
IAVM мониторында көрсетілген заттардың
арасындағы
қашықтық
олардың
арасындағы нақты қашықтықтан басқаша
болады.
Қар жамылған немесе тайғақ жолда, болжалды бағыт сызығы және нақты бағыт
сызығы арасында айырмашылық болуы
мүмкін.
Көліктің
ені
мен
болжалды
бағыт
сызықтары нақты ен және бағыттан кеңдеу
келеді.
Артқы көріністе көрсетілген сызықтар оң
жаққа қарай ығысып көрсетіледі, себебі
артқы көрініс камерасы көліктің артқы
жағының ортасына орнатылмаған.

Алдыңғы және артқы көрініс

Мониторда көліктің қаңқасының сызығын негізге
ала отырып көрсетілетін, көліктің ені мен
нысандарға дейінгі қашықтықты көрсету бағыт
A көрсетіледі.
сызықтары j
Қашықтықтың бағыт беруші сызықтары:

Жоғарыдан қарау көрінісі

•

Көліктің қаңқасынан басталатын қашықтық.

•
•
•
•

Қызыл сызық ➀: шамамен 0,5 м (1,5 фут)
Сары сызық ➁: шамамен 1 м (3 фут)

Жасыл сызық ➂: шамамен 2 м (7 фут)

Жасыл сызық ➃: шамамен 3 м (10 фут)

Көлік енінің бағыт беруші сызықтары және
статикалық болжалды бағыт сызықтары ➄:

•

Артқа шегіну кезінде көлік енін білдіреді.
Динамикалық болжамды бағыт сызықтары ➅:
Динамикалық болжалды бағыт сызықтары руль
бұрылған кезде мониторда көрсетіледі. Болжалды
бағыт
сызықтары
рульдің
қаншалықты
бұрылғанына байланысты жылжиды және руль
алға жүру күйінде болған кезде көрінбейді.
Көліктің жылдамдығы шамамен 30 км/сағ (20 миля/сағ) жылдамдықтан жоғары болған кезде
алдыңғы көрініс көрсетілмейді.

•
•
•

ЕСКЕРТПЕ

NAA1452

Мысал

Монитор алдыңғы көріністі көрсетіп тұрғанда,
руль бейтарап қалыптан шамамен 90 градусқа
немесе одан аз бұрылса, оң жақ және сол жақ
болжалды
сызықтардың
екеуі
де
➅
көрсетіледі. Руль 90 градустан жоғары
градусқа бұрылса, тек бұрылатын жаққа
қарама-қарсы
жақтың
сызығы
ғана
көрсетіледі.
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•

ҚАУІПТІ
Жоғарыдан қарау көрінісіндегі нысандар,
нақты
жағдаймен
салыстырғанда
алысырақ көрсетіледі, себебі бұл көрініс көліктің алдыңғы және артқы жақтарында
орналасқан сыртқы айналардағы камералардан
алынған
көріністерден
құрастырылған, жасанды көрініс болып табылады.
Қоршау немесе көлік тәрізді биік заттар
дұрыс
бағытта
көрсетілмеуі
немесе
көріністің шеткі сызығымен қабаттасуы
мүмкін.
Камерадан
биік
көрсетілмейді.

тұрған

заттар

Камераның орнына өзгеріс енгізілгенде,
жоғарыдан
қарау
көрінісі
арқылы
көрсетілетін көріністің бағыты дұрыс болмауы мүмкін.
Жердегі
сызық
көрініске
тура
бағытталатындықтан
дұрыс
бағытта
көрсетілмеуі және көрінбеуі мүмкін. Сызық
көліктен неғұрлым алыстаған сайын дұрыс
бағытта көрсетілуі қиындай түседі.
Шина бұрышының дисплейі нақты шина
бұрышын көрсетпейді.

•

Көлік белгішесінің барлық төрт бұрышының
көрінбейтін
жер
сызықтары
➁
жыпылықтап (сары), сақ болуды ескертеді.
Бұл ақаулық емес.

Көрсетілген нұсқау сызықтары және олардың
жердегі орындары тек шамаланған анықтамалық
мәлімет ретінде берілген. Өрдегі не еңістегі нысандар
немесе
проекцияланған
нысандар
нұсқаулармен
салыстырғанда
мониторда
көрсетілген қашықтықтардан басқа қашықтықта
орналасады. Күмәндансаңыз, көлік артындағы
нысандардың орнын көру үшін артқа жүрген кезде, артқа бұрылып, нысандарға қараңыз немесе
көлікті тоқтатып, одан шығыңыз.

Алдыңғы бүйір жақ көрініс

NAA1236

Жоғарыдан қарау көрінісі - көліктің орналасу орны мен оның болжалған тұрақ орнын анықтауға
көмектесетін жоғарыдан қарау көрінісі.
Көлік белгісі
көрсетеді.

➀

Жоғарыдан қарау көрінісінде көрсетілген көлік
белгісінің өлшемі, көліктің нақты өлшемінен
басқаша болуы мүмкін.
Ең алғаш рет іске қосқанда, көлік белгішесінің
барлық төрт бұрышының көрінбейтін жердегі
сызықтары шамамен ➁ 3 секунд сары түспен
жыпылықтайды. Тұраққа қою датчигі бекітілмеген
болса, көліктің төрт бұрышы ➂ қызыл болып
көрінеді.
ЕСКЕРТПЕ

•

NAA1348

көліктің орналасқан орнын

ЕСКЕРТПЕ

Камералар қамти алмайтын жерлер қара
түспен көрсетіледі.

БОЛЖАМДЫ ЖӘНЕ НАҚТЫ
ҚАШЫҚТЫҚТАРДЫҢ
АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ

Алдыңғы бүйір жақ көрініс

Бағдар сызықтары:

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Нысандарға
көрсетілген
мүмкін.

дейінгі
нақты
қашықтық,
қашықтықтан өзгеше болуы

Мониторда көліктің ені мен алдыңғы жағын
көрсететін бағыттағыш сызықтар көрсетіледі.
Көліктің алдыңғы жағын көрсету сызығы
көліктің алдыңғы жағын көрсетеді.

➀

Көліктің бүйірін көрсету сызығы➁ көліктің енін,
соның ішінде сыртқы айнаны да қоса көрсетеді.

➂

Алдыңғы және
жалғасы,
жасыл
көрсетіледі.

➀

бүйір сызықтарының ➁
нүктелі
сызық
арқылы
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j
B болып табылады. Қыр үстіндегі кез-келген
нәрсенің монитордағыдан алыс көрінетінін
ескеріңіз.

NAA2040

NAA2041

Тік қыр үстінен жоғары шегіну

Тік қыр үстінен төмен шегіну

Көлікті
қырға
қарай
шегіндірген
кезде,
қашықтықтың сілтеме сызықтары мен көлік енінің
сілтеме
сызықтары
нақты
қашықтықтан
жақынырақ көрінеді. Мысалы, дисплей межелі
A , бірақ қыр
орынға дейін 1м (3 фут) көрсетсе j
үстіндегі нақты 1м (3 фут) қашықтық мына орын

Көлікті қырдан төмен шегіндірген кезде,
қашықтықтың сілтеме сызықтары мен көлік енінің
сілтеме
сызықтары
нақты
қашықтықтан
алысырақ көрінеді. Мысалы, дисплей межелі
A , бірақ қыр
орынға дейін 1м (3 фут) көрсетсе j
үстіндегі нақты 1м (3 фут) қашықтық мына орын
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j
B болып табылады. Қыр үстіндегі кез-келген
нәрсенің монитордағыдан жақын көрінетінін
ескеріңіз.

Анық көрінетін нысанның
айналасында шегіну
Динамикалық болжамды бағыт сызықтары j
A
көлік нысанға тимейтінін көрсетуі мүмкін. Дегенмен, нысан көлік жүріп бара жатқанда проекцияланса, көлік нысанды соғуы мүмкін.

ҚАУІПТІ
Монитор
арқылы
көрінетін
қашықтық
анықтамалық мақсатта беріледі және көлік пен
көрінген нысандардың арасындағы нақты
қашықтықтан өзгеше болуы мүмкін.

NAA1349

A дисплейдегі
Болжамды бағыт сызықтары j
нысанға жанаспайды. Дегенмен, нысан көлік
жүріп бара жатқанда проекцияланса, көлік нысанды соғуы мүмкін.

SAA3575

Көлік пен монитордың жоғарыдан қарау көрінісі
арқылы көрсетіліп тұрған нысанның арасында,
көзге көрінетін шамалы ғана қашықтық болуы
B.
мүмкін j
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ҚОЗҒАЛЫСТАҒЫ НЫСАНДЫ
АНЫҚТАУ (ҚНА) (бар болса)
Қозғалыстағы нысанды анықтау (ҚНА) жүйесі
жүргізушіге көлік айналасындағы қозғалыстағы
нысандар туралы хабарлай алады.

•

ҚНА жүйесі IAVM дисплейінде көрсетілген бейнелерді бейне өңдеу технологиясы арқасында
анықтайды.
ҚНА жүйесі камера көрінісі көрсетілген кезде келесі жағдайларға іске қосылады:

•

•

NAA2042

Проекцияланған нысанға жақындап
кері жылжу
j
C күйі дисплейдегі j
B күйден әрірек көрінеді.
C күйі j
A күйінен бірдей қашықтықта
Алайда, j
орналасқан. Көлік жүріп келе жатқанда проекция
A бағытына қарай жылжыған кезде ныжасаса, j
санды соғуы мүмкін.

•

Беріліс ауыстырғышы N (бейтарап) (МБ
үлгілерінде) немесе Р (тұраққа қою) (ҮӨБ
үлгілерінде) күйінде тұрғанда және көлік
тоқтап тұрғанда, ҚНА жүйесі жоғарыдан қарау
көрінісінде жылжып бара жатқан нысандарды
анықтайды.
Беріліс ауыстырғышы R (Артқа жүру)
күйлерінен басқа күйде тұрғанда және көліктің
жылдамдығы 0 км/сағ жоғары немесе 8 км/сағ
(5 миля/сағ) төмен болса, ҚНА жүйесі алдыңғы
көріністе жылжып бара жатқан нысандарды
анықтайды.
Беріліс ауыстырғыш R (Артқа) күйінде
тұрғанда және көліктің жылдамдығы 8 км/сағ
(5 миля/сағ) төмен болса, ҚНА жүйесі артқы
көріністе жылжып бара жатқан нысандарды
анықтайды. Артқы есік ашық тұрғанда ҚНА
жүйесі дұрыс жұмыс істемейді.

ҚНА белгішесі қазір қандай көрініс белсенді екенін
көрсету үшін көк түске ауысады.
ҚНА жүйесі алдыңғы бүйір жақ көріністе жылжып
бара жатқан нысандарды анықтамайды. ҚНА белгісі бұл көрініс кезінде экраннан көрінбейді.
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•

ҚАУІПТІ
ҚНА жүйесі көліктің дұрыс қызмет етуін
алмастыруға арналмаған және көлікті
қоршаған нысандарға тиюінің алдын алуға
арналмаған. Бұрылған кезде әркез сыртқы
айнаны және артқы көрініс айнасын
қолданыңыз және бұрылған кезде бұрылыс
жасауға қауіпсіз екенін тексеру үшін айналаны тексеріңіз.
ҚНА жүйесі айналадағы қимылсыз нысандарды анықтай алмайды.

ҚНА жүйесі көліктің маңындағы қозғалыстағы нысандарды анықтаған кезде нысандар анықталған
жақтан сары жақтау көрсетіледі және бір рет сигнал беріледі. ҚНА жүйесі қозғалыстағы нысандарды анықтап тұрғанда, сары жақтау көрсетіліп
тұрады.
Сары жақтау алдыңғы көрініс, алдыңғы кең
көрініс, артқы көрініс және артқы кең көрініс
режимдерінің әрқайсысын қолданған кезде
көрсетіледі.
Көк ҚНА белгішесі ҚНА жұмыс істеген режимде
көрсетіледі. Сұр ҚНА белгішесі ҚНА жұмыс істемеген режимде көрсетіледі.

•
•

ҚАУІПТІ
Тіркеме сүйреген кезде ҚНА жүйесін
қолданбаңыз (бар болса). Жүйе дұрыс
жұмыс істемеуі мүмкін.
Қатты шуыл (мысалы, аудио жүйенің дауысы
немесе
көліктің
ашық
терезесі)
дыбыстық сигналға кедергі жасауы, оны естіртпеуі мүмкін.

•

ҚНА жүйесінің тиімділігі келесідей қоршаған
орта
жағдайлары
мен
айналадағы
заттардың әсерінен шектелуі мүмкін:
–

•
•

Төмендегілердің біреуі орын алса, көк ҚНА белгішесі қызғылт сары түске боялады:

Жарық көзі жыпылықтаған кезде.

–

Басқа көліктің фара шамы немесе күннің
сәулесі сияқты басқа күшті жарықтар
болған кезде.

•
•

Камераның бағыты қалыпты күйінде
тұрмағанда, мысалы айнасы бүктеліп
тұрғанда.

•

–

Камера линзасына шаң, су тамшылары
немесе қар тұрып қалғанда.

–

Дисплейдегі қозғалыстағы
қалпы өзгермегенде.

нысандар

ҚНА жүйесі камера линзасынан аққан су
тамшылары, қалдың газдан шыққан ақ түтін,
қозғалған көлеңкелер, т.б. сияқты заттарды
анықтауы мүмкін.

Температура өте жоғары немесе төмен
болған кезде, экрандағы нысандар анық
көрсетілмеуі мүмкін. Бұл ақаулық емес.

ЕСКЕРТПЕ

–

–

•

Өңдік
түс
пен
қозғалыстағы
нысандардың арасында кереғарлық аз
болған кезде.

•

Жүйе дұрыс жұмыс істемей тұрса.
Құрамдастың
температурасы
деңгейге
жеткенде
жыпылықтайды).

жоғары
(белгіше

Артқы
көрініс
камерасы
кедергіні
анықтаған кезде (белгіше жыпылықтайды).

Егер белгіше шамы сарғылт түспен жанып тұра
берсе, ҚНА жүйесін тексертіп алыңыз. Осы
қызмет түрін атқарту үшін NISSAN дилеріне
барған жөн.

ҚНА жүйесін қосу немесе өшіру
Қозғалыстағы нысанды анықтау функциясын
қосу не өшіру үшін мына әрекеттерді орындаңыз:

ҚНА жүйесі қозғалыстағы нысандардың
жылдамдығы, бағыты, қашықтығы немесе
пішініне қарай дұрыс қызмет көрсетпеуі
мүмкін.

NAA1982

1) Көліктің ақпарат дисплейіне кіру үшін рульдегі
түймешіктерді
басыңыз,
мына
бөлімді
қараңыз: “Көлік ақпараты дисплейі” “2. ішінде
Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім.
2) Рульдегі қосқыштармен [Settings] пернесін
таңдаңыз.
Төмен
не
жоғары
жылжу
B түймешігін батүймешіктерімен жылжыңыз, j
су арқылы таңдаңыз.
3) [Driving Aids] (Жүргізу көмекшілері) пернесін
таңдаңыз.
4) [Parking Aids] (Тұраққа қою көмекшілері) пернесін таңдаңыз.
5) Қосулы немесе өшірулі күйлері арасында ауысу
үшін
[Moving
Object
Detection]
(Қозғалыстағы нысанды анықтау) пернесін
түртіңіз. Егер белгі көрінсе, қосқыш қосулы
күйде болғаны.

Егер көлігіңіздің камера орнатылған тұсына
зақым келсе, ол жер қисайып немесе бүгіліп
қалса, сенсорлық аумаққа әсер етіп, ҚНА
жүйесі заттарды дұрыс анықтай алмауы
мүмкін.
NIC3109
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ЭКРАН КӨРІНІСІН ҚАЛАЙ РЕТТЕУГЕ
БОЛАДЫ
Around View® мониторы дисплейінің жарықтығын
реттеу үшін жеке берілген NissanConnect пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған параметрлерді қолданыңыз.
ЕСКЕРТПЕ

•

•

Көлік жүріп келе жатқанда IAVM дисплейінің параметрлерін реттемеңіз. Тұралату тежегішінің
мықтап тартылғанына көз жеткізіңіз.

Көлікті жоғары қысымды сумен жуған кезде,
камералардың
айналасына
су
шашпаңыз. Әйтпесе, камера бөлігіне су
кіріп, линзада судың конденсациялануына,
ақаулыққа, өртке немесе электр тогының
соғуына әкелуі мүмкін.
Камераларды ұрмаңыз. Олар дәлдікті
қамтамасыз ету құралдары болып табылады. Бұл істегенде оған нұқсан келуі мүмкін
немесе өрт не электр қатеріне ұласатын
ақаулықтың орын алуына алып келуі
мүмкін.

IAVM ЖҮЙЕСІНІҢ ШЕКТЕУЛЕРІ
ҚАУІПТІ
Төменде IAVM жүйесінің шектеулері келтірілген.
Көлікті бұл жүйе шектеулеріне сай жүргізбеу
қауіпті жарақат алуға немесе мерт болуға әкеп
соғуы мүмкін.

•
•
•

IAVM функциясын сыртқы айналар жиналып
тұрғанда қолданбаңыз, көлікті IAVM функциясын қосып қолданатын кезде, түпкі есік
мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
IAVM мониторында көрсетілген заттардың
арасындағы көзге көрінетін қашықтық
олардың арасындағы нақты қашықтықтан
басқа болады.
Камералар
алдыңғы
торға,
сыртқы
айналарға
және
артқы
нөмір
тақтайшасының үстіне орнатылған. Көлікке
камераларды жабатын ешнәрсе қоймаңыз.

Төменде пайдалану шектеулері берілген, олар
жүйе ақауын көрсетпейді:

•
•
•
•
•
•

IAVM жүйесінде көрсетілген экран, <CAMERA>
түймешігі басылғаннан кейін 3 минут өткен соң
беріліс ауыстырғышы “R” (Артқа жүру)
қалпынан басқа қалыпқа қойылып тұрса, ол
автоматты түрде алдыңғы экранға оралады.
Көріністер арасында ауысқан кезде кешігу
байқалуы мүмкін.
Температура өте жоғары немесе төмен болған
кезде, экрандағы нысандар анық көрсетілмеуі
мүмкін.
Қуатты жарық камераға тікелей шағылысқан
кезде, нысандар анық көрінбеуі мүмкін.
Флюоресцентті жарықтың әсері
экран жыпылықтауы мүмкін.

астында

IAVM жүйесіндегі нысандардың түстері осы
нысандардың нақты түстерінен сәл өзгеше
болуы мүмкін.
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•
•
•
•

Монитордағы заттар анық көрсетілмеуі мүмкін
және қараңғы жерде нысандардың түстері
өзгеше болуы мүмкін.
Жоғарыдан қарау режиміндегі камералардан
көрсетілетін көріністердің айқындығы әр түрлі
болуы мүмкін.
Камераға балшық, жаңбыр немесе қар жиналып қалса, IAVM мониторы нысандарды анық
көрсетпеуі мүмкін. Камераны тазалаңыз.
Камера линзасына балауыз жақпаңыз. Жұмсақ
тазалағыш зат ерітіндісі сіңірілген таза
шүберекпен балауыз сүртіп алыңыз да, содан
кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

•

Жүйе уақытша істен шықты
[ ! ] белгішесі экранда көрсетілген кезде IAVM мониторында әдеттен тыс жағдайлар байқалады.
Бұл көлікті дұрыс жүргізуге кедергі келтірмейді,
бірақ жүйені NISSAN дилеріне тексертіп алу керек.
[ X ] белгішесі экранда көрсетілген кезде, камера
кескініне айналадағы құрылғылар уақытша
кедергі жасап тұруы мүмкін. Бұл көлікті дұрыс
жүргізуге кедергі келтірмейді, бірақ қайталана
берсе, жүйені NISSAN дилеріне тексертіп алу керек.

Камераны зақымдамаңыз, себебі монитор
экранына кері әсер тигізуі мүмкін.

Камералардың кез келгеніне балшық, жаңбыр суы
немесе қар жиналып қалса ➀, IAVM мониторы нысандарды анық көрсетпеуі мүмкін. Камераны
сұйылтылған, орташа әсерлі тазалағышпен
суланған, дымқыл шүберекпен тазалап, содан
кейін оны құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

ЖҮЙЕГЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

NAA2038
NAA2043

Жүйе нысандарды көрсетпейтін және қозғалған
нысандар туралы ескертпейтін кейбір аймақтар
бар.
➀ Алдыңғы немесе артқы көріністі көрсету режимінде тұрғанда, бамперден төмен немесе жер
үстінде орналасқан зат көрсетілмеуі мүмкін.
➁ Жоғарыдан қарау режимінде камера қамти
алатын аумақтың шетіне қарай орналасқан ➂
биік заттар монитордан көрінбейді.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Камераны тазалау үшін алкоголь, бензин немесе сұйылтқышты пайдаланбаңыз. Бұл
түсінің оңуына әкеледі. Камераны тазалау
үшін жұмсақ тазалағыш зат ерітіндісі
сіңірілген шүберекпен сүртіңіз де, содан кейін құрғақ шүберекпен құрғатыңыз.
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ЖЕЛДЕТКІШ ТЕСІКТЕР

ОРТАДАҒЫ ЖЕЛДЕТКІШ ТЕСІКТЕР

БҮЙІРЛІК ЖЕЛДЕТКІШ ТЕСІКТЕР

JVH0662XZ

АРТҚЫ ЖЕЛДЕТКІШ ТЕСІКТЕР (бар
болса)

JVH0663XZ
JVH0879XZ

Бақылау тетігін екі бағытта да жылжыту арқылы
желдеткіш тесіктерді ашыңыз/жабыңыз.
:

:

Бақылау тетігін екі бағытта да жылжыту арқылы
желдеткіш тесіктерді ашыңыз/жабыңыз.

Бұл таңба желдеткіш тесіктердің ашық
екенін білдіреді. Бүйірлік бақылау
түймешігін осы бағытта жылжыту желдеткіш тесіктерді ашады.

:

Бұл таңба желдеткіш тесіктердің жабық
екенін білдіреді. Бүйірлік бақылау
түймешігін осы бағытта жылжыту желдеткіш тесіктерді жабады.

:

Желдеткіш тесіктерден шығатын ауа ағымының
бағытын қажетті күй орнатылғанша ортадағы
тетікті (жоғары/төмен, сол/оң) жылжыту арқылы
реттеңіз.

Бұл таңба желдеткіш тесіктердің ашық
екенін білдіреді. Бүйірлік бақылау
түймешігін осы бағытта жылжыту желдеткіш тесіктерді ашады.
Бұл таңба желдеткіш тесіктердің жабық
екенін білдіреді. Бүйірлік бақылау
түймешігін осы бағытта жылжыту желдеткіш тесіктерді жабады.

Желдеткіш тесіктерден шығатын ауа ағымының
бағытын қажетті күй орнатылғанша ортадағы
тетікті (жоғары/төмен, сол/оң) жылжыту арқылы
реттеңіз.

168 Дисплей экраны, жылытқыш, ауа баптағыш және аудио жүйесі

Бақылау тетігін екі бағытта да жылжыту арқылы
желдеткіш тесіктерді ашыңыз/жабыңыз.
:

Бұл таңба желдеткіш тесіктердің ашық
екенін білдіреді. Бүйірлік бақылау
түймешігін осы бағытта жылжыту желдеткіш тесіктерді ашады.

:

Бұл таңба желдеткіш тесіктердің жабық
екенін білдіреді. Бүйірлік бақылау
түймешігін осы бағытта жылжыту желдеткіш тесіктерді жабады.

Желдеткіш тесіктерден шығатын ауа ағымының
бағытын қажетті күй орнатылғанша ортадағы
тетікті (жоғары/төмен, сол/оң) жылжыту арқылы
реттеңіз.

ЖЫЛЫТҚЫШ ЖӘНЕ АУА
БАПТАҒЫШ

•
•

•
•

ҚАУІПТІ
Жылытқыш және ауа баптағыш қозғалтқыш
жұмыс істеп тұрғанда ғана қосылады.
Әдетте басқалардың көмегін қажет ететін
балаларды немесе ересек адамдарды көлік
ішінде ешқашан жалғыз қалдырмаңыз. Үй
жануарларын да жалғыз қалдыруға болмайды. Олар байқаусызда қосқыштарды немесе басқару тетіктерін қосуы, я болмаса
көлікті жылжытуы және білместіктен үлкен
апатқа
ұшырауы
және
өздерін
жарақаттауы мүмкін. Ыстық, жазғы күндері,
жабық
көлік
ішіндегі
температура
адамдардың немесе жануарлардың қатты
жарақат алуына немесе өліміне әкелуге
жеткілікті түрде жылдам ысып кетуі мүмкін.
Қайта
айналдыру
режимін
ұзақ
пайдаланбаңыз, себебі бұл ішкі ауаны
тымырсық етуі және терезелердің булануына әкелуі мүмкін.
Жылытқыш немесе ауа баптағыштың
басқару тетіктерін көлікті жүргізу әрекетіне
назарды толық аудару үшін көлікті жүргізу
кезінде өзгертпеңіз.

Жылытқыш және ауа баптағыш қозғалтқыш от
алып тұрғанда жасайды. Ауа үргіш қозғалтқыш
сөндірілген болса да және от алдыру қосқышы ON
күйіне орнатылғанда жасайды.

ЕСКЕРТПЕ

•

•
•

Ауа баптағыш (бар болса) жұмыс істеп
тұрған кезде, ауа баптағыш жүйенің ішіне
конденсат жиналады да, көліктің астыңғы
жағынан еппен төгіледі.

алдырыңыз. Қосымша мәлімет алу үшін, мына
бөлімді қараңыз “Тоқтату/Бастау OFF тетігі”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім.

ПАЙДАЛАНУ КЕҢЕСТЕРІ
(автоматты ауа баптағыш үшін)

Сондықтан да жерге судың төгілуі қалыпты
жағдай.
Көліктің сырты мен ішіндегі иіс ауа
салқындатқыш құрылғысында қалыптасуы
мүмкін. Иіс жолаушы бөліміне желдеткіштер
арқылы кіруі мүмкін.
Тұралату кезінде жылытқыш пен ауа
салқындатқышты басқару құралдарын ауа
айналымын өшіретіндей орнатыңыз, осылайша жолаушы бөліміне таза ауаның
кіруіне мүмкіндік беріңіз. Бұл көлік ішіндегі
иістерді азайтуға көмектесуі керек.

JVH0727XZ

Тоқтату/Бастау жүйесі бар үлгілерде:
Қозғалтқыш Тоқтату/Бастау жүйесі арқылы
тоқтаған кезде, ауаны алдыңғы тұман кетіргішке
ауыстыру қозғалтқышты автоматты түрде қосуға
әкеледі.
Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда, алдыңғы тұман
кетіргішке ауа жіберу Тоқтату/Бастау жүйесінің
қозғалтқышты автоматты түрде тоқтатуына жол
бермейді.
Қозғалтқыш
Тоқтату/Бастау
жүйесінің
жылытқышы
әсерінен
тоқтағанда
ауа
баптағыштың
тиімділігі
төмендеуі
мүмкін.
Жылытқыш пен ауа баптағыштың тиімділігін
сақтау үшін, Тоқтату/Бастау OFF қосқышын басу
немесе от алдыру қосқышын ON күйіне бұрау
арқылы
қозғалтқышты
өшіріп, қайта
от

JVH0728XZ

Қозғалтқыш салқындатқышының температурасы
мен даладағы температура төмен болғанда, аяқ
асты тесіктерінен шығатын ауа ағыны жұмыс істемеуі мүмкін. Бірақ бұл ақаулық емес.
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Салқындатқыш температурасы жылығаннан кейін, аяқ жақтағы тесіктерден шығатын ауа ағымы
қалыпты түрде шығады.
Аспаптар панелінде орналасқан ➀ және ➁ сенсорлар тұрақты температураны ұстап тұруға
көмектеседі. Сенсорлардың үстіне немесе
маңына ешнәрсе қоймаңыз.

NAA1663

АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ РЕТТЕЛЕТІН
АУА БАПТАҒЫШ ПЕН ЖЫЛЫТҚЫШ
1.

ThermaClear жылытылатын алдыңғы терезе
түймешігі (бар болса) (мына бөлімді қараңыз
“ThermaClear жылытылатын алдыңғы терезе
(бар болса)” “2. ішінде Аспаптар мен басқару
құралдары” бөлім.)

2.

Алдыңғы жылытқыштың

3.

<MODE> түймешігі

4.

Желдеткіш жылдамдығын
басқару түймешігі

MAX түймешігі

5.

<A/C> (Ауа баптағыш) түймешігі

6.

Артқы терезе жылытқышының
түймешігі (Мына бөлімді қараңыз “Терезе
шығын кетіретін қосқыш” “2. ішінде Аспаптар
мен басқару құралдары” бөлім.)

7.

<ON-OFF> түймешігі/Температураны
бақылау тетігі (сол жақ орындық үшін)

8.

Ауаны қайта айналдыру

9.

<AUTO> түймешігі
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түймешігі

10. Сыртқы ауа айналымын қамтамасыз ету
түймешігі
11.

<DUAL> түймешігі/Температураны бақылау
тетігі (оң жақ орындық үшін)

Тоқтату/Бастау жүйесі бар үлгілерде:
Тоқтату/Бастау жүйесі алдыңғы
қосылып тұрғанда қосылмайды.

жылытқыш

Жүйені қосу/өшіру
Жүйені қосу және
түймешігін басыңыз.

өшіру

үшін

<ON–OFF>

Автоматты жұмысы (AUTO)

Салқындату және ылғалды кетіре жылыту:
1. <AUTO> түймешігін басыңыз (индикатор шамы
жанады).
2. Температураны бақылау дөңгелегін қажетті
температураға бұраңыз.

Қажетті температура қолмен орнатқаннан кейін,
жүйе ауа баптағыштың тұрақты температурасын,
ауа
ағынын
үлестіруді
және
желдеткіш
жылдамдығын өздігінен бақылайтынына байланысты AUTO режимін жыл бойы пайдалануға болады.

•

Дымқыл немесе ылғал жағдайларда алдыңғы терезені мөлдір ұстау үшін ауа ағынын бақылауды
төмендегідей орнатыңыз:

•

–

–
–
–

Ауа ағынының тесігі: ➈ (автоматты режим) не(алдыңғы темесе <MODE> түймешігі ➂–
резе жылытқышы және аяқ асты тесіктері).
<A/C> режимі: ON ➄
Желдеткіш жылдамдығы: қажетінше төменнен
орташаға дейін ➃
Қайта айналдыру: OFF ➇

ЕСКЕРТПЕ
Өте ылғал жағдайларда толық бу кетіру
өнімділігі қажет болуы мүмкін.

DUAL индикатор шамы өшіп тұрғанда,
<DUAL> түймешігі басылса (көрсеткіш шам
жанады), пайдаланушы жүргізуші мен жолаушы жақтағы температураларды тиісті температураны бақылау тетіктерімен бір-бірінен бөлек өзгерте алады.
Температураны бөлек орнату режимін ажырату үшін <DUAL> түймешігін басыңыз (индикатор шамы сөнеді), сонда жүргізуші
жақтың температурасы жүргізуші мен жолаушы жақтарының екеуіне де орнайды.

Ыстық, ылғалды жағдайда, ауаны жылдам
салқындату барысында тесіктерден көзге
көрінетін ылғалды бу шығуы мүмкін. Бұл
ақаулықты білдірмейді.
MAX жылыту/булануды кетіру:
MAX түймешігін баАлдыңғы жылытқыштың
сып, MAX булануды кетіру/жылыту режимін
қосыңыз және алдыңғы терезенің булануын жылдам кетіріңіз/жылытыңыз. Бұл режим қосылып
тұрғанда, желдеткіш бар жылдамдықта істеп
тұрады, A/C индикатор шамы жанып тұрады және
ауа айналымы сыртқы ауа айналымы режимінде
реттеледі.
Алдыңғы жылытқыш режимі қосылғанда (
MAX индикатор шамы жанады) температураны
тым төмен мәнге орнатпаңыз, әйтпесе алдыңғы
терезе булануы мүмкін.

Қозғалтқышты қашықтан от алдыру функциясы бар үлгілерде (бар болса):
Қозғалтқышты қашықтан от алдыру функциясы
қосылғаннан кейін (мына бөлімді қараңыз:
“Қозғалтқышты қашықтан от алдыру (бар болса)”
“3. ішінде Жолға шыққанға дейінгі тексеру және
реттеу” бөлім), автоматты ауа баптағышы бар
көліктер сыртқы және салон температураларына
байланысты
автоматты
жылыту
немесе
салқындату режиміне өтуі мүмкін. Осы кезде ауа
баптағышты басқару дисплейі мен түймешіктерін
от алдыру қосқышы қосылғанша қолдану мүмкін
болмайды. Қоршаған орта температурасы 0°C
(32°F) төмен болса, руль жылытқышы (бар болса),
сондай-ақ алдыңғы (бар болса) және артқы терезені жылыту функциясы да іске қосылуы мүмкін.
Дауысты тану функциясы бар үлгілерде (бар
болса):
Дауысты тану функциясы іске қосылған кезде
(және желдеткіш жылдамдығы жоғары болғанда),
желдеткіш жылдамдығы азаяды (автоматты
түрде төменірек жылдамдыққа ауысады).

Қолмен басқару
Жылытқышты және ауа баптағышты қажетті параметрлерге сай бақылау үшін механикалық режимді пайдалануға болады.
Желдеткіш жылдамдығын бақылау:
Желдеткіштің жылдамдығын қолдан бақылау
үшін, желдеткіштің жылдамдығын бақылау
бүйірлік немесе
бүйірлік)
түймешігін (
басыңыз.
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Ауа ағымын бақылау:
Қажетті режимді таңдау үшін <MODE> түймешігін
басыңыз.

m
m
m
m

m

Ауа негізінен ортаңғы және бүйірлік
желдеткіш тесіктерден шығады.
Ауа негізінен ортаңғы, бүйірлік
желдеткіш тесіктерден және аяқ
жақтағы тесіктерден шығады.
Ауа негізінен аяқ жақтағы
тесіктерден, жартылай
жылытқыштан шығады.
Ауа негізінен алдыңғы жылытқыш
пен аяқ жақтағы тесіктерінен
шығады.
Ауа ағыны негізінен алдыңғы
жылытқыштың желдеткіш
тесіктерінен шығады.

Температураны бақылау:
Температураны бақылау
температураға бұраңыз.

•

•

Сыртқы ауаны айналдыру:
Сыртқы ауа айналымы режимін қосу үшін, ауа айтүймешігін басыңыз (индикатор шаналымы
мы жанады). Ауа көліктің сыртынан сорылады.
Қалыпты жылыту немесе ауа баптау жұмысы үшін
сыртқы ауа айналымы режимін таңдаңыз.
Ауаны қайта айналдыру:
Көліктің ішіндегі ауа ағынын айналдыру үшін ауатүймешігін басыңыз.
ны қайта айналдыру
(Индикатор шамы жанады.)
ЕСКЕРТПЕ
Тіпті егер жүйе ауаны қайта айналдыру режимі
қолмен орнатылса да, сыртқы температура
мен салқындатқыш температурасының екеуі
де төмен болса, жүйе автоматты түрде сыртқы
ауа айналдыру режиміне ауысуы мүмкін.

АУА БАПТАҒЫШТЫ ЖӨНДЕУ
дөңгелегін

қажетті

ҚАУІПТІ

DUAL индикатор шамы өшіп тұрғанда, <DUAL>
түймешігі басылса (көрсеткіш шам жанады),
пайдаланушы
жүргізуші
мен
жолаушы
жақтағы температураларды тиісті температураны бақылау тетіктерімен бір-бірінен бөлек
өзгерте алады.

Ауа баптағыш жүйесі жоғары қысыммен
құйылған салқындатқышты қамтиды. Жеке бас
жарақатын алмау үшін ауа баптағышты
жөндеу жұмысын тиісті жабдығы бар
тәжірибелі техник қана жүргізуі тиіс.

Температураны бөлек орнату режимін ажырату үшін <DUAL> түймешігін басыңыз (индикатор шамы сөнеді), сонда жүргізуші жақтың температурасы
жүргізуші
мен
жолаушы
жақтарының екеуіне де орнайды.

Көліктегі ауа баптағыш жүйесі қоршаған ортаға
зиянын
тигізбейтіндей
жасалған
салқындатқышпен толтырылған.
Бұл салқындатқыш жердің озон қабатына зиянын тигізбейді. Алайда, ол жаһандық жылыну
үдерісіне өзінің аз үлесін қосуы мүмкін.
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Көліктің ауа баптағышын жөндеген кезде арнайы
толтыру жабдығы және май қажет. Басқа
салқындатқыштарды немесе майларды пайдалану ауа баптағыш жүйенің қатты зақымдалуына
әкеледі. (Мына бөлімді қараңыз: “Ауаны баптау
жүйесінің салқындатқышы және майы” “9. ішінде
Техникалық мәлімет” бөлім.)
Қоршаған ортаға зиянын тигізбейтін ауа
баптағыш жүйені NISSAN дилері жөндей алады.

Ауа баптағыштың сүзгісі
Ауа баптағыш жүйесі ауа баптағыш сүзгімен
жабдықталған. Ауа баптағыштың жылытқышты
жылытатынына және тиімді желдететініне көз
жеткізу үшін, сүзгіні көрсетілген техникалық
қызмет аралықтарына сай жеке техникалық
қызмет буклетінде көрсетілген тізім бойынша
орналастырыңыз. Сүзгіні ауыстыру үшін NISSAN
дилеріне хабарласыңыз.
Егер ауа ағымы айтарлықтай азайса немесе
жылытқыш немесе ауа баптағыш жұмыс істеп
тұрған кезде терезелер жылдам буланса, сүзгіні
ауыстыру қажет.

АУДИО ЖҮЙЕ (бар болса)

NissanConnect пайдаланушы нұсқаулығы бар
үлгілерде:
Аудио жүйе жұмысын NissanConnect пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

•
•

ҚАУІПТІ
Дыбыс жүйесін қозғалыс кезінде өзгертпеңіз.
Аудио жүйе от алдыру қосқышы ACC не ON
қалпына
орнатылғанда
іске
қосылады.
Қозғалтқыш от алып тұрмаған кезде радионы, CD
дискін
немесе
жалғанған
құрылғыларды
тыңдағыңыз келсе, от алдыру қосқышын ACC
күйіне қойыңыз. Қозғалтқыш сөніп тұрған кезде
ұзақ уақыт бойы пайдаланбаңыз.

ДЫБЫС ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ
КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

•

•
•

Навигация жүйесі бар үлгілерде, бөлек берілген
навигация
жүйесінің
пайдаланушы
нұсқаулығындағы дыбыс жүйесін пайдалану
кезіндегі сақтық шараларын қараңыз.

•

•

Радио
сигналды
қабылдау
мүмкіндігіне
станциядағы сигналдың күштілігі, радио
таратқыштағы
қашықтық,
ғимараттар,
көпірлер, таулар және өзге сыртқы факторлар
әсер етуі мүмкін. Қабылдау сапасындағы
өзгерістер әдетте осы сыртқы факторлардың
салдарынан болады.

–

Қайта жазуға болатын ықшам дискілер (CDRW)

Кейбір ұялы телефондар немесе өзге
құрылғылар дыбыс жүйесінің үндеткіштеріне
кедергі келтіруі немесе ішінен дыбыс сигналын
шығартуы мүмкін. Құрылғыны басқа жерде
сақтау шуды азайтуы немесе кетіруі мүмкін.

Ықшам диск (CD) ойнатқышы

ЕСКЕРТПЕ

Радио

Ұялы телефонды көлік ішінде немесе жанында
пайдалану радио сигналды қабылдау сапасына әсер етуі мүмкін.

•
•

Суық немесе жаңбырлы күндері ойнатқыш
ылғалдыққа байланысты дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Егер осындай жағдай орын алса,
CD дискін CD ойнатқышынан алыңыз және
ойнатқышты толықтай ылғалдан арылтыңыз
немесе желдетіңіз.
Кедір-бұдырлы жолда ойнатқыш тректерден
ауысып кетіп тұруы мүмкін.
Аракідік бөлімдегі температура өте жоғары
болса, CD ойнатқыш жұмыс істемеуі мүмкін.
Пайдаланудан
бұрын
температураны
азайтыңыз.
CD дискін тік күн сәулесінің әсері астында
қалдырмаңыз.
Сапасы нашар немесе лас, сызылған, саусақ
іздері қалған немесе тесіктері бар CD дискілері
дұрыс жұмыс жасамауы мүмкін.

SAA0480

Келесі CD дискілері дұрыс жұмыс істемеуі
мүмкін.
–

Көшіруді бақылау мүмкіндігі бар ықшам дискілер (CCCD)

–

Жазуға болатын ықшам дискілер (CD-R)
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•

•

Келесі CD дискілерін қолданбаңыз, себебі олар
CD ойнатқышының ақаулықпен жұмыс
істеуіне әкелуі мүмкін.
–

8 см (3,1 дюйм) дисктер

–

Дөңгелек емес CD дискілері

–

Қағаз жапсырмасы бар CD дискілері

–

Майысқан, сызылған немесе әдеттен тыс
шеттері бар CD дискілері.

USB (Әмбебап жад құралы) жалғау
ұяшығы

көлікті басқару мүмкіндігінен айрылуыңыз
және апатқа ұшырауыңыз немесе елеулі
жарақат алуыңыз мүмкін.

•

Бұл дыбыс жүйесі тек алдын ала жазылған CD
дискілерін ойната алады. Оның CD дискілерін
жазу немесе күйдіре жазу мүмкіндігі жоқ.
NAA2033

•

•
NAA2036

ҚАУІПТІ
Көлікті
жүргізген
кезде
USB
құралын
жалғамаңыз, ажыратпаңыз немесе онымен
жұмыс істемеңіз. Бұлай істеу жүргізушінің назарын аударуы мүмкін. Назар аударған кезде
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САҚ БОЛЫҢЫЗ
USB құралын USB ұяшығына күштеп
салмаңыз. USB құралын USB байланыс
ұяшығына аударып немесе үстіңгі жағын
төмен қаратып салған кезде, USB байланыс
ұяшығына зақым келуі мүмкін. USB
құрылғысы USB байланыс ұяшығына дұрыс
жалғанғанына көз жеткізіңіз (кейбір USB
белгісі
құрылғыларында бағыттайтын
болады, құрылғыны салудан бұрын, сол белгі дұрыс бағытқа қаратылғанына көз
жеткізіңіз).
USB құралын USB байланыс ұяшығынан
алып жатқан кезде, USB жалғау ұяшығының
қақпағын (бар болса) қоса тартпаңыз.
Мұның
салдарынан
USB
байланыс
ұяшығына және USB байланыс ұяшығының
қақпағына (бар болса) зақым келуі мүмкін.
USB кабелін байқаусызда тартылып кететін
жерге қоймаңыз. Кабельді тартқан кезде,
USB байланыс ұяшығы бүлінуі мүмкін.

USB құралы көлікпен бірге жабдықталмаған. USB
құралдары қажет болса жеке сатып алынуға тиіс.
Бұл жүйені USB құралдарын пішімдеу үшін
қолдануға болмайды. USB құралын пішімдеу үшін
дербес компьютерді қолданыңыз.

Кей аймақта, алдыңғы орындықтардың USB
құралы, тіптен көлік тұрақтап тұрған кезде де, заң
талаптары бойынша дыбысты ешбір сурет
көрсетпей ойнатады.
Бұл жүйе әр түрлі USB жалғау ұяшығы
құралдарына, USB тұрғылықты жетектері мен iPod
ойнатқыштарға қолдау көрсете алады. Осы жүйе
кейбір USB құралдарына қолдау көрсете алмауы
мүмкін.

•
•

Фрагменттелген USB құралы дұрыс ойнамауы
мүмкін.
Басқа тілдерде (қытай, жапон және т.б.)
қолданылатын кейбір қаріптер дисплейде
дұрыс көрінбейді. USB құралының ішінде
ағылшын қаріптерін қолдануды ұсынамыз.

USB құралын пайдалануға қатысты жалпы
ескерім:
Құралды дұрыс пайдалану және қамқорлық жасау
туралы мәлімет алу үшін құрылғы өндірушісінің
құрылғы иесіне арналған ақпаратына жүгініңіз.
iPod пайдалануға қатысты ескерім:
“Made for iPod” (iPod үшін жасалған), “Made for
iPhone” (iPhone үшін жасалған) және “Made for
iPad” (iPad үшін жасалған) жазулары электрондық
аксессуардың
iPod,
iPhone
немесе
iPad
құрылғыларына жалғануға арналғанын және
әзірлеуші оларды Apple компаниясының стандарттары бойынша куәландырғанын білдіреді.
Apple компаниясы бұл құрылғының жұмысына немесе қауіпсіздік және заң стандарттарына
сәйкестігіне жауап бермейді.

Бұл аксессуарды iPod, iPhone, немесе iPad-пен бірге қолдану сымсыз қолданысқа әсер ететінін есте
сақтаңыз.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle және iPod touch — Apple Inc.
компаниясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері. және өзге елдерде тіркелген сауда белгісі.
Lightning — Apple Inc. компаниясының сауда белгісі.

•
•
•
•
•
•

NISSAN аудио жүйесі Apple компаниясы
куәландырған және “Made for iPod/iPhone/
iPad” логотипі бар аксессуарларды ғана
қолдайды.
iPod құрылғысына дұрыс қосылмаған кезде,
жалауша қосылып, өшіп (жыпылықтап)
тұруына әкелуі мүмкін. iPod құрылғысының
дұрыс жалғанғанына әрқашан көз жеткізіңіз.
iPod nano(1-ші буын) іздеу режимі кезінде
жалғанса, жылдам алға немесе артқа режимінде қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда, iPod
құрылғысына қолмен қалпына келтіріңіз.
iPod nano (2-ші буын) іздеу режимі кезінде
ажыратылса, жылдам алға немесе артқа айналдыру әрекетін жалғастыра береді.
iPod
нано
(2-ші
буын)
құрылғысын
пайдаланған кезде Ойнату режимі өзгертілсе,
әннің тақырыбы қате көрсетілуі мүмкін
Аудио
кітаптар
iPod
құрылғысында
көрсетілген рет бойынша ойнатылмауы
мүмкін.

•
•

Үлкен бейне файлдар iPod құрылғысының
жұмысын баяулатады. Көліктің ортаңғы дисплейі кенет өшіп қалуы мүмкін, бірақ аздан
соң қайта қалпына келеді.
Егер iPod құрылғысы аралас режимде
тұрғанда үлкен бейне файлдарды автоматты
түрде таңдаса, көліктің ортаңғы дисплейі кенет сөніп қалуы мүмкін, бірақ аздан соң қайта
қалпына келеді.

Bluetooth® дыбыс ойнатқышы (бар
болса)

•
•
•
•

Осы жүйеде кейбір Bluetooth® дыбыс
құрылғылары
қолданылмауы
мүмкін.
Bluetooth® дыбыс құрылғыларына қатысты
егжей-тегжейлі мәлімет алу үшін NISSAN
дилеріне хабарласыңыз.
Bluetooth® дыбыс жүйесін пайдаланудан
бұрын, дыбыс құрылғысында бастапқы тіркеу
үдерісін жүргізу қажет.
Bluetooth®
дыбыс
жүйесінің
жұмысы
жалғанған дыбыс құрылғысына қарай өзгеше
болуы мүмкін. Пайдаланудан бұрын жұмыс
ретімен танысыңыз.
Bluetooth® дыбысының ойнатылуы келесі
жағдайда кідіртіледі. Ойнату келесі шарттар
орындалғаннан кейін жалғасады.
–

хендс-фри телефонын қолданған кезде

–

ұялы телефон байланысын тексерген кезде
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•

•
•

Bluetooth® байланысына арналған көлік ішіндегі антенна жүйеге кірістірілген. Bluetooth®
дыбыс құрылғысын металмен қоршалған,
жүйеден алшақ немесе құрылғы көлік қорабы
немесе орындыққа тиетін тар жерге
қоймаңыз. Әйтпесе, дыбыс сапасының нашар
болуы немесе байланыс бойында кедергілер
орын алуы мүмкін.

•

Bluetooth® дыбыс құрылғысы Bluetooth® сымсыз байланыс арқылы жалғанған кезде,
құрылғының
батарея
қуаты
қалыпты
жағдайға қарағанды тезірек бітуі мүмкін.
Бұл жүйе Bluetooth® AV профилі (A2DP және
AVRCP) жүйесімен үйлесімді.

m

Bluetooth® - Visteon
корпорациясы мен Robert
Bosch GmbH компаниясына
лицензиясы берілген
Bluetooth SIG, Inc. сауда
белгісі.

•

•

MP3/WMA файлдары бар ықшам диск
(CD)/USB құрылғысы
Шарттар:
MP3 — MP3 атауы қозғалмалы суреттер мамандары тобының 3-ші дыбыс қабатын білдіреді.
MP3 — ең танымал сығымдалған сандық
дыбыстық файл пішімі. Бұл пішім “CD сапасына”
жақын дыбысты қалыпты дыбыстық файлдар
өлшемінің бір бөлігіне тең түрде алуға
мүмкіндік береді. CD дискіндегі дыбыс трегінің
MP3 түрленуі файл өлшемін шамамен 10:1
арақатынасына тең түрде сапасына еш әсер
етпейтіндей азайтуы мүмкін (таңдамалы тексеру: 44,1 кГц, бит жылдамдығы: 128 кбит/сек).

•

•

MP3 сығымдау технологиясы дыбыстық
сигналдың адамның есту мүшесі естімейтін
артқы және қажеті жоқ бөліктерін алып тастайды.
WMA — Windows мультимедиялық дыбысы
(WMA) Microsoft компаниясының MP3 пішіміне
балама түрде жасап шығарған сығымдалған
дыбыс пішімі болып табылады. WMA кодегі MP3
кодегіне қарағанда файлды одан бетер
сығымдауға, MP3 пішімімен салыстырғанда
бірдей аумаққа сандық дыбыс тректерінің
көптеу санын дәл сол сапа деңгейінде сақтауға
мүмкіндік береді.
Бит жылдамдығы — бит жылдамдығы сандық
әуен
файлдары
қолданатын
секундқа
шаққандағы бит санын білдіреді. Сығымдалған
сандық дыбыс файлының өлшемі мен сапасы
файлды шифрлау кезінде қолданылған бит
жылдамдығымен анықталады.
Таңдамалы тексеру жиілігі — таңдамалы тексеру жылдамдығы сигнал үлгілерінің секундқа
шаққанда аналогтық күйден сандық күйге (A/С
түрлендіру) түрленген жылдамдығын білдіреді.
Мультисессия: мультисессия дегеніміз — деректерді сақтау ортасына жазу әдістерінің бірі.
Жазу ортасына деректерді бір рет жазу
жалғыз сессия, ал бірнеше рет жазу мультисессия деп аталады.
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•

ID3/WMA белгісі: ID3/WMA белгісі — ән
тақырыбы, орындаушы, альбом тақырыбы,
шифрлау бит жылдамдығы, трек уақытының
ұзақтығы және т.б. сияқты сандық әуен файлы
жайындағы мәліметті қамтитын шифрланған
MP3 немесе WMA файлдың бір бөлігі. ID3 белгісі
дисплейдің
альбом/орындаушы/трек
тақырыбы сызығында көрсетіледі.

* Windows® және Windows Media® — Microsoft
корпорациясының Америка Құрама Штаттарында және/немесе өзге елдерде тіркелген сауда белгілері және/немесе сауда белгілері.
* Бұл өнім Microsoft компаниясының және үшінші
тараптардың белгілі бір зияткерлік меншік
құқықтарымен қорғалған. Бұл технологияны осы
өнімнен тыс Microsoft компаниясының және/немесе Microsoft өкілеттік берген еншілес компаниялар мен үшінші тараптардың лицензиясынсыз
қолдануға немесе таратуға тыйым салынады.

АНТЕННА

•

Ойнату реті:

•

Егер дискінің жоғарғы деңгейінде файл бар
болса, [Root Folder] көрсетіледі.
Ойнату реті жазу бағдарламасы тарапынан
файлдар жазылған ретті білдіреді, сондықтан
файлдар қажетті ретте ойнатылмауы мүмкін.

АКУЛА ҚАНАТЫ ПІШІНДІ АНТЕННА
Акула қанаты пішінді антенна көлік төбесінің
артқы жағында орналасқан.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Көлікті жуған кезде антенна тығыздағышына
жоғары су қысымын тікелей қолданбаңыз. Ол
антенна тығыздағышын зақымдауы мүмкін.

NAA984

j
A Түбірлік қалта
j
B Қалта
j
C Аудио файл
MP3/WMA бар CD дискінің әуенді ойнату реті
жоғарыда сипатталғандай.

•

Дисплейде MP3/WMA файлдары сақталмаған
қалталардың атаулары көрсетілмейді.
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CD ОЙНАТҚЫШЫ БАР FM/AM РАДИОСЫ (бар болса)

6.

(Телефон) түймешігі

7.

Растау <ENTER> түймешігі/<MENU> тетігі

8.

Back түймешігі

9.

Радио режимі: Алдын ала орнатылған
станция түймешігі
USB/MP3 CD немесе Телефон режимі:
Жылдам іздеу түймешігі

10. <SETUP> түймешігі
11.

Алдын-ала орнатылған түймешіктер

12. Алға айналдыру (орау)/Келесі трек және кері
айналдыру/Алдыңғы трек түймешіктері
13. Үлгіге байланысты:
— Жол қозғалысы туралы хабар <TA>
түймешігі—
— <MIX> түймешігі
14. Радио режимі: Алдын ала орнатылған
станция түймешігі
CD/iPod/USB/Bluetooth аудио режимі:
Қайталау <RPT> түймешігі

NAA1922

1.

Дисплей жарықтығы (Күн/түн режимі)
түймешігі
Дисплей жарықтығын орнату үшін <MENU>
тетігін бұраңыз.
Шамның жарықтылық деңгейі, фара тетігіне
орнатылған. Фаралар ON қалпында
тұрғанда, жарықтылық автоматты түрде
азая түседі. Фараға қарамай,
жарықтылықтың күндізгі және түнгі уақытқа

арналған деңгейлерінің бірінен біріне өту
үшін түймешікті басыңыз.
2.

CD ұяшығы

3.

Дисплей

4.

CD шығару түймешігі

5.

<MEDIA> түймешігі
Аудио сигнал көздері арасында ауысу (CD,
USB, AUX, Bluetooth аудио) (жалғанған болса)
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15. Power ON·OFF (Қуатты қосу/сөндіру)
түймешігі/Дыбыс деңгейін басқару <VOL>
тетігі
16. <DISP> түймешігі
Бар болғанда экранда ақпарат көрсетеді
(әуен белгілері, RDS, т.б.)
17.

<RADIO> түймешігі

АУДИО ЖҮЙЕНІҢ НЕГІЗГІ ЖҰМЫСЫ

–

FM

Аудио құрылғы от алдыру қосқышы ACC не ON
қалпында болғанда іске қосылады.

–

AM

m Қуаттың ON/OFF түймешігі
Дыбыс құрылғысын қосу үшін
түймешігін
басыңыз. Егер дыбыс құрылғысы от алдыру
қосқышымен өшірілген болса, оны от алдыру
қосқышымен қосуға да болады. Құралды
сөндірердің алдында ойнап тұрған аудио сигнал
көзі қайта іске қосылады да, осыған дейін
орнатылған үнділік деңгейі орнайды.
түймешігін басып немесе от
Аудио құралды
алдырғыш кілтті OFF не LOCK қалпына қойып
сөндіруге болады.

Үнділік (VOL) деңгейін басқару
Үнділік деңгейін реттеу үшін <VOL> тетігін сағат
бағытымен немесе сағат бағытына қарсы
бұраңыз.
Аудио құрал жылдамдықты бақылайтын үнділік
функциясымен жабдықталған, бұл аудио жүйенің
үнділігін, көлік жылдамдығына сай келтіріп автоматты түрде реттейді. Мәлімет алу үшін келесіні
қараңыз “[Speed volume] (Жылдамдық негізіндегі
дыбыс деңгейі)” осы бөлімнің аяқ жағында.

РАДИО ЖҰМЫСЫ
(қуатты ON/OFF күйіне қою) түймешігін
басқанда, егер аудио құрал бұған дейін радио режимінде тұрған кезде сөндірілсе, аудио құрал
соңғы қабылданған станциямен бірге қосылады.

ІЗДЕП реттеу
түймешіктері

Радио жиілікті таңдау түймешіктері
Аудио таратылым көзін төмендегідей өзгерту үшін
<RADIO> түймешігін басыңыз:
FM1 ̔ FM2 ̔ AM ̔ FM1
<RADIO> түймешігі басылғанда, радио қосылып,
соңғы қабылданған станция ойнайды. Аудио
басқа сигнал көздерін қолданып ойнап жатса
(iPod, Bluetooth, CD, USB, AUX-in), <RADIO>
түймешігі басылғанда, ойнап жатқан сигнал көзі
өшіп, соңғы қабылданған радио станция
таңдалады.
FM режимдерінде тұрғанда <RADIO> түймешігі 1,5
секундтан астам уақыт басылып тұрса, ағымдағы
станциялар тізімі автоматты түрде жаңартылады.

Қолмен реттеу
Сигнал таратушы радио станция жиілігін қолмен
реттеген кезде, [FM List] тармағына кіріп, <MENU>
тетігін қажетті станцияны таңдау үшін бұрап, оны
таңдау үшін <ENTER> түймешігін басыңыз.
FM диапазонында жиілік 100 кГц қадаммен, AM
диапазонында 10 кГц қадаммен көбейеді немесе
азаяды.

ҚАУІПТІ
Көлікті жүргізу әрекетін назарды толық аудару
үшін радионы қозғалыс кезінде реттеуге
болмайды.

FM режимі:
не
түймешігін басқанда, реттеу режимі
қосылады. Түймешікті басып қалғанда жиілік бір
қадаммен артады немесе азаяды. Түймешік басылып тұрса, іздеу режимі қосылады. Радионы реттегіш төменгіден жоғарғы жиіліктерді немесе
жоғарғыдан төменгі жиіліктерді іздейді және келесі тарату станциясында тоқтайды. Іздеу режимі
кезінде, дыбыстың шығуы тоқтатылады. Жолақ
циклінің ішінде ешбір сигнал таратушы станция
табылмаса, ол бастапқы жиілікке қайтып оралады.

Алдын ала анықталған станция
түймешіктері ➀➁➂➃➄➅
Алдын ала орнатылған түймешікті 2 секундтан аз
уақытқа басу сақталған радио станцияны
таңдайды.
[FM list] (FM тізімі) тармағында немесе радионың
негізгі экранында тұрғанда алдын ала орнату
түймешігі 2 секундтан ұзақ уақыт басылса,
ағымдағы уақытта қабылданып тұрған станция
алдын ала орнату түймешігіне сақталады.

•
•

FM диапазондарында он екі станцияны (бар
болса) сақтауға болады. (FM1 және FM2
диапазондарының әрқайсысында алтаудан)
AM диапазонында алты станцияны (бар болса)
орнатуға болады.

Радио әр түрлі аудио таратылымдарды қабылдай
алады:
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Егер аккумулятор ажыратылған болса немесе
сақтандырғыш жанып кетсе, радио жады
өшіріледі. Мұндай жағдайда, аккумуляторды
жалғағаннан
немесе
сақтандырғышты
ауыстырғаннан кейін қажетті станцияларды
қалпына келтіріңіз.

Радио дерек жүйесі (RDS) жұмысы
(бар болса)
РДЖ қалыпты FM-радио сигналына қоса, FM радио станция арқылы шифрланған сандық
мәліметті тарататын жүйе болып табылады. РДЖ
станция атауы, жол қозғалысы туралы мәлімет
және
жаңалықтар
сияқты
ақпараттық
қызметтерді ұсынады.

RDS функциялары
Бағдарлама қызметі (БҚ) функциясы (станция
атауын көрсету функциясы):
– FM:
РДЖ станциясын іздеу немесе қолмен реттеу
арқылы тапқан кезде, РДЖ деректер алынады
және БҚ атауы көрсетіледі.

Кей елдерде
қызметтердің
мүмкін.

немесе аймақтарда, бұл
кейбіреуі
ұсынылмауы

Айнымалы жиілік (АЖ) режимі:
АЖ режимі FM (радио) режимінде жұмыс істейді.

•
•

AF режимі FM (радио) диапазонында жұмыс
істейді және кез келген мультимедиа көзі
таңдалса, фонда жұмыс істеп тұра береді.
АЖ функциясы сигнал күшін салыстырады
және ағымдағы станцияға арналған қабылдау
жағдайының оңтайлысын таңдайды.

<SETUP> түймешігі

TA жол қозғалысы туралы
хабарландыру
Бұл функция FM (Радио) режимінде жұмыс істейді.
Кез келген мультимедиа көзі таңдалса, бұл функция фонда жұмыс істей береді.

•

ЕСКЕРТПЕ

•

режимі ажыратылады. TA режимі күту режиміне
оралады және дыбыс құрылғысы алдыңғы сигнал
көзіне қайтады.

•

<TA> түймешігін басқанда TA режимі
таңдалады. TA режимі қосылған кезде TA индикаторы көрінеді.
<TA> не <BACK> қайта басылғанда. Режим
ажыратылады және дисплейдегі TA индикаторы ғайып болады.

Жол қозғалысы туралы хабарландыруды
кідірту функциясы:
Жол қозғалысы туралы хабарландыру алынғанда,
хабарландыру бапталады да, дисплейде радио
станция атауымен мысалы, [TA: Radio 1] бірге хабарландыру көрсетіледі.

[Audio] (Аудио), [Clock] (Сағат), [Radio] (Радио) және
[Language] (Тіл) параметрлерін баптау үшін келесі
әрекеттерді орындаңыз:
1. <SETUP> түймешігін басыңыз.
2. <MENU> тетігін сағат тілінің бағытымен немесе
сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз, бейнебет келесі ретпен көрсетіледі:
[Audio] (Аудио) ̥ [Clock] (Сағат) ̥ [Radio] (Радио) ̥ [Language] (Тіл)
Қажетті деңгейлер орнатылғаннан кейін,
(Артқа) түймешігін қайта-қайта басыңыз немесе
<SETUP> түймешігін басыңыз.

Аудио параметрлер
1. <SETUP> түймешігін басып, параметрді орнату
мәзіріне барып, содан кейін [Audio] таңдаңыз.

Жол
қозғалысы
туралы
хабарландыру
аяқталғаннан кейін, құрылғы жол қозғалысы туралы хабарландыру басталудан бұрын белсенді
болған сигнал көзіне оралады.

2. <MENU> тетігін сағат тілінің бағытымен немесе
сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз, бейнебет келесі ретпен көрсетіледі:

Егер <TA> не <BACK> түймешігі жол қозғалысы
туралы хабарландыру кезінде басылса, жол
қозғалысы туралы хабарландыруды кідірту

[Sound] (Дыбыс) ̔ [AUX in] (AUX кірісі) ̔ [Speed
Volume] (Жылдамдыққа сәйкес дыбыс) ̔ [Bass
Boost] (Төмен жиілікті дыбысты күшейту) ̔
[Audio Default] (Әдепкі аудио параметрлері)
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[Sound] (Дыбыс) мәзірі:
Дыбыс мәзіріндегі ішкі мәзірлер:
[Bass]

Төмен жиілікті дыбысты күшейту
немесе азайту үшін осы басқару
элементін қолданыңыз.
<MENU> тетігін сағат тілі бағытымен
немесе оған қарама-қарсы бағытпен
бұрап, төмен жиілікті дыбыс
параметрлерін реттеңіз де, растау
үшін <ENTER> түймешігін басыңыз.
[Treble] Жоғары жиілікті дыбысты күшейту
немесе азайту үшін осы басқару
элементін қолданыңыз.
<MENU> тетігін сағат тілі бағытымен
немесе оған қарама-қарсы бағытпен
бұрап, жоғары жиілікті дыбыс
параметрлерін реттеңіз де, растау
үшін <ENTER> түймешігін басыңыз.
[Balance] Дыбыстың сол және оң жақ
динамиктер арасындағы теңгерімін
реттеу үшін осы басқару элементін
қолданыңыз.
<MENU> тетігін сағат тілінің бағытына
қарсы немесе сағат тілі бағытымен
бұрап, сол/оң теңгерімді реттеңіз де,
растау үшін <ENTER> түймешігін
басыңыз.
[Fade]
Дыбыстың алдыңғы және артқы жақ
динамиктер арасындағы теңгерімін
реттеу үшін осы басқару элементін
қолданыңыз.
<MENU> тетігін сағат тілінің бағытына
қарсы немесе сағат тілі бағытымен
бұрап, алдыңғы/артқы теңгерімді
реттеңіз де, растау үшін <ENTER>
түймешігін басыңыз.

[AUX in] (AUX кірісі) мәзірі:
Қосалқы сигнал көзінің дыбыс деңгейін реттеу
үшін осы басқару элементін қолданыңыз.
<MENU> тетігін сағат тілінің бағытына қарсы немесе сағат тілі бағытымен бұрап, [Low] (Төмен),
[Medium] (Орташа) немесе [High] (Жоғары)
режимді таңдаңыз да, растау үшін <ENTER>
түймешігін басыңыз.

[Audio default] (Әдепкі аудио параметрлері)
мәзірі:
Аудио құрылғыда зауыттық әдепкі параметр
ретінде сақталған алдын ала орнатылған параметрлер бар. Барлық параметрлерді зауытта
орнатылған параметрлерге қайтару үшін [Yes]
таңдаңыз. Ағымдағы параметрлерді қалдырып,
мәзірден шығу үшін [No] таңдаңыз.

[Speed volume] (Жылдамдық негізіндегі дыбыс
деңгейі):
Аудио
жүйені
дыбыс
деңгейін
көлік
жылдамдығына қарай автоматты түрде реттейтіндей етіп орнатыңыз.

Сағатты орнату

Бұл режим динамиктердің дыбыс деңгейін көлік
жылдамдығына
сәйкес
автоматты
түрде
басқарады.
[Speed Volume] (Жылдамдық негізіндегі дыбыс
деңгейі) көрсетілгенде <MENU> тетігін сағат тілі
бағытымен немесе оған қарама-қарсы бағытпен
бұрап, дыбыс деңгейін реттеңіз.
Параметр 0-ге (нөлге) реттелсе, жылдамдық
негізіндегі дыбыс деңгейі функциясы өшеді.
Жылдамдыққа
сәйкес
дыбыс
деңгейі
параметрінің мәнін ұлғайту дыбыс деңгейінің
көлік жылдамдығына сай тез көтерілуіне әкеледі.
Параметрді
таңдағаннан
кейін
<ENTER>
түймешігін басып сақтаңыз.
[Bass Boost] (Төмен жиілікті дыбысты күшейту)
мәзірі:
[Bass boost] (Төмен жиілікті дыбысты күшейту) параметрі [ON] (Қосулы) немесе [OFF] (Өшірулі) режимге ауыстырыңыз

Параметрлерді орнату мәзірінен [Clock] (Сағат)
элементін таңдаған кезде, сағат мәзірі экранының
параметрлерін орнату экраны көрсетіледі.
[Set Time] (Уақытты орнату):
[Set Time] параметрін таңдаңыз да, содан кейін
сағатты төменде көрсетілгендей реттеңіз:
1. Сағат
дисплейі
жыпылықтай
бастайды.
Сағатты реттеу үшін <MENU> тетігін бұраңыз.
2. <ENTER> түймешігін басыңыз. Минут дисплейі
жыпылықтай бастайды.
3. Минутты реттеу үшін <MENU> тетігін бұраңыз.
4. Сағат параметрін орнатуды
<ENTER> түймешігін басыңыз.

аяқтау

үшін

[On/Off] (Қосу/Сөндіру):
Аудио құрал сөніп тұрғанда, сағат дисплейін қосу
немесе өшіру қалпына қойыңыз.
Егер [ON] қалпына қойылса, аудио құралды
түймешігін басып немесе от алдыру қосқышын
OFF қалпына қойып сөндірген кезде сағат
көрсетіледі.
[Format] (Пішім):
Сағат дисплейін 24-сағаттық режимге немесе 12сағаттық режимге қойыңыз.
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[Radio] (Радио) мәзірі

ЫҚШАМ ДИСК (CD) ЖҰМЫСЫ

Іске қосу немесе ажыратуға қатысты мәлімет алу
үшін “<SETUP> түймешігі” осы бөлімнің бас
жағында.

CD ойнатқыш әуен CD немесе шифрланған MP3/
WMA ықшам дискін ойната алады және сол ықшам
дисктерді тыңдап жатқан кезде сол ықшам
дискінің әуен ақпаратының белгілерін (трек және
орындаушы ақпараты) көруге болады (мәтінмен
шифрланған CD пайдаланылған кезде).

Тіл параметрлері
Тиісті тілді таңдаңыз да, <ENTER> түймешігін
басыңыз. Аяқтаған кезде, дисплей автоматты
түрде орнатылған тілге бейімделеді.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[AUTO] (Автоматты)
(Өлшегіш
тіліне
орнатылған тіл)

байланысты

зауытта

[Chinese] (Қытай тілі)

<MEDIA> түймешігін басыңыз, CD (егер салынып
тұрса) ойнай бастайды.
Радио немесе басқа режим жұмыс істеп тұрғанда
<MEDIA> басылса, ойналып тұрған сигнал көзі автоматты түрде тоқтап, CD ойнату режимі басталады.

[Chinese Simplified] (Қарапайым қытай тілі)
[Deutsch] (Неміс тілі)
[Español] (Испан тілі)

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
CD дискін ұяшыққа күштеп итермеңіз.
Ойнатқышқа зақым келтіруі мүмкін.

[Italiano] (Итальян тілі)

•

[Nederlands] (Голландиялық тіл)

CD салу (CD ойнатқышы)

[Polski] (Поляк тілі)

CD ұяшыққа жапсырма қағазын жоғары қаратып
салыңыз. Диск ұяшыққа өздігінен тартылады
және ойнай бастайды. Дискті салғаннан кейін,
трек туралы ақпарат көрсетіледі.

[Français] (Француз тілі)

[Português] (Португал тілі)
[Türkçe] (Түрік тілі)
[UK English] (Ұлыбритания ағылшын тілі)
[русский] (Орыс тілі)
[Korean] (Корея тілі)

ЕСКЕРТПЕ

•

[Hebrew] (Иврит)
[Arabic] (Араб тілі)

8 см (3,1 дюймдік) дисктерді қолданбаңыз.

•

CD ойнатқыш әдепкі аудио CD немесе MP3/
WMA файлдары жазылған ықшам дискілерді
қабылдайды.
Аудио құрал MP3/WMA файлдары жазылған
CD
салынғанын
автоматты
түрде
анықтайды да, [MP3CD] көрсетіледі.
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•

Жарамайтын диск түрлері салынғанда (мысалы, DVD) немесе ойнатқыш CD дискіні оқи
алмағанда қателік туралы хабарландыру
көрсетіледі. Дискіні алыңыз да, басқа дискіні
салыңыз.

<MEDIA> түймешігі
CD дискін салыңыз. Біраз жүктелу кезеңінен кейін
CD ойнай бастайды.
Диск салынып тұрған болса:
CD таңдау үшін <MEDIA> түймешігін басыңыз
(қосылған басқа аудио көздеріне байланысты,
қажет болса бірнеше рет). Ойнату CD ойнату режимі ажыратылған кезде ойнатылған тректен басталады.

Аудио жүйенің негізгі жұмысы
Тізім көрінісі:
Трек ойналып тұрғанда, тректердің барлығын
тізім режимінде қарау үшін <ENTER> түймешігін
басыңыз немесе MENU тетігін бұраңыз. Тізімнен
тректі таңдау үшін немесе тыңдай бастағыңыз
келген тректі таңдау үшін <MENU> тетігін бұрап,
содан кейін <ENTER> түймешігін басыңыз.
түймешігін басыңыз.
Әнге қайту үшін
Жылдам алға айналдыру
(орау), жылдам кері
айналдыру (қарастыру)
түймешіктері:
(орау) немесе
(қарастыру) түймешігі
үздіксіз
басылған
кезде,
трек
жоғары
жылдамдықта ойнатылады. Түймешікті босатқан
кезде, трек қалыпты жылдамдықта ойнайды.

Тректі жоғары/төмен
өткізу түймешіктері:
немесе
түймешігін бір рет басқанда, трек
орағытып, келесі трекке өтеді немесе кері шегініп
ағымдық ойналған тректің басына барады. Трекнемесе
түймешігін
терден аттап өту үшін
басыңыз.
Қалтаны шарлау:
Егер медиа құралында саз файлдары бар қалта
немесе
түймешігін басқанда,
бар болса,
әр қалтадағы тректер рет-ретімен ойналады.
Қалаған қалтаны таңдау үшін:
1. <ENTER> түймешігін басыңыз немесе <MENU>
тетігін бұраңыз, сонда ағымдағы қалтадағы
тректердің тізімі көрсетіледі.
2. <MENU> тетігін қажетті қалтаға қарай бұраңыз.
3. Қалтаға кіру үшін <ENTER> түймешігін басыңыз.
Бірінші тректі ойната бастау үшін <ENTER>
түймешігін басыңыз немесе <MENU> тетігін
бұраңыз, басқа тректі таңдау үшін <ENTER>
түймешігін басыңыз.
Ағымдық таңдалған қалтаның ішінде ішкі
қалталар бар болса, <ENTER> түймешігін
басыңыз, ішкі қалталар тізімі көрсетілген жаңа терезе пайда болады. <MENU> тетігін ішкі қалтаға
бұраңыз да, содан кейін <ENTER> түймешігін басып таңдаңыз. Әндер [Root] (Түбірлік) қалтаға
қосымша жазылса, түбірлік қалтаны таңдаңыз.
Алдыңғы қалта терезесіне қайту үшін
түймешігін басыңыз.

Трек деректері:

Қайталау түймешігі:
түймешігін бассаңыз
үздіксіз ойнайды.

➀,

ағымдық трек

түймешігі:

түймешігін ➄ ұзақ уақыт басқанда, дисплейде егжей-тегжейлі мағлұмат көрініс береді
де, бірнеше секундтан кейін негізгі дисплей
түймешігін ➄ сәл
көрсетіледі немесе
басыңыз.

түймешігін басыңыз ➁, сонда ағымдағы
қалтадағы (MP3 CD/USB) немесе ойнату тізіміндегі
(iPod) барлық тректер кездейсоқ ретпен ойнатылады.
Түгел қалта/ойнату тізімі ойнатылғаннан кейін,
жүйе келесі қалтаны/ойнату тізімін ойната
бастайды.
түймешігі:
Жазылған саз деректерінің тегі бар (CD-мәтін/ID3–
мәтінді тегтер) CD ойналған кезде, ойналып тұрған
тректің атауы көрсетіледі. Атауы туралы дерек
берілмесе, [Track] (Трек) жазуы көрсетіледі.
түймешігі ➄ қайта-қайта басылған кезде,
трек туралы қосымша ақпарат, тректің атауымен
бірге төмендегідей көрсетіледі:
CD:
Трек уақыты ̔ Орындаушының
Альбомның атауы ̔ Трек уақыты

аты

̔

MP3/WMA бар CD:
Трек уақыты ̔ Әншінің аты̔ Альбомның атауы̔
Қалтаның атауы ̔ Трек уақыты
Трек атауы әрдайым көрсетіледі.

Жылдам іздеу:
Әуен ақпаратының белгілері (ID3 мәтін белгілері)
жазылған MP3 CD тізім көрінісі режимінен ойнатылып жатқанда, тізімнен тректі табу үшін жылдам
іздеу жасауға болады.
<A-Z>➅ түймешігін басып, содан кейін <MENU>
тетігін бұрап, тректің бірінші әрпіне/нөміріне
келтіріңіз де, содан кейін <ENTER> түймешігін
басыңыз. Тауып алғаннан кейін бар тректердің
тізімі көрсетіледі. Ештеңе сәйкес келмесе (дисплейде [No match] (Ештеңе сәйкес келмейді)
жазуы көрсетіледі), келесі элемент көрсетіледі.
Қалаған тректі таңдаңыз да, ойнату үшін <ENTER>
түймешігін басыңыз.

CD шығару түймешігі
CD ойнатқыш:
Суыру
(суыру)
шығады.

түймешігін

басыңыз, CD
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CD шығару (от алдыру қосқышы OFF немесе
LOCK күйінде тұрғанда):
От алдыру қосқышы OFF не LOCK күйінде
болғанда, ағымдағы ойналып жатқан CD суыруға
болады. Алайда, дыбыс
құрылғысы
іске
қосылмайды.
Суыру

USB (Әмбебап жад құралы)
ЖАЛҒАУ ҰЯШЫҒЫ (бар болса)

көлікті басқару мүмкіндігінен айрылуыңыз
және апатқа ұшырауыңыз немесе елеулі
жарақат алуыңыз мүмкін.

•

түймешігін басыңыз, CD шығады.

ЕСКЕРТПЕ

•
•

CD суырылған және 8 секунд ішінде
алынбаған кезде, ол зақым келмеуі үшін
өздігінен ұяшыққа кері тартылады.
Егер дисплейде қате туралы хабар пайда
түймешігін басып ақауы
болса, суыру
бар CD суырып, басқа CD салыңыз немесе
суырылған CD төңкеріліп салынбағанына
көз жеткізіңіз.

NAA2033

•
•

AUX ҰЯШЫҒЫ

САҚ БОЛЫҢЫЗ
USB құралына немесе USB ұяшығына күш
салуға болмайды. USB құралын ұяшыққа аударып немесе үстіңгі жағын төмен қаратып
салған кезде, ұяшыққа зақым келуі мүмкін.
USB құралының USB ұяшығына дұрыс
жалғанғанына көз жеткізіңіз.
USB ұяшығының қақпағын (егер бар болса)
USB құралын ұяшықтан алып жатқан кезде
қоса тартпаңыз. Себебі ұяшыққа және
қақпаққа зақым келуі мүмкін.
USB кабелін байқаусызда тартылып кететін
жерге қоймаңыз. Кабельді тартқан кезде
ұяшық бүлінуі мүмкін.

Аудио жүйенің негізгі жұмысы
USB ұяшығына құрылғы жалғау

AUX ұяшығы аспаптар панелінің төменгі жағында
орналасқан.

Құралды дұрыс пайдалану және қамқорлық жасау
туралы мәлімет алу үшін құрылғы өндірушісінің
құрылғы иесіне арналған ақпаратына жүгініңіз.

AUX режимін таңдау үшін <MEDIA> түймешігін
басыңыз.
Аудионы ойнату үшін
режимін қолданыңыз.

құрылғының

NAA2036

ойнату

ҚАУІПТІ
Көлікті
жүргізген
кезде
USB
құралын
жалғамаңыз, ажыратпаңыз немесе онымен
жұмыс істемеңіз. Бұлай істеу жүргізушінің назарын аударуы мүмкін. Назар аударған кезде
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AUX ұяшығы аспаптар панелінің төменгі жағында
орналасқан. Жалғау ұяшығына USB жад
құрылғысын немесе басқа USB құрылғысын
жалғаңыз.
Құрылғы деректерді оқып болғанша, дисплейде
[USB Detected Please Wait...] (USB анықталды, күте
тұрыңыз...) хабары бірнеше секунд көрсетіліп
тұрады.

USB жады ойнатылып жатқанда аудио жүйе
түймешігі басылған кезде,
өшірілген болса,
USB құрылғысы іске қосылады.

<MEDIA> түймешігі
USB құрылғысын пайдалану үшін <MEDIA>
түймешігін бір рет немесе [USB] шыққанша қайтақайта басыңыз.

Аудио жүйенің негізгі жұмысы
Келесі әрекеттер CD аудиосының негізгі
қызметтерімен бірдей. Мәлімет алу үшін келесіні
қараңыз “Ықшам диск (CD) жұмысы” осы бөлімнің
бас жағында.

•
•
•
•
•
•

Тізім көрінісі
Жылдам іздеу
,
MIX (Кездейсоқ ойнату)
RPT (Тректі қайталау)
Қалтаны шарлау

Жылдам іздеу:
Әуен ақпаратының белгілері (ID3 мәтін белгілері)
жазылған USB құрылғысы тізім көрінісі режимінен
ойнатылып жатқанда, тізімнен тректі табу үшін
жылдам іздеу жасауға болады.

<A-Z> ➅ түймешігін басып, содан кейін <MENU>
тетігін бұрап, тректің бірінші әрпіне/нөміріне
келтіріңіз де, содан кейін <ENTER> түймешігін
басыңыз. Тауып алғаннан кейін бар тректердің
тізімі көрсетіледі. Ештеңе сәйкес келмесе (дисплейде [No match] (Ештеңе сәйкес келмейді)
жазуы көрсетіледі), келесі элемент көрсетіледі.
Қалаған тректі таңдаңыз да, ойнату үшін <ENTER>
түймешігін басыңыз.

түймешігі➄
Жазылған саз деректерінің тегі бар (ID3–тегтері)
трек ойналған кезде, ойналып тұрған тректің
атауы көрсетіледі. Егер тегтер көрсетілмесе,
ескерту хабары пайда болады.
түймешігі ➄ қайта-қайта басылған кезде,
трек туралы қосымша ақпарат, тректің атауымен
бірге төмендегідей көрсетіледі:
Трек уақыты ̔ Орындаушының
Альбомның атауы ̔ Трек уақыты

аты

iPod® ОЙНАТҚЫШТЫҢ ЖҰМЫСЫ
(бар болса)
iPod® құрылғысын жалғау
ҚАУІПТІ
Көлікті
жүргізген
кезде
USB
құралын
жалғамаңыз, ажыратпаңыз немесе онымен
жұмыс істемеңіз. Бұлай істеу жүргізушінің назарын аударуы мүмкін. Назар аударған кезде
көлікті басқару мүмкіндігінен айрылуыңыз
және апатқа ұшырауыңыз немесе елеулі
жарақат алуыңыз мүмкін.

•

̔

Трек деректері:
түймешігін ➄ ұзақ уақыт басқанда, дисплейде егжей-тегжейлі мағлұмат көрініс береді
де, бірнеше секундтан кейін негізгі дисплей
түймешігін ➄ сәл
көрсетіледі немесе
басыңыз.

•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
USB құралына немесе USB ұяшығына күш
салуға болмайды. USB құралын ұяшыққа аударып немесе үстіңгі жағын төмен қаратып
салған кезде, ұяшыққа зақым келуі мүмкін.
USB құралының USB ұяшығына дұрыс
жалғанғанына көз жеткізіңіз.
USB ұяшығының қақпағын (егер бар болса)
USB құралын ұяшықтан алып жатқан кезде
қоса тартпаңыз. Себебі ұяшыққа және
қақпаққа зақым келуі мүмкін.
USB кабелін байқаусызда тартылып кететін
жерге қоймаңыз. Кабельді тартқан кезде
ұяшық бүлінуі мүмкін.

Құралды дұрыс пайдалану және қамқорлық жасау
туралы мәлімет алу үшін құрылғы өндірушісінің
құрылғы иесіне арналған ақпаратына жүгініңіз.
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USB байланыс ұяшығы аспаптар
төменгі жағында орналасқан.

панелінің

iPod® батареясы көлікке жалғанған кезде зарядталады. Дисплейде бірнеше секунд бойы,
деректердің оқылып жатқанда [iPod <Name>
Detected...] (iPod <атауы> анықталды...) ескерту хабары көрсетіледі.

NISSAN аудио жүйесі Apple компаниясы
куәландырған және “Made for iPod/iPhone/iPad”
логотипі бар аксессуарларды ғана қолдайды.
Үйлесімділік:
ЕСКЕРТПЕ

•

iPod® жұмыс істеп тұрғанда аудио құралды
түймешігін басқанда iPod® құралы
сөндірсеңіз,
жұмыс істей бастайды. Байланыс кезінде, iPod®
құрылғысын тек дыбысты басқару тетіктері
арқылы қолдануға болады.
iPod пайдалануға қатысты ескерім:
“Made for iPod” (iPod үшін жасалған), “Made for
iPhone” (iPhone үшін жасалған) және “Made for
iPad” (iPad үшін жасалған) жазулары электрондық
аксессуардың
iPod,
iPhone
немесе
iPad
құрылғыларына жалғануға арналғанын және
әзірлеуші оларды Apple компаниясының стандарттары бойынша куәландырғанын білдіреді.
Apple компаниясы бұл құрылғының жұмысына немесе қауіпсіздік және заң стандарттарына
сәйкестігіне жауап бермейді.
Бұл аксессуарды iPod, iPhone, немесе iPad-пен бірге қолдану сымсыз қолданысқа әсер ететінін есте
сақтаңыз.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle және iPod touch — Apple Inc.
компаниясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері. және өзге елдерде тіркелген сауда белгісі.
Lightning — Apple Inc. компаниясының сауда белгісі.

•
•
•
•

Нұсқаулықты жариялау кезінде осы аудио
құралдың ең соңғы iPod® ойнатқышпен/
iPhone® үйлесімділігі тексерілген. MP3
ойнатқыштар
сияқты
тұтыну
құрылғыларының жиі жаңартылуына байланысты, NISSAN компаниясы барлық жаңа
iPod® ойнатқыштар/iPhone® құрылғылары
осы аудио құралмен үйлесімді болады деп
кепілдік бере алмайды.
iPod® құралының кейбір функциялары осы
жүйеде жұмыс істемеуі мүмкін.
iPod®/iPhone® құрылғыларын ең соңғы
бағдарламалық/ақпараттық
жасақтама
бойынша жаңартып отырыңыз.
iPod® Shuffle және iPod® мини құралын осы
жүйеде қолдану мүмкін емес.
Бір құрылғы бір уақытта USB және Bluetooth
арқылы қосылса, iPhone® USB және
Bluetooth аудио функцияларын пайдаланушы толығымен қолдана алмауы мүмкін.

<MEDIA> түймешігі
iPod құрылғысын пайдалану үшін <MEDIA>
түймешігін бір рет немесе [iPod <Name>] (iPod
<атауы>) көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.
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Аудио жүйенің негізгі жұмысы
Интерфейс:
Аудио жүйеде көрсетілген iPod® жұмысына
арналған интерфейс, iPod® интерфейсіне ұқсас.
<MENU> тетігі мен <ENTER> түймешігін қолданып
iPod® құралындағы тректі ойнатыңыз.
Мәзір тізімі бейнебетінен келесі элементтерді
таңдауға болады.

•
•
•
•
•
•
•
•

[Playlists]
[Artists]
[Albums]
[Tracks] (Тректер)
[More...] (ол мыналарға қол жеткізуге мүмкіндік
береді)
[Composers]
[Genre] (Жанр)
[Podcasts]

Әр элемент туралы қосымша мәлімет алу үшін
iPod® пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
Келесі әрекеттер CD аудиосының негізгі
қызметтерімен бірдей. Мәлімет алу үшін келесіні
қараңыз “Ықшам диск (CD) жұмысы” осы бөлімнің
бас жағында.

•
•
•

Тізім көрінісі
,
MIX (Кездейсоқ ойнату)

•
•

Нормативті-құқықтық мәлімет

RPT (Тректі қайталау)
Қалтаны шарлау

түймешігі➄

m

Жазылған саз деректерінің тегі бар (ID3–тегтері)
трек ойналған кезде, ойналып тұрған тректің
атауы көрсетіледі. Егер тегтер көрсетілмесе,
ескерту хабары пайда болады.
түймешігі ➄ қайта-қайта басылған кезде,
трек туралы қосымша ақпарат, тректің атауымен
бірге төмендегідей көрсетіледі:
Трек уақыты ̔ Орындаушының
Альбомның атауы ̔ Трек уақыты

аты

̔

Трек деректері:
түймешігін ➄ ұзақ басқанда, дисплейде
әннің атауы, орындаушының аты, альбомның
атауы көрсетіледі. Бірнеше секундтан кейін
дисплейдің негізгі беті көрсетіледі немесе
түймешігін ➄ сәл басыңыз.

BLUETOOTH® ЖҰМЫСЫ

Bluetooth® — Bluetooth SIG,
Inc. компаниясының иелігіндегі сауда белгісі.

BLUETOOTH® параметрлері
Құрылғыны
жұптастыру
үшін
Bluetooth
қосылғанына көз жеткізіп, [Scan device]
(Құрылғыны іздеу) түймешігін немесе [Pair device]
(Құрылғыны жұптастыру) түймешігін қолданыңыз.
Мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз “[Scan
devices] (Құрылғыларды іздеу)” осы бөлімнің аяқ
жағында.
Apple құрылғысы USB байланыс ұяшығы және
Bluetooth арқылы жалғанған кезде, құрылғы
Bluetooth құрылғысы ретінде анықталады. Кабель USB байланыс ұяшығына жалғанып тұрған
кезде, Apple құрылғысының батареясы зарядталады. Екі байланыс та анықталған кезде, USB аудио ажырағанын және Apple құрылғысының зарядталуын растайтын хабар көрсетіліп, одан кейін Bluetooth аудио тарату экраны көрсетіледі.
5 Bluetooth құрылғысын жалғауға болады. Дегенмен, бір уақытта тек бір құрылғыны қолдануға болады. Егер тіркелген 5 түрлі Bluetooth® құралыңыз
бар
болса,
жаңа
құралды
тек
бұрын
жұптастырылған 5 құралдың біреуінің орнына
ғана тіркей аласыз. [Del. device] (Құрылғыны жою)
тетігін бұрын жұптастырылған құралдардың бірін
жою үшін қолданыңыз. Мәлімет алу үшін келесіні
қараңыз “[Del. device] (Құрылғыны таңдау)” осы
бөлімнің аяқ жағында.
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*: Bluetooth функциясы бар құрылғы

Жұптастыру сәтті аяқталған кезде хабар
көрсетіледі, содан кейін аудио жүйе дисплейінің
орнына, ағымдық аудио сигнал көзінің дисплейі
келеді. Қосылым кезінде мына күй белгішелері
көрсетіледі (дисплейдің жоғарғы сол жағында):
), Батарея күйі* (
) және
Сигнал күші (
).
Bluetooth ON (
*: Батарея заряды төмен болғаны туралы хабар
көрсетілсе, Bluetooth® құрылғыны тез арада зарядтау қажет.
Жұптастыру процедурасы мен әрекеті құрылғы
түрі мен үйлесімділікке байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Қосымша ақпаратты Bluetooth® пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
ЕСКЕРТПЕ

•
•

Құралға қатысты ақпаратты аудио/ұялы
телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан
қараңыз.
Bluetooth®
дыбыс/ұялы
телефонды
кіріктіру бойынша көмек алу үшін жергілікті
NISSAN дилеріне барыңыз.

Құрылғыны Bluetooth жүйесінде орнату үшін
мына элементтерді қолдануға болады:

•

[Scan devices] (Құрылғыларды іздеу)
Көрінетін барлық қолжетімді Bluetooth
құрылғыларды көрсетіп, Bluetooth байланысын іске қосады.
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•
•
•
•

[Pair Device] (Құралдарды жұптастыру)
Bluetooth
құрылғыларын
жүйемен
жұптастыруға болады. Ең көбі, 5 Bluetooth
құрылғысын тіркеуге болады.
[Sel. device] (Құрылғыны таңдау)
Жұптастырылған Bluetooth құралдары тізімде
көрсетіледі және оны қосу үшін таңдауға болады.
[Del. device] (Құрылғыны таңдау)
Тіркелген Bluetooth құралын жоюға болады.

3) Жұптастыру
процедурасы
жалғанатын
құрылғыға байланысты болуы мүмкін:
1) PIN коды жоқ құрылғы:
Bluetooth қосылымы автоматты түрде
ешбір қосымша параметрсіз жүзеге асырылады.
2) PIN коды бар құрылғы:
Құрылғыға қарай екі жұптастыру жолын
қолдануға болады:
–

[Bluetooth]
Егер осы параметр өшірілген болса, Bluetooth
құрылғылар мен көлік ішіндегі Bluetooth модулі
арасындағы байланыс ажыратылады.

[Scan devices] (Құрылғыларды іздеу):
түймешігін басыңыз. [Scan device]
1)
таңдаңыз
Аудио құрылғы Bluetooth құрылғыларын іздеп,
көрінетін барлық құрылғыларды көрсетеді.
<BACK> түймешігі басылса, іздеу тоқтатылады.
Bluetooth құрылғыңыз әрдайым көрінетін болуына көз жеткізіңіз. Аудио құрылғы Bluetooth
құрылғысынан байланыс сұрауының келуін
күтеді.
2) Жұптастырылатын құрылғыны таңдау.
<MENU> тетігін қолданып, таңдау
<ENTER> түймешігін басыңыз.

–

A түрі:
[To pair] [Enter Pin] 0000 хабары
көрсетіледі.
Құрылғыда және аудио қондырғыда PIN
кодын растаңыз.
Bluetooth байланысы орнатылады.
Кері санақ таймері 0-ге жетсе,
құрылғыларды жұптастыру әрекеті
тоқтатылады.
B түрі:
[Pairing request] [Confirm password]
(Жұптастыру сұрауы) (Құпия сөзді
растаңыз) хабары 6 санды кодпен бірге
көрсетіледі. Бірегей және бірдей код
құрылғыда көрсетілуі керек. Код бірдей
болса, оны құрылғыда және аудио
қондырғыда растаңыз.
Bluetooth байланысы орнатылады.

үшін
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Құралдарды жұптастыру:
Аудио көзіндегі Bluetooth® функциясын қосыңыз.
Мына бөлімді қараңыз: “[Bluetooth]” осы бөлімнің
аяқ жағында.

•

Жұптастыру үшін Bluetooth® аудио құрылғы/
ұялы телефон құрылғысын қолданыңыз:

1) Bluetooth® құралдары үшін іздеу режимін іске
қосыңыз. Егер іздеу режимі аудио құрылғысын
тапса, ол құралдың дисплейінде көрсетіледі.
2) [My Car] түрінде құрылғыны таңдаңыз.
3) Құрылғыға қарай екі жұптастыру жолын
қолдануға болады. Тиісті іс-реті туралы
мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз “[Scan
devices] (Құрылғыларды іздеу)” осы бөлімнің
бас жағында.
Apple құрылғысы USB байланыс ұяшығы және
Bluetooth® арқылы жалғанған кезде, құрылғы
Bluetooth® құрылғысы ретінде анықталады. Кабель USB байланыс ұяшығына жалғанып тұрған
кезде, Apple құрылғысының батареясы зарядталады.
[Sel. device] (Құрылғыны таңдау):
Жұптастырылған
құралдар
тізімінде
қай
Bluetooth® аудио немесе ұялы телефонның
жұптастырылғаны туралы немесе Bluetooth® аудио жүйесінде тіркелгені туралы ақпарат
көрсетіледі. Тізімде құралдар көрсетілсе, онда
Bluetooth® аудио жүйесіне жалғау үшін тиісті
құралды таңдаңыз.

Келесі белгішелер (бар болса) тіркелген құралдың
мүмкіндігін көрсетеді:

•
•

: Ұялы телефонмен біріктіру
: Аудио ағын тарату (A2DP — Кеңейтілген аудио тарату профилі)

[Del. device] (Құрылғыны таңдау):
Bluetooth аудио жүйесінен тіркелген құралды
жоюға болады. Тіркелген құралды таңдаңыз да,
содан кейін <ENTER> түймешігін басып құптаңыз.
[Bluetooth]:
Егер Bluetooth® сөндірілсе, телефон мәзірінен
[Bluetooth] элементін таңдаған кезде [ON/OFF] хатүймешігін басыңыз).
бары пайда болады (
Bluetooth® сигналын қосу үшін <ENTER>
түймешігін басыңыз, ілеспе терезе пайда болады.
Содан кейін [ON] таңдап, Bluetooth® параметрлер
мәзірінің терезесіне кіру үшін <ENTER> түймешігін
басыңыз.

Bluetooth® аудио тарату негізгі
қызметі
От алдыру қосқышын ACC не ON күйіне қойыңыз.
Егер аудио жүйе Bluetooth® аудио жүйесі ойнап
> түймешігін бассаңыз,
жатқанда өшсе, <
Bluetooth® аудио жүйесі іске қосылады.
<MEDIA> түймешігі:
Bluetooth® аудио тарату жүйесін қолдану үшін келесі тәсілді қолданыңыз:

•

<MEDIA> түймешігін [BT Audio] (Bluetooth аудио) көрсетілгенше қайта-қайта басыңыз.

A не
Аудио жүйеде көрсетілетін дисплейдің түрі, j
j
B құралдың Bluetooth® нұсқасына байланысты
әр түрлі болады.
Жылдам алға айналдыру
(орау), жылдам кері
айналдыру (қарастыру)
түймешіктері:
(орау) немесе
(қарастыру) түймешігі
үздіксіз
басылған
кезде,
трек
жоғары
жылдамдықта ойнатылады. Түймешікті босатқан
кезде, трек қалыпты жылдамдықта ойнайды.

түймешігі
Егер әндерде саз ақпаратының тегтері (ID3–
тегтері) болса, ойналған әннің атауы көрсетіледі.
Егер тегтер жоқ болса, дисплейде ешбір ақпарат
көрсетілмейді.
түймешігі қайта-қайта басылған кезде,
әнге қатысты қосымша ақпарат, әннің атауымен
бірге көрсетіледі.
ұзақ басылғанда, дисплейде егжейтегжейлі мағлұмат көрініс береді де, бірнеше секундтан кейін негізгі дисплей көрсетіледі, немесе
түймешігін сәл басыңыз.

Bluetooth® ұялы телефон мүмкіндігі
Бұл жүйе көлікті қауіпсіз де қолайлы жағдайда
жүргізу үшін, Bluetooth ® байланысы бар ұялы телефонды қолмен ұстамай қолдану мүмкіндігін
ұсынады.
Мәлімет алу үшін “CD ойнатқышы бар FM AM радиосына ұялы телефонды кіріктіру (бар болса)”
осы бөлімнің аяқ жағында бөлімін қараңыз.

Тректі жоғары/төмен
өткізу түймешіктері:
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немесе
түймешігін бір рет басқанда, трек
орағытып, келесі трекке өтеді немесе кері шегініп
ағымдық ойналған тректің басына барады. Трекнемесе
түймешігін
терден аттап өту үшін
басыңыз.

Дисплей экраны, жылытқыш, ауа баптағыш және аудио жүйесі 189

Техникалық сипаттама кестесі
Қолдауға ие жазу орталары

CD-R, CD-ROM, CD-RW, USB 2.0 MSC

CD өлшемі

Диаметрі 12 см. қалыңдығы 1,9 мм дейін

CD үшін қолдау көрсетілетін файл жүйелері

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ISO9660 3-ші деңгей (жиынды жазу) қолдауға ие емес.
* Live File System Component (Windows Vista орнатылған компьютерде)
арқылы сақталған файлдар қолдауға ие емес.

USB үшін қолдау көрсетілетін файл жүйелері

FAT-16, FAT-32

Қолдауға ие
нұсқалар*1

MPEG1, Layer 3

MP3

WMA *3

AAC

Белгі мәліметі (ән атауы мен
орындаушы және альбом атауы)

Нұсқа
Тексеру жиілігі

32 кГц - 44,1 кГц - 48 кГц

Бит жылдамдығы

32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 288, 320, кбит/с, VBR *4

Нұсқа

WMA7, WMA8, WMA9

Тексеру жиілігі

16 кГц, 22,05 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц

Бит жылдамдығы

48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 кбит/с, VBR *4

Нұсқа

MPEG-4, AAC

Тексеру жиілігі

8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 кГц

Бит жылдамдығы

32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 кбит/с, VBR *4

CD

CDDA

MP3

ID3 тег нұсқасы 1.0, 1.1, 2.2, 2.4

WMA

WMA белгі

AAC

AAC белгі

Тректерге/файлдарға қолдау көрсету

CDDA — 99 трек
CD дискіндегі MP3/WMA/AAC — 999 файл
USB — 30000 файл

Қалталарға қолдау көрсету

CD дискінде 100 қалта
USB құрылғысында 2500 қалта
Тереңдік — 8-ге дейін, одан терең қалталар ең көбі 8-деңгейде болады.

USB құрылғыларындағы ойнату тізімдеріне қолдау көрсету

M3U, WPL, PLS — 1000 ойнату тізімі.
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Мәтін таңбаларына қолдау көрсету

Мультимедиа мазмұнына
байланысты бейімделетін таңба
ұзындығы.

Файл атауы: мин. 11 таңба (макс. 30 таңба) ID3 БЕЛГІСІ: мин. 24 таңба. (Макс. 60
таңба) *5

Көрінетін таңба кодтары *2

Unicode, ISO8859–15(French),
ISO8859–5(Russian Cyrillic),
GB18030–2000(Chinese), BIG5(Taiwanese), KSX1001–
2002(Korean)

01:ASCll, 02: ISO-8859-1, ISO8859–15(French), ISO8859–5(Russian Cyrillic), 03:
UNICODE(UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Ncn-BOM Big Endian), 05:
UNICODE(UTF-8), 06:UNICODE(Non-UTF-16 BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS,
GB18030–2000(Chinese), BIG-5(Taiwanese), KSX1001–2002(Korean)

Шарлау
*1
*2
*3
*4
*5

CD/MP3, USB үшін файл/қалта шарлау

48 кГц таңдамалы тексеру жиілігі мен 64 кбит/сек бит жылдамдығымен бірге жасалған файлдарды ойнату мүмкін емес.
Берілген кодтар қандай ортаның, нұсқалардың және мәліметтің бейнеленетініне байланысты болады.
Қорғалған WMA файлдарды (DRM) ойнату мүмкін емес.
VBR файлдар ойнатылған кезде, ойнату уақыты дұрыс бейнеленбеуі мүмкін. WMA7 және WMA8 пішімдері VBR таралмайды.
128 байтқа қолдау көрсетеді, бірақ дисплейдің ені мен таңбаның түріне байланысты.
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APPLE CARPLAY, ANDROID AUTO ЖӘНЕ YANDEX.AUTO (бар болса)

•

•

ҚАУІПТІ
Мобильді құрылғыны көлікке жалғамас
бұрын
немесе
жалғанған
мобильді
құрылғыда
параметрлерді
орнату
әрекеттерін орындауға кіріспес бұрын,
көлікті қауіпсіз жерде тоқтатып, тұралату
тежегішін қолданыңыз.
Кейбір юрисдикциялардың заңдары кейбір
қолданбалар мен мүмкіндіктерді пайдалануды шектеуі мүмкін, мысалы, әлеуметтік
желілерді қолдану және мәтін алмасу. Кез
келген талаптарды жергілікті заңдардан
қараңыз.

NISSANCONNECT (бар болса)

туралы ақпарат алу үшін Навигациялық жүйенің
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз және
Android Auto вебсайтына кіріңіз.
Yandex.Auto:
Yandex.Auto жүйесінің арқасында көліктегі жүйені
кейбір телефон функциялары үшін дисплей және
контроллер
ретінде
қолдануға
болады.
Yandex.Auto жүйесінде дауыстық пәрмендермен
әрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін Алиса
көмекшісі бар. Қолжетімді функциялар және басқа
мәліметтер
туралы
ақпарат
алу
үшін
Навигациялық
жүйенің
пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз және Yandex.Auto вебсайтына кіріңіз.

NAA1969

A түрі

Apple CarPlay:
Apple CarPlay жүйесінің арқасында көліктегі
жүйені кейбір iPhone функциялары үшін дисплей
және контроллер ретінде қолдануға болады.
Apple CarPlay жүйесінде дауыстық пәрмендермен
әрекеттерді орындауға мүмкіндік беретін Siri
көмекшісі бар. Қолжетімді функциялар және басқа
мәліметтер
туралы
ақпарат
алу
үшін
Навигациялық
жүйенің
пайдаланушы
нұсқаулығын қараңыз және Apple вебсайтына
кіріңіз.
Android Auto:
Android Auto жүйесінің арқасында көліктегі
жүйені кейбір Android телефонының функциялары үшін дисплей және контроллер ретінде
қолдануға болады. Android Auto жүйесі дауыс
пәрмендерімен әрекеттерді орындауға мүмкіндік
беретін Talk to Google функциясын қолдайды.
Қолжетімді функциялар және басқа мәліметтер
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NAA1970

B түрі

Мәлімет алу үшін бөлек берілген NissanConnect
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

ДЫБЫСТЫ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН БАСҚАРУ РУЛІНІҢ ҚОСҚЫШЫ
(бар болса)
БАҚЫЛАУ ТҮЙМЕШІКТЕРІ

MP3/WMA жазылған CD, iPod (бар болса), USB
құралы (бар болса) немесе Bluetooth® Аудио
(бар болса):

•
•
NAA1869

➀
➁

Дыбыс түймешіктері
Іздеу қосқышы

Ойнатуды басқару (Реттеу тетігі)
Дисплейде көрсетілген кезде арнаны, тректі, CD
дискті немесе қалтаны таңдау үшін реттеу тетігін
солға немесе оңға қарай басыңыз.

Сол/оң қысқалау басу
Келесі трек немесе ағымдық тректің басы
(егер ағымдық трек ойнай бастаған кезде
түймешікті дереу бассаңыз, алдыңғы трек)
Солға/оңға ұзағырақ басу
Қалтаны өзгерту.

CD:
Сол/оң қысқалау басу
Келесі трек немесе ағымдық тректің басы
(егер ағымдық трек ойнай бастаған кезде
түймешікті дереу бассаңыз, алдыңғы трек)

•
•

Солға/оңға ұзағырақ басыл
Алға немесе артқа айналдыру

Дыбыс деңгейін бақылау қосқыштары
Дыбыс деңгейін көбейту немесе азайту үшін дыбысты бақылау қосқышын басыңыз.

РАДИО:
Солға/оңға қысқалау басылғанда Келесі немесе алдыңғы алдын ала орнатылған арна
қосылады

•
•

Солға/оңға ұзағырақ басылғанда Келесі немесе алдыңғы станция/арна қосылады
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CD ОЙНАТҚЫШЫ БАР FM AM РАДИОСЫНА ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНДЫ
КІРІКТІРУ (бар болса)
BLUETOOTH® ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОН
МҮМКІНДІГІ
ҚАУІПТІ
Көлікті жүргізген кезде, ұялы телефонды
қолдану аса қауіпті, себебі ол көңілді
алаңдатады және жолдағы оқыс өзгерістерге
әрекет ете білу қабілетін азайтады және өлім
әкелуі ықтимал апатқа ұшырауыңыз мүмкін.
Бұл кіресін қоңырауды қабылдау, телефонмен
сөйлесу, телефон кітапшасының ішінен іздеп
қоңырау шалы кездері сияқты барлық телефон
соғу жағдайларына таралады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Кейбір елдердің билік органдары ұялы телефонды дауыстап сөйлесу жүйесі болмаса
қолдануға тыйым салады.
Бұл тарау Bluetooth® байланысы арқылы NISSAN
дауыстап сөйлесу телефон жүйесін қолдануға
қатысты мәліметті ұсынады.
NAA2035

1

Микрофон орналасқан жер (төбе консолінде
орналасқан)

2

Bluetooth® функциясы бар ұялы телефонға
қолдау көрсетіледі

3

Телефонды басқаруға арналған тетіктері
бар аудио құрал

4

Телефонды бақылауға арналған руль
қосқыштары

NissanConnect жүйесі бар үлгілерге арналмаған,
бөлек берілген пайдаланушы нұсқаулығын
қараңыз.
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Bluetooth® сымсыз радио байланыс стандарты
болып табылады. Бұл жүйе көлікті жүргізу
қолайлылығын арттыру мақсатында ұялы
телефонға
арналған
дауыстап
сөйлесу
мүмкіндігін ұсынады.
Ұялы телефонды Bluetooth® аудио жүйесімен бірге пайдалану үшін алдымен ұялы телефонды баптау қажет. Мәлімет алу үшін келесіні қараңыз
“BLUETOOTH® параметрлері” осы бөлімнің аяқ
жағында. Ол орнатылғаннан кейін, байланыс
ауқымына
енгізілген
әрі
тіркелген
ұялы

телефондағы
(Bluetooth®
арқылы)
қолмен
ұстамай сөйлесу режимі өздігінен іске қосылады.

•

Телефон жалғанған, кіресін қоңырау қабылданып
жатқан және қоңырау соғылып жатқан кезде аудио құрылғы дисплейінде ескерту хабары жанады.

Ұялы телефонды біріктіруге қатысты көмек
алу үшін жергілікті NISSAN дилеріне
жолығыңыз.

Қоңырау белсенді кезде, қолмен ұстамай
сөйлесуді мүмкін ету үшін аудио жүйе және микрофон (артқы көрініс айнасының алдындағы төбе
тұста орналасқан) және руль қосқыштары пайдаланылады.
Егер аудио жүйе қолданылып тұрса, радио, CD,
iPod, USB аудио, Bluetooth® аудио немесе AUX сигнал көздері үнсіз режимге көшеді де, белсенді
қоңырау аяқталғанша үнсіз режимде тұрады.
Bluetooth® жүйесі келесі жағдайларда
телефонға қосыла алмауы мүмкін:

•
•
•
•

ұялы

Ұялы телефон көліктен тым алшақ.
Ұялы
телефондағы
қосылмаған.

Bluetooth

®

режимі

Ұялы
телефон
дыбыстық
құрылғының
Bluetooth® жүйесімен жұптастырылмаған.
Ұялы телефон Bluetooth® технологиясына (BT
Core v2.0) қолдау көрсетпесе.

ЕСКЕРТПЕ

•
•

NissanConnect (Навигация жүйесі бар аудио)
жүйесі бар үлгілерді қосымша берілген пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
Мәлімет алу үшін ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

NAA1728

➀
➁
➂
➃

Телефон кітапшасын жылдам шарлау
түймешігі A-Z
(Кері) түймешігі
Телефон түймешігі
<MENU> немесе <ENTER> түймешігі (таңдау
үшін бұрап, басыңыз)

BLUETOOTH® параметрлері
(телефон) түймешігі арқылы телефон параметрлері мәзіріне кіріп, [Bluetooth] түймешігін
таңдаңыз, одан кейін Bluetooth® функциясы
қосулы қалпында екенін тексеріңіз (әдепкі параметрі бойынша қосулы қалпында тұрады,
қосылмаған болса, <ENTER> түймешігін басыңыз).
Bluetooth® жүйесінің параметрлерін таңдаулы
ұялы телефонды жұптастыруға орнату үшін
(жалғау немесе тіркеу) мына процедураны
орындаңыз.

Құрылғыны жұптастыру үшін [Scan device]
(Құрылғыны іздеу) түймешігін немесе [Pair device]
(Құрылғыны жұптастыру) түймешігін қолданыңыз.
5 Bluetooth® құрылғысын жалғауға болады. Дегенмен, бір уақытта тек бір құрылғыны қолдануға болады. 5 Bluetooth® құрылғысы тіркелген болса,
жаңа құрылғыны тек бұрын жұптастырылған 5
құрылғының біреуінің орнына ғана тіркей аласыз.
[Del. device] (Құрылғыны жою) тетігін бұрын
жұптастырылған құралдардың бірін жою үшін
қолданыңыз. Мәлімет алу үшін келесіні қараңыз
“[Del. device] (Құрылғыны таңдау)” осы бөлімнің аяқ
жағында.
Жұптастыру сәтті аяқталған кезде хабар
көрсетіледі, содан кейін аудио жүйе дисплейінің
орнына, ағымдық аудио сигнал көзінің дисплейі
келеді. Қосылым кезінде мына күй белгішелері
көрсетіледі (дисплейдің жоғарғы сол жағында):
), Батарея күйі* (
) және
Сигнал күші (
).
Bluetooth® “ON” (
*: Батарея заряды төмен болғаны туралы хабар
көрсетілсе, Bluetooth® құрылғысын тез арада зарядтау қажет.
Жұптастыру процедурасы мен әрекеті құрылғы
түрі мен үйлесімділікке байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Қосымша ақпаратты Bluetooth® пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
ЕСКЕРТПЕ

•
•

Құралға қатысты ақпаратты аудио/ұялы
телефонның пайдаланушы нұсқаулығынан
қараңыз.
Bluetooth® аудио/ұялы телефонды біріктіру
үшін көмек қажет болса, жергілікті NISSAN
дилеріне хабарласыңыз.
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•

Жүйеге ең көбі 5 Bluetooth® құрылғысын
жұптастыруға болады.

Құрылғыда Bluetooth® жүйесінің параметрлерін орнату үшін мына элементтерді
қолдануға болады:

[Scan devices] (Құрылғыларды іздеу):
1)

–

түймешігін басыңыз. [Scan device]
(Құрылғы іздеу) таңдаңыз
Аудио құрылғы Bluetooth® құрылғыларын
іздеп,
көрінетін
барлық
құрылғыларды
көрсетеді.
түймешігі басылса, іздеу тоқтатылады.

2) Жұптастырылатын құрылғыны таңдаңыз.
<MENU> тетігін қолданып, таңдау үшін
басыңыз.

•
•
•
•
•

[Scan device] (Құрылғыны іздеу)
Барлық көрінетін Bluetooth® құрылғыларын
көрсетеді
және
аудио
құрылғысынан
Bluetooth® қосылымын іске қосады.
[Pair Device] (Құралдарды жұптастыру)
Ұялы құрылғыдан Bluetooth® қосылымын іске
қосады.
[Sel. device] (Құрылғыны таңдау)
Жұптастырылған Bluetooth® құралдары тізімде көрсетіледі және оны қосу үшін таңдауға
болады.
[Del. device] (Құрылғыны таңдау)
Тіркелген Bluetooth® құралын жоюға болады.
[Bluetooth]
Егер осы параметр өшірілген болса, Bluetooth®
құрылғылары мен көлік ішіндегі Bluetooth® модулі арасындағы байланыс ажыратылады.

3) Жұптастыру
процедурасы
құрылғыға байланысты:

жалғанатын

1) PIN коды жоқ құрылғы:
Bluetooth® қосылымы автоматты түрде
ешбір қосымша параметрсіз жүзеге асырылады.
2) PIN коды бар құрылғы:
Құрылғыға қарай екі жұптастыру жолын
қолдануға болады:
–

A түрі:
[To pair] [Enter Pin] 0000 ((Жұптастыру
үшін) 0000 (Pin кодын енгізіңіз)) хабары
және кері санақ таймері көрсетіледі.
Құрылғыда PIN кодын растаңыз.
Bluetooth® қосылымы жасалады.
Кері санақ таймері 0-ге жетсе,
құрылғыларды жұптастыру әрекеті
тоқтатылады.
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B түрі:
[Pairing request] [Confirm password]
(Жұптастыру сұрауы) (Құпия сөзді
растаңыз) хабары 6 санды кодпен бірге
көрсетіледі. Бірегей және бірдей код
құрылғыда көрсетілуі керек. Код бірдей
болса, оны құрылғыда растаңыз.
Bluetooth® қосылымы жасалады.

Құралдарды жұптастыру:
Аудио көзіндегі Bluetooth® функциясын қосыңыз.
Мына бөлімді қараңыз: “[Bluetooth]” осы бөлімнің
аяқ жағында.

•

Жұптастыру
қолданыңыз:

үшін

аудио

құрылғыны

түймешігін басыңыз.
Аспаптар панеліндегі
[Pair Device] тетігін таңдаңыз.
Жұптастыру іс-реті жалғанатын Bluetooth®
құрылғыға байланысты:
1) PIN коды жоқ құрылғы:
Bluetooth® қосылымы автоматты түрде
ешбір қосымша параметрсіз жүзеге асырылады.
2) PIN коды бар құрылғы:
Құрылғыға қарай екі жұптастыру жолын
қолдануға болады. Тиісті іс-реті туралы
мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“[Scan devices] (Құрылғыларды іздеу)” осы
бөлімнің бас жағында.

•

Жұптастыру үшін Bluetooth® аудио/ұялы телефон құрылғысын қолданыңыз:

DAB функциясы бар үлгілерде
1) Bluetooth® құралдары үшін іздеу режимін іске
қосыңыз. Егер іздеу режимі аудио құрылғысын
тапса, ол құралдың дисплейінде көрсетіледі.
2) [My Car] түрінде құрылғыны таңдаңыз.
3) Тиісті Bluetooth® құрылғысында көрсетілген
сандық кодты құрылғының пернетақтасымен
енгізіп, құрылғыдағы растау түймешігін және
аудио құрылғыдағы MENU/ENTER дөңгелегін
басыңыз.
Apple құрылғысы USB байланыс ұяшығы және
Bluetooth® арқылы жалғанған кезде, құрылғы
Bluetooth® құрылғысы ретінде анықталады. Кабель USB байланыс ұяшығына жалғанып тұрған
кезде, Apple құрылғысының батареясы зарядталады.
DAB функциясы жоқ үлгілерде
1) Bluetooth® құралдары үшін іздеу режимін іске
қосыңыз.
Егер іздеу режимі аудио құрылғысын тапса, ол
құралдың дисплейінде көрсетіледі.
2) [My Car] түрінде құрылғыны таңдаңыз.
3) Тиісті құралда көрсетілген сандық кодты,
құралдың өзінің пернетақтасымен енгізіп,
Bluetooth® құралындағы растау пернесін басып құптаңыз.

[Sel. device] (Құрылғыны таңдау):
Жұптастырылған
құралдар
тізімінде
қай
Bluetooth® аудио немесе ұялы телефонның
®
жұптастырылғаны туралы немесе Bluetooth аудио жүйесінде тіркелгені туралы ақпарат
көрсетіледі. Тізімде құралдар көрсетілсе, онда
Bluetooth® аудио жүйесіне жалғау үшін тиісті
құралды таңдаңыз.

ДАУЫСТАП СӨЙЛЕСУ
ТЕЛЕФОНЫНЫҢ БАСҚАРУ
ТЕТІКТЕРІ
Дауыстап сөйлесу режимін аудио жүйедегі телетүймешігімен немесе рульдегі
фон
түймешігімен (бар болса) іске қосуға болады.

Келесі белгішелер (бар болса) тіркелген құралдың
мүмкіндігін көрсетеді:

•
•

: Ұялы телефонмен біріктіру
: Аудио ағын тарату (A2DP — Кеңейтілген аудио тарату профилі)

[Del. device] (Құрылғыны таңдау):
Bluetooth® аудио жүйесінен тіркелген құралды
жоюға болады. Тіркелген құралды таңдаңыз да,
содан кейін <ENTER> түймешігін басып құптаңыз.
[Bluetooth]:
Егер Bluetooth® сөндірілсе, телефон мәзірінен
[Bluetooth] элементін таңдаған кезде, [ON/OFF]
түймешігін басыңыз).
хабары пайда болады (
Bluetooth® сигналын қосу үшін <ENTER>
түймешігін басыңыз, ілеспе терезе пайда болады.
Содан кейін [ON] таңдап, Bluetooth® параметрлер
мәзірінің терезесіне кіру үшін <ENTER> түймешігін
басыңыз.

Қоңырауды қабылдау
Кіресін қоңырау келгенде, дисплейде телефон
шалушының нөмірі (немесе телефон шалушының
нөмірі көрсетілмейді деген хабар) және үш әрекет
белгішесі көрсетіледі.
1. Жауап беру және қоңырау барысында:
<ENTER> түймешігін басып, қоңырауға жауап
бөлектеледі).
беріңіз (
<ENTER> түймешігін басу арқылы келесі параметрлерді таңдай аласыз:

•
•

таңдап, <ENTER> түймешігін басу арқылы
қоңырауды аяқтау.
таңдап, <ENTER> түймешігін басу арқылы
қоңырауды күту режиміне қою.

Қосымша ақпаратты тиісті Bluetooth® құралының
пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
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•

•

[
]
Осы элементті (тұтқаны тасымалдау пәрмені)
қоңырауды аудио жүйеден ұялы телефонға тасымалдау үшін қолданыңыз.
Қоңырауды қайтадан аудио жүйе арқылы
дауыстап сөйлесу жүйесіне тасымалдау үшін
] таңдаңыз.
[
[#123]
Қоңырау шалу кезінде сандарды теру үшін осы
түймешікті қолданыңыз. Мысалы, телефонның
автоматты жүйесі қосымша нөмірді теруге
бағыттаса, жүйе таңдалған нөмірге қатысты
сигнал береді.

2. Қоңырауды күту режиміне қою:
бөлектелгенше бұрап,
<MENU> тетігін
<ENTER> тетігін басыңыз. Қоңырау күту режимінде. <ENTER> түймешігі басылғанда қоңырау
қабылданады, қабылдамау үшін <MENU> тетігін
сағат тілі бағытымен бұрап, <ENTER> түймешігін
басыңыз.
3. Қоңырауды қабылдамау:
бөлектелгенше бұрап,
<MENU> тетігін
<ENTER>
тетігін
басыңыз.
Қоңырау
қабылданбады.

–

Телефон нөмірін қолдан теру

–

Қайталау

–

Қоңыраулар жазбасын қолдану (Қоңырау
тізімінің мәзірі)

•
•
•

Терілген
Қабылданған
Қабылданбаған

Телефон кітапшасынан қоңырау шалу:
Тіркелген ұялы телефон мен аудио жүйе арасында
Bluetooth® қосылымы орнағаннан кейін, телефон
кітапшасындағы деректер автоматты түрде аудио жүйеге беріледі. Деректерді тасымалдауға
біраз уақыт қажет болуы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ
Телефон кітапшасындағы
жағдайларда өшіріледі:

•
•
•

деректер

мына

Басқа тіркелген телефонға ауысқан кезде.
Ұялы телефон сөндірілген кезде.
Тіркелген ұялы телефонды аудио жүйеден
жойған кезде.

1. <

> түймешігін басыңыз.

2. <MENU> тетігін бұрап, [Phone Book] (Телефон
кітапшасы) элементіне барыңыз да, <ENTER>
түймешігін басыңыз.
3. Тізім ішінде шарлап, тиісті байланыс иесінің
атын таңдаңыз (бөлектеледі), <ENTER> (КІРУ)
түймешігін басыңыз.

Қоңырау шалуды бастау
Қоңырауды келесі
бастауға болады:
–

әдістердің

бірі

Телефон кітапшасынан қоңырау шалу

арқылы

Егер байланыс иесінің нөмірлері көп болса
(үй),
(ұялы), не
(кеңсе) шарлап, қоңырау
шалғыңыз келген қажетті нөмірді таңдаңыз.

4. Келесі экранда терілетін нөмір көрсетіледі. Егер
дұрыс болса, нөмірді теру үшін <ENTER> (КІРУ)
түймешігін қайта басыңыз.
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Сондай-ақ, жылдам іздеу режимін төмендегідей
қолдануыңызға болады:
1. Телефон кітапшасы экранында тұрғанда <A-Z/
➅> түймешігін басыңыз.
2. <MENU> дөңгелегін байланыс иесінің атының
бірінші әрпіне немесе нөміріне бұраңыз.
Бөлектелген кезде, қаріпті таңдау үшін
<ENTER> (КІРУ) түймешігін басыңыз.
3. Дисплейде тиісті байланыс иесінің аты(тары)
көрсетіледі. Қажет кезде, <MENU> тетігін қайта
қолданып, қоңырау шалу үшін тиісті байланыс
иесінің атын шарлап табыңыз.
4. Келесі экранда терілетін нөмір көрсетіледі. Егер
дұрыс болса, нөмірді теру үшін <ENTER> (КІРУ)
түймешігін қайта басыңыз.

Телефон нөмірін қолдан теру:

1.

түймешігін басыңыз да, [Call
(Қоңыраулар тізімі) элементін таңдаңыз.

List]

кейін <ENTER>(КІРУ) түймешігін басыңыз.
Соңғы нөмір жойылады. <ENTER> (КІРУ)
түймешігін қайта-қайта бассаңыз, келесі
нөмірлер біртіндеп жойылады.

2. Элементке бару үшін <MENU> тетігін бұраңыз
да, таңдау үшін <ENTER> түймешігін басыңыз.

бел4. Соңғы нөмірді енгізгеннен кейін,
гішесіне барып, нөмірді теру үшін <ENTER>
түймешігін басыңыз.

3. Қажетті телефон нөміріне барыңыз да, содан
кейін нөмірге қоңырау шалу үшін <ENTER> нетүймешігін басыңыз.
месе

Қайта теру:
Қайтара қоңырау шалу немесе соңғы терілген
нөмір бойынша қоңырау шалу үшін
түймешігін 2 секундтан көбірек басыңыз.

ҚАУІПТІ
Көлікті қауіпсіз жерге тоқтатыңыз да, қоңырау
шалмас
бұрын
тұралату
тежегішін
қолданыңыз.
Телефон нөмірін қолдан теру үшін, аудио жүйенің
дисплейін (виртуалды пернетақта) төменде
көрсетілгендей қолданыңыз:
1.

түймешігін басыңыз да, <MENU> тетігін
[Call Number] (Нөмірді шақыру) элементін
бөлектеу үшін бұраңыз.

Екінші кіресін қоңырау
Қоңыраулар жазбасын қолдану (Қоңырау
тізімінің мәзірі):
Терілген, қабылданған немесе қабылданбаған
қоңырау тізімдерін де қоңырау шалу үшін қолдану
болады.

•

2. <ENTER> (КІРУ) түймешігін басып [Call Number]
(Нөмірді шақыру) элементін таңдаңыз.
3. Нөмірлерді шарлау және әр телефон нөмірін
таңдау үшін <MENU> тетігін бұраңыз.
Бөлектелген кезде, әр нөмірді таңдап
болғаннан кейін <ENTER> (КІРУ) түймешігін
басыңыз.

•

Соңғы енгізілген нөмірді жою үшін, [̒]
(Backspace) белгісіне барып, бөлектелгеннен

•

[Dialed] (Терілген)
Шалынған қоңырау режимін, телефон арқылы
шалынған (терілген) қоңыраулар тізімі бойынша телефон шалу үшін қолдануға болады.
[Received] (Қабылданған)
Қабылданған қоңырау режимін, телефонда
қабылданған қоңыраулар тізімі бойынша телефон шалу үшін қолдануға болады.

Дисплейде екінші кіресін қоңырау көрсетілген кебелгішесі таңдалғанда қоңырау
зде.
қабылданып, ағымдағы қоңырау күту режиміне
қойылады.
белгішесі <MENU> тетігін бұрап, <ENTER>
түймешігін басу арқылы таңдалса, екінші кіріс
қоңырау қабылданбайды. Бұл сөйлесу кезінде жасалса, қоңырау аяқталады.
түймешігі <MENU> тетігі мен <ENTER>
түймешігін басу арқылы таңдалса, телефон
сөйлесулері арасында ауысасыз.
(Басқа таңдаулар үшін бұдан бұрын берілген Телефон кітапшасынан қоңырау шалу бөлімін
қараңыз)

[Missed] (Қабылданбаған)
Қабылданбаған
қоңырау
режимін,
қабылданбаған қоңыраулар тізімі бойынша
телефон шалу үшін қолдануға болады.
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Күту режимінің жұмысы
Аудио жүйе белсенді болмаған кезде, бірақ экранда сағат көрсетіліп тұрғанда, аудио жүйе күту режимінде болады.

Жалпы параметрлер
Телефон мәзірінен [Settings] (Параметрлер)
таңдаңыз
Осы мәзір арқылы дыбыс деңгейін орнатуға және
телефон кітапшасын қолмен жүктеуге болады.
Мәзірді пайдалану:
Таңдау үшін <ENTER> түймешігін басыңыз, дыбыс
деңгейін арттыру немесе азайту үшін <MENU>
тетігін бұраңыз.
Растау үшін <ENTER> түймешігін басыңыз.
Мәзір элементтері:

•

[Volume]
–

–

•

•

[Ring] (Шырылдау)
Телефон шырылының дыбыс деңгейін орнату
[Call] (Қоңырау)
Қоңырау кезіндегі
деңгейін орнату.

сөйлесудің

Аудио жүйе күту режимінде тұрғанда көліктегі аудио жүйеге Bluetooth® арқылы мобильді құрылғы
жалғанса, аудио жүйе мына жағдайларда автоматты түрде қосылады:

•
•

Жалғанған
мобильді
қоңырауы түскенде.
Жалғанған телефонмен
жасалғанда.

телефонға
шығыс

кіріс

қоңырау

[Car] (Көлік)
Көлік рингтонын таңдаңыз.

–

[Phone] (Телефон)
Телефонның рингтонын таңдаңыз.

РУЛЬДЕГІ ҚОСҚЫШТАР, А ТҮРІ (бар
болса)

Қоңырауды аяқтау/қабылдамау түймешігі

Рульдегі тетікті қолданып қолмен ұстамай сөйлесу
режимін іске қосуға болады.

Дыбыс деңгейін көтеру түймешігі
Динамиктердің дыбыс деңгейін көтеру үшін дыбыс деңгейін көтеру түймешігін басыңыз.

Дыбыс деңгейін азайту түймешігі
Динамиктердің дыбыс деңгейін азайту үшін дыбыс деңгейін азайту түймешігін басыңыз.

Мәлімет алу үшін бөлек берілген NissanConnect
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
түймешігі мына әрекетті жасауға
Телефон
мүмкіндік береді:

•

Кіріс қоңырауды
сып қабылдау.

түймешігін бір рет ба-

Қоңырауды аяқтау/қабылдамау
түймешігі

дыбыс

[PB download] (Телефон кітапшасын жүктеу)
Ұялы құрылғының телефон кітапшасын аудио
құрылғыға қолмен жүктеңіз.

Дауысты тану/телефон түймешігі

Дауысты тану/телефон түймешігі

Bluetooth хендс-фри телефон жүйесін аудио жүйе
қосылғаннан кейін пайдалану мүмкін болады.
Қоңырау ажыратылғаннан кейін аудио жүйе автоматты түрде күту режиміне оралады.

•

[Ringtone]
–

➁
➂

•

Кіресін қоңырау барысында оны қабылдамау
түймешігін басыңыз.
үшін
Белсенді қоңырауды
басып аяқтаңыз.

түймешігін бір рет

ҚАУІПТІ
JVH1553XZ

➀

Дыбыс деңгейін арттыру/азайту
түймешіктері
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Құрылғының
дауыстық
функцияларын
қолданбас бұрын, көлікті қауіпсіз жерге
тоқтатыңыз
да,
тұралату
тежегішін
қолданыңыз.

түймешігі телефонның дауыстап сөйлесу
функцияларын іске қосу және қолдану үшін
ғана қолданылуы тиіс, айдап келе жатқанда
телефонға
тиюге/оны
көтеруге/ұстауға
болмайды.

түймешігі телефонның дауыстап сөйлесу
функцияларын іске қосу және қолдану үшін
ғана қолданылуы тиіс, айдап келе жатқанда
телефонға
тиюге/оны
көтеруге/ұстауға
болмайды.

РУЛЬДЕГІ ҚОСҚЫШТАР, В ТҮРІ (бар
болса)

Телефон түймешігі
Телефон
түймешігі мына әрекетті жасауға
мүмкіндік береді:

•
•
•

Қоңырауға
ап беріңіз.

түймешігін басу арқылы жау-

Белсенді қоңырауды
аяқтаңыз.

түймешігін басып

Кіресін қоңырау барысында оны қабылдамау
түймешігін басыңыз.
үшін

NAA1973

➀
➁
➂

Дыбыс деңгейін арттыру/азайту
түймешіктері
Дауысты тану
Телефон түймешігі

Дауысты тану түймешігі
Мәлімет алу үшін бөлек берілген NissanConnect
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

ҚАУІПТІ
Құрылғының
дауыстық
функцияларын
қолданбас бұрын, көлікті қауіпсіз жерге
тоқтатыңыз
да,
тұралату
тежегішін
қолданыңыз.
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ТОЛЫҚ ІСКЕ ҚОСУ КЕСТЕСІ

Алғашқы
1600
км
(1000
миля)
бойы
қозғалтқыштың ең жоғарғы көрсеткіштеріне қол
жеткізу және жаңа көлігіңіздің болашақ сенімділігі
мен үнемділігін қамтамасыз ету үшін мына
кеңестерді орындаңыз. Бұл кеңестерді орындамау қозғалтқыш өмірінің қысқаруына және
қозғалтқыш көрсеткішінің төмендеуіне әкелуі
мүмкін.

•
•
•
•
•
•

Көлікті ұзақ уақыт бойы жылдам немесе баяу
жылдамдықпен тұрақты түрде жүргізбеңіз.
Қозғалтқышты 4000 мин/айн-нан (бензин
қозғалтқышы үшін) немесе 2500 мин/айн-нан
(дизель қозғалтқышы үшін) асырмаңыз.
Кез-келген берілісте үдеткішті шегіне дейін
басуға болмайды.
Жылдам от алдырмаңыз.
Мүмкіндігінше, тежегішті қатты баспаңыз.
Кем дегенде алғашқы 800 км (500 миля)
жүргенше сүйреткі алмаңыз.

ҚОЗҒАЛТҚЫШҚА ОТ АЛДЫРУ
АЛДЫНДА

ОТ АЛДЫРУ ЖӘНЕ КӨЛІКТІ
ЖҮРГІЗУ ҚАРСАҢЫНДА
ОРЫНДАЛАТЫН САҚТЫҚ
ШАРАЛАРЫ

ҚАУІПТІ
Көліктің жүру сипаттамалары қосымша жүкке
және оның орналасуына және қосымша
жабдықтарға (жүк сүйреткіш, төбедегі жүк
салғыш және т.с.с.) байланысты әжептәуір
өзгеруі
мүмкін.
Жүргізу
мәнерін
және
жылдамдықты жағдайға қарай реттеу керек.
Әсіресе
ауыр
жүк
тасыған
кезде,
жылдамдықты тиісінше азайту қажет.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Көліктің маңындағы аумақтың бос екеніне көз
жеткізіңіз.
Шиналардың сыртқы көрінісі мен қалып-күйін
көзбен тексеріңіз. Шина қысымының дұрыс
екенін өлшеп тексеріңіз.
Барлық терезелер мен
екеніне көз жеткізіңіз.

шамдардың

таза

Орындықтың және бас қойғыштың орындарын реттеңіз.
Ішкі және сыртқы артқы көрініс айналарын
қажетінше реттеңіз.
Қауіпсіздік
белдігіңізді
тағып,
жолаушыларға
да
белдіктерін
ескертіңіз.

басқа
тағуды

Барлық есіктердің жабық екенін тексеріңіз.
От алдыру қосқышы ON күйіне қойылған кезде, дабыл шамдарының жұмысын тексеріңіз.
“8. Техникалық қызмет көрсету және өз бетінше орындалатын жұмыстар” бөліміндегі
техникалық қызмет көрсету тұстарын жүйелі
түрде тексеру қажет.

•

ҚАУІПТІ
Әдетте басқалардың көмегін қажет ететін
балаларды немесе ересек адамдарды көлік
ішінде ешқашан жалғыз қалдырмаңыз. Үй
жануарларын да жалғыз қалдыруға болмайды. Олар байқаусызда қосқыштарды немесе басқару тетіктерін қосуы, я болмаса
көлікті жылжытуы және білместіктен үлкен
апатқа
ұшырауы
және
өздерін
жарақаттауы мүмкін. Ыстық, шуақты
күндері, жабық көліктің ішіндегі температура дереу көтеріліп, адамдардың немесе
жануарлардың
қатты
немесе
өлімге
әкелетін ауыруға шалдықтыруы мүмкін.
Сырғуына немесе жылжуына жол бермеу
үшін барлық жолжүкті мықтап бекітіңіз.
Орындықтың арқасынан асатын жүк
салмаңыз. Оқыс тоқтау немесе соқтығысу
кезінде, байланбаған жүк жарақат алуға себеп болуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ
Жаңа көлікті сатып алғаннан кейін алғашқы
бірнеше ай ішінде көлік ішінде Ұшпа
органикалық қосындылардың (ҰОҚ) өткір
иістерін сезсеңіз, жолаушы бөлігін жақсылап
желдетіңіз. Көлікке кірмес бұрын немесе
отырған кезде барлық терезелерді ашып
қойыңыз. Оған қоса жолаушы бөлігіндегі температура көтерілген кезде немесе көлік ұзақ
уақытқа
күн
түсетін
жерге
тұраққа
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қойылғанда, ауа баптағыштың ауаны қайта айналдыру режимін өшіріңіз және/немесе жолаушы бөлігіне жеткілікті мөлшерде таза ауа кіруі
үшін терезелерді ашып қойыңыз.

•

ҚАЛДЫҚ ГАЗ (көміртек тотығы)

•
•
•
•
•

•

ҚАУІПТІ
Қалдық газдармен дем алмаңыз; олар түссіз
және иіссіз көміртек тотығын қамтиды.
Көміртегі монооксиді қауіпті болып табылады. Ол адамның есінен танып немесе өліп
қалуына себеп болуы мүмкін.
Егер көлікке түтін шығарындыларының кіргенін сезсеңіз, көлік терезелерінің барлығын
толық ашып айдаңыз және көлікті дереу
тексертіңіз.
Қозғалтқышты
гараж
сияқты
кеңістіктерде іске қоспаңыз.

•

Егер электр сымдары немесе басқа
жалғағыш сымдар тіркемеге артқы есіктің
тығыздағышы немесе қорап арқылы өтуге
тиіс
болса,
көліктің
ішіне
көміртек
тотығының енуіне жол бермеу үшін
өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.
Сауықтыру немесе басқа мақсатта пайдалану үшін денеге арналған арнайы не
басқадай құрылғы қосылса, көліктің ішіне
көміртек тотығының енуіне жол бермеу
үшін өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.
(Демалысқа
арналған
кейбір
көлік
құрылғылары
мысалы,
пештер,
тоңазытқыштар,
қыздырғыштар
т.с.с.
көміртегі монооксидін бөлуі мүмкін.)
Түтін шығару жүйесі мен қорабын келесі
жағдайда білікті механикке тексерту қажет:

жабық

–

Көлікті жөндеу үшін жоғары көтерген кезде.

Көлікті қозғалтқыш от алып тұрған кезде
ұзақ уақыт тұраққа қоймаңыз.

–

Жолаушы бөліміне газ шығарындылары
кіреді деп ойласаңыз.

Көлікті айдау кезінде артқы есікті жабық
ұстаңыз, әйтпесе жолаушы бөліміне қалдық
газдар енуі мүмкін. Егер артқы есікті ашық
ұстау қажет болса, келесі сақтық шараларын орындаңыз:

–

Түтін шығару жүйесінен шығатын дыбыс
өзгергенін байқасаңыз.

–

Түтін шығару жүйесін, көліктің астыңғы
бөлігін немесе артқы жағын зақымдаған
апатқа ұшырасаңыз.

–

Барлық терезелерді ашыңыз.

–

Ауаны қайта айналдыру режимін өшіріңіз
және ауаны айналдыру үшін желдеткіш
жылдамдығын
бақылау
тетігін
ең
жоғарғы күйге қойыңыз.
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ҮШ БАҒЫТТЫ КАТАЛИЗАТОР (бар
болса)

•
•

ҚАУІПТІ
Шығарынды газ және түтін шығару жүйесі
өте ыстық болып келеді. Адамдарды, жануарларды және жанғыш материалдарды
түтін
шығару
жүйесінің
құрамдас
бөліктеріне жақындатпаңыз.
Көлікпен құрғақ шөп, қалдық қағаз немесе
шүберек сияқты жанғыш материалдардың
үстіне тоқтамаңыз немесе тұралатпаңыз.
Олар оңай тұтанып, өртке әкелуі мүмкін.

Үш бағытты катализатор түтін шығару жүйесінде
орнатылған шығарылымды бақылау құрылғысы
болып табылады. Үш бағытты катализатор ішіндегі шығарынды газ ластағыштарды азайту үшін
жоғары температурада жанады.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Этилденген бензинді пайдаланбаңыз. (Мына
бөлімді қараңыз: “Ұсынылған сұйықтықтар/
майлар және сыйымдылықтары” “9. ішінде
Техникалық мәлімет” бөлімқараңыз.) Этилді
бензиннің шөгінділері газдан бөлінетін
ластағыштарды азайту әрекетіне қол ұшын
беруге
арналған
үш
бағытты
катализатордың мүмкіндігін айтарлықтай
азайтады және/немесе үш бағытты катализаторды зақымдайды.

•

•
•
•

Қозғалтқышты баптап отырыңыз. От алдыру, жанармай бүрку немесе электр
жүйелеріндегі
ақаулар
үш
бағытты
катализаторға
аса
байытылған
жанармайдың ағуына түрткі болып, оның
шамадан тыс қызуына әкелуі мүмкін.
Қозғалтқыш от алуы шалыс кетсе немесе
жұмыс параметрлері жойылып немесе
әдеттен тыс жағдайлар орын алған анық
байқалса, көлікті жүргізе бермеңіз. Көлікті
NISSAN дилеріне дереу тексертіңіз.
Жанармай деңгейі өте төмен кезде көлікті
жүргізуге тырыспаңыз. Жанармай бітіп
қалса қозғалтқыш от ала алмай, үш бағытты
катализаторды зақымдауы мүмкін.
Қозғалтқышты
қыздыру
айналдырмаңыз.

кезінде

Қозғалтқышқа от алдыру үшін
итермеңіз немесе сүйремеңіз.

бос

көлікті

ДИЗЕЛЬДІҢ ҰСАҚ БӨЛШЕКТЕРІН
СҮЗЕТІН СҮЗГІ (бар болса)

көміртегі түйіршіктерінен тазарып тұрады. Осылайша ДҰБС “регенерацияланып”, пайдаланылған
газдан көміртегі түйіршіктерін көзделгендей сүзіп
алуға дайын болады.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Кейбір қолайсыз жүргізу жағдайларында
ДҰБС қанығуы/бітелуі мүмкін, себебі бұл
жүргізу жағдайлары сүзгінің автоматты
түрде қалпына келуіне кедергі жасайды.
Мұндай жағдайда көлік ақпараты дисплейінде ескерту хабары (бар болса),
Ақаулық индикаторының шамы (АИШ қызғылт сары) немесе Ақаулық туралы
ескерту шамы (АЕШ - қызыл) жануы мүмкін
(дегенмен осы шам басқа қозғалтқышты
бақылау ақаулықтары салдарынан да жануы мүмкін). Сондай-ақ ДҰБС төмен
қозғалтқыш өнімділігі және қозғалтқыш
жылдамдығының шектелуінен қанығуы/
бітелуі мүмкін.

•
•

[Exhaust filter full] хабары көрсетілген кезде,
заңды және қауіпсіздік шарттары мүмкін еткен жағдайда, көлікті хабар өшкенше 80
км/с (50 миля/сағ) асатын жылдамдықпен
(мысалы, магистральда) жүргізу қажет.
АИ немесе АЕШ қандай да себеппен жанса,
міндетті түрде тез арада Nissan дилеріне
барыңыз. АИ/АЕШ жанып тұрғанда көп айдау салдарынан қозғалтқышты бақылау
жүйесіне зақым келуі мүмкін.

ДҰБС сүзгісінің қанығуына/бітелуіне жол бермеу
үшін атқара алатын әрекеттеріңіз:

•
•

Қозғалтқыш қалыпты жұмыс температурасына жетпейтін қысқа сапарға қайта-қайта және
жиі шықпаңыз.
Көлікті жүйелі түрде 60 км/сағ-тан жоғары
жылдамдықпен ұзақ уақыт (30 минуттан
артық) жүргізіп тұрыңыз.

Көлігіңізге дизельді қозғалтқыш орнатылған болса, шығарылымды бақылау жүйесінің бір бөлігі
ретінде Дизельдің ұсақ бөлшектерін сүзетін сүзгі
(ДҰБС) орнатылуы мүмкін.
ДҰБС шығарынды газдан көміртегі бөлшектерін
сүзіп, қоршаған ортаға шығарылатын күйенің
мөлшерін азайтады.

WAF0120XZ

Көлікті қалыпты жағдайда айдаған кезде, ДҰБС
сүзгісінде жиналған көміртегі түйіршіктері жүйелі
түрде жағылып тұрады, соның арқасында сүзгі
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ТУРБОКОМПРЕССОР ЖҮЙЕСІ (бар
болса)

ШИНА ҚЫСЫМЫН БАҚЫЛАУ
ЖҮЙЕСІНІҢ (ШҚБЖ) (бар болса)

Турбокомпрессор жүйесі өзінің айналмалы
бөліктерін майлау және салқындату үшін
қозғалтқыш майын пайдаланады. Турбокомпрессор турбинасы өте жоғары жылдамдықтарда айналады және ол өте жоғары температураға жетуі
мүмкін. Турбокомпрессор жүйесінде таза май
ағынын қамтамасыз ету өте маңызды. Май
ағынының кенеттен үзілуі турбокомпрессор
жұмысының іркілуіне себеп болуы мүмкін.

Әр шина, соның ішінде қосалқы шина (егер болса)
салқын болғанда және желі шығып кеткенде,
көліктегі жапсырмада немесе шина қысымының
азаюы жапсырмасында көрсетілгендей, өндіруші
ұсынысы бойынша тексеріліп тұруға тиіс.
(Көлігіңіздің шиналарының өлшемі көліктегі жапсырмада немесе шина қысымының азаюы жапсырмасында
көрсетілген
шиналардың
өлшемдерінен басқа болса, осы шиналарға
қажетті қысымды анықтап алуыңыз керек.)

Турбокомпрессордың жарамды мерзімінің ұзақ
болуын және өнімділігін қамтамасыз ету үшін келесі техникалық қызмет көрсету ретін орындаған
абзал.

•
•
•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қозғалтқыш
майын
бөлек
берілген
техникалық қызмет көрсету кітапшасында
көрсетілген
ұсынылған
аралыққа
ауыстырыңыз.
Кеңес берілген қозғалтқыш майын ғана
пайдаланыңыз. Мына бөлімді қараңыз:
“Ұсынылған сұйықтықтар/майлар және
сыйымдылықтары” “9. ішінде Техникалық
мәлімет” бөлім.
Егер қозғалтқыш ұзақ уақыт бойы жоғары
айн/мин шамасында жұмыс істеген болса,
өшіруден бұрын оны бірнеше минут бос айналу режимінде жұмыс істетіңіз.
Қозғалтқышты от алдырғаннан кейін бірден
жоғары айн/мин шамасына дейін үдетпеңіз.
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Қосымша қауіпсіздік мүмкіндігі ретінде, көлігіңіз
шина қысымын бақылау (ШҚБ) жүйесімен
жабдықталған, бұл жүйе бір немесе бірнеше
шиналардың желі шыққанда, шина қысымы төмен
индикаторы арқылы хабарлайды. Сонымен қатар,
шина қысымы төмен индикаторы жанған кезде,
көлігіңізді
тоқтатып,
шиналарын
тексеріп,
қысымдарын
қалпына
келтіруіңіз
керек.
Қысымдары әжептәуір төмендеп кеткен шиналары бар көлікті жүргізгенде, шина қызып кетіп істен
шығуы мүмкін. Қысымы төмен шина жанармайды
тиімді қолдану мүмкіндігін төмендетеді және
шинаның қолданыс мерзімін шектейді және
көлікті жүргізу және тоқтату функцияларына әсер
етеді.
ШҚБ жүйесінің шинаға дұрыс күтім көрсету жүйесі
емес екенін және қысым төмен индикаторы
көрсетілмеген
жағдайда
да
шиналардың
қысымын дұрыс деңгейде ұстауға жүргізуші жауапты.

Көлігіңіз сонымен қатар ШҚБ жүйесінің дұрыс
жұмыс істемей тұрғанын көрсететін индикатормен жабдықталған. ШҚБ жүйесінің дұрыс жұмыс
істемей тұрғанын көрсететін индикатор, шина
қысымы төмен индикаторымен біріктірілген.
Жүйеде ақаудың барын анықтаған кезде, индикатор шамамен бір минут жыпылықтайды да, содан
кейін
тұрақты
жанып
тұрады.
Ақаулық
түзетілмеген жағдайда, индикатор көлікке от
алдырған сайын жанып тұрады. Ақаулық индикаторы жанып тұрғанда, жүйе шина қысымының
төмен екенін анықтай алмауы және оны
ескертпеуі мүмкін. ШҚБ көп себептерге байланысты орын алуы мүмкін, соның ішінде шиналарды
орнату немесе ауыстыру, немесе ШҚБ жүйесінің
дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіретін басқа шиналар немесе дөңгелектер қолданылғанда орын
алуы мүмкін. Көліктің бір немесе бірнеше шинасын
ауыстырғаннан кейін, ауыстырылған немесе
қосалқы шина және дөңгелектердің ШҚБ
жүйесінің дұрыс жұмыс жасауына әсер етпейтініне көз жеткізу үшін ШҚБ жүйесінің
ақаулықты көрсету индикаторын әрқашан
тексеріңіз.

Қосымша ақпарат

•
•

Қосалқы
шина
ШҚБ
жүйесімен
жабдықталмағандықтан, ШҚБ жүйесі қосалқы
шинаның қысымын бақыламайды.
ШҚБ жүйесі көлікті 25 км/сағ-тан (16 миля/сағ)
жоғары жылдамдықта жүргізген кезде ғана
іске қосылады. Сонымен қатар, бұл жүйе
шинаның қысымының кенет түсіп кетуін
(жүргізіп келе жатқанда шинаның қысымының
түсіп кетуін) анықтамауы мүмкін.

•

•

•

•

Шина қысымы төмен ескерту индикаторы,
шинаның қысымын ретке келтіргеннен кейін
автоматты түрде сөнбейді. Шинаның қысымы
қажетті қысымға дейін жоғарылаған кезде,
көлігіңізде тіркелген шина қысымын қалпына
келтіріңіз, ШҚБЖ жүйесін іске қосу және төмен
қысым индикаторын сөндіру үшін көлікті 25
км/сағ (16 миля/сағ) жылдамдықтан жоғары
жылдамдықпен жүргізіңіз.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Шинадағы қысым төмен деген дабыл шам (бар
болса)” “2. ішінде Аспаптар мен басқару
құралдары” бөлім.

•

Шинаның қысымы көліктің жұмысы мен
сыртқы
температураға
байланысты
көтеріледі және төмен түседі. Көлікті
жүргізгеннен
кейін
шина
қысымын
азайтпаңыз, себебі шина қысымы көлік
жүргізгеннен кейін артады. Сыртқы температура төмен болғанда, шинаның ішіндегі ауаның
температурасы
төмендеуі,
нәтижесінде
шинаның қысымы төменірек болуы мүмкін.
Сол себепті төмен қысым индикаторы жануы
мүмкін. Егер ескерту шамы сыртқы температура төмен кездері жанса, барлық төрт
шинаның қысымын тексеріңіз.
Сыртқы температурадағы өзгеріске қарай,
шина желінің төмендігін ескерту шамы тіпті
шина қысымы дұрыс реттелмесе де жануы
мүмкін. Шина қысымын ұсынылған САЛҚЫН
шина қысымына шиналар салқындаған кезде
реттеңіз де, ШҚБЖ жүйесін қайта орнатыңыз.
Барлық шиналардың қысымын көлік ақпараты
дисплейінен тексере аласыз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Сапар компьютері” “2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім.)

•

•

ҚАУІПТІ
Шина қысымының төмендігін ескерту шамы
көлікті жүргізіп бара жатқанда жанса, кенет
бұрылу немесе тежеу әрекеттерін жасамай,
көліктің жылдамдығын азайтып, жолдан
шығарып қауіпсіз жерге дереу қойыңыз.
Көлікті шинаның желі қатты шығып кеткенде жүргізсеңіз, шинаға жөндеуге келмейтін
зақым келуі және іске жарамай қалуы
мүмкін. Көлікке айтарлықтай нұқсан келуі,
апат орын алуы және адам қатты жарақат
алуы мүмкін. Төрт шинаның да қысымдарын
тексертіңіз. Шинаның қысымын, шина жапсырмасында
көрсетілген,
ұсынылған
САЛҚЫН шина қалпына келтіріп, шинаның
қысымы төмен индикаторын өшіріңіз. Егер
қысым көрсеткішінің шамы шинадағы
қысымды толтырғаннан кейін де сөнбесе,
онда шина жарылып кеткен болуы немесе
ШҚБЖ жүйесінің ақаулы болуы мүмкін.
Шинаның желі шығып кетсе, орнына
қосалқы шинаны барынша тез салыңыз.
Ешбір шинаның желі шықпаған және
барлық шиналар дұрыс үрленген болса,
көлікті NISSAN дилеріне тексертіңіз.
Шина қысымын реттеген соң, ШҚБ жүйесін
қайта орнатқаныңызды тексеріңіз. Дегенмен де ШҚБЖ шина қысымы төмен екенін
ескертпейді.

•
•

•
•

Қосалқы
шина
ШҚБ
жүйесімен
жабдықталмағандықтан, қосалқы шина орнатылса немесе доңғалақ ауыстырылса,
ШҚБ жүйесі жұмыс істемейді және шинаның
қысымы төмен екенін көрсететін индикатор
шамамен
1
минут
жыпылықтайды.
Көрсеткіш шамы 1 минуттан кейін жанған
қалпында қалады. Шинаны ауыстырту
және/не жүйе параметрін баптау үшін
NISSAN
дилеріне
неғұрлым
тез
хабарласыңыз.
NISSAN ұсынбаған шинаны салсаңыз, ол
ШҚБЖ тиісті түрде жұмыс істеуіне әсер етуі
мүмкін.
Шинаға шина сұйығын немесе шина желімдейтін бүріккішті құймаңыз, себебі бұл шина
қысымын
анықтайтын
сенсорлардың
дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Дөңгелектерге шина шынжырлары орнатылса немесе дөңгелектер қарға батса, ШҚБ
жүйесі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Металл жалатылған таспаны немесе басқа
темір затты (антенна т.с.с.) терезеге
қоймаңыз.
Бұл
шина
қысымы
сенсорларының
сигналдарын
нашар
қабылдауға, ШҚБ жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуіне әсер етуі мүмкін.
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Кей құралдар мен трансмиттерлер ШҚБ жүйесінің
жұмысына уақытша бөгеуіл жасауы және шина
қысымы төмен индикаторының жануына себеп
болуы мүмкін. Кейбір мысалдар төменде
көрсетілген:

•
•
•

Көліктің қасында осындай жиілікте жұмыс
істейтін құрылғылар немесе электр құралдары
тұрса.
Егер
трансмиттер
көліктің
қолданылып тұрған жиілікте тұрса.

қасында

Компьютер (не сол сияқты құрылғы) немесе
ТТ/АТ
конверторы
көліктің
қасында
қолданылып тұрса.

ШҚБЖ қалпына келтіру үшін келесі іс ретін
орындаңыз.
1. Көлікті қауіпсіз әрі тегіс жерге қойыңыз.
2. Тұралату тежегішін тартып қойып, берілісті
ауыстырғышын P (тұраққа қою) (ҮӨБ үлгісі) немесе N (бейтарап) қалпына (МБ үлгісі) қалпына
жылжытыңыз.
3. Барлық төрт шинаның қысымын шина жапсырмасында көрсетілген САЛҚЫН шина қысымына
дейін реттеңіз. Шинаның қысымын тексеру
үшін шина қысымының датчигін қолданыңыз.
4. От алдыру қосқышын ON күйіне қойыңыз.

Төмен шина қысымы туралы ескерту шамы мына
жағдайларда жануы мүмкін:

•
•
•

ШҚБЖ ауыстырылып, ID коды тіркелмеген болса.
Дөңгелекті NISSAN компаниясы ұсынбаған
болса.
JVS0936XZ

ШҚБЖ қалпына келтіру

•
•
•

шина қысымы реттелген кезде

Рульдегі басқару тетіктері (сол жақ)

5.
6.

шина немесе дөңгелек ауыстырылған кезде
шиналар айналған кезде
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түймешіктерін ➁ [Start] таңдалғанша
қолданыңыз, содан соң <OK> ➂ түймешігін басып, ШҚБЖ қалпына келтіріңіз. ШҚБЖ параметрлерін
бастапқы
қалпына
келтіру
басталғанда,
[TPMS
resetting]
хабары
көрсетіледі.

9. ШҚБЖ қалпына келтіргеннен кейін көлікті бірнеше минут 25 км/сағ (16 миля/сағ)
жылдамдығынан
жоғары
жылдамдықта
жүргізіңіз.
Қайта орнату әрекетінен кейін де шина қысымы
төмен ескерту шамы жанып тұрса, ол ШҚБЖ
жүйесінің дұрыс жұмыс істемейтін тұрғанын
көрсетуі мүмкін. Жүйені NISSAN дилеріне
тексертіңіз.
Шина қысымының төмендігін ескерту шамы туралы ақпаратты “Шинадағы қысым төмен деген дабыл шам (бар болса)” “2. ішінде Аспаптар мен
басқару құралдары” бөлім бөлімінен көріңіз.

Көлік ШҚБ жүйесі жоқ дөңгелекпен және шинамен жабдықталған болса.

ШҚБЖ дұрыс жұмыс істеуі үшін, қалпына келтіру
операциясы келесідей жағдайларда орындалуы
қажет.

8.

7.

түймешігін
басыңыз.

➀

[Settings] пайда болғанша

түймешіктерін ➁ [Tyre Pressures]
таңдалғанша қолданыңыз, содан соң <OK> ➂
түймешігін басыңыз.
түймешіктерін ➁ [Calibrate] таңдалғанша
қолданыңыз, содан соң <OK> ➂ түймешігін
басыңыз.

ЖАБЫНЫ БАР ЖОЛДА ЖӘНЕ ЖОЛСЫЗ ЖЕРЛЕРДЕ ЖҮРУ КЕЗІНДЕГІ
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

КӨЛІКТІ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ АБАЙ
БОЛУ

Фургондар
басқа
түрлерге
қарағанда
айтарлықтай жоғары аударылу деңгейіне ие.

Көлікті жағдайға сай болатындай етіп жүргізу
қауіпсіздік және ыңғайлылық үшін маңызды болып табылады. Жүргізуші ретінде, берілген
жағдайларда қалай жүргізу керектігін ең жақсы
білетін жалғыз өзіңіз боласыз.

Оларды жабыны бар жолда және жолсыз жерлерде сан алуан қызметке жұмылдыруға қабілетті ету
үшін жол саңылауын жолаушыларды таситын
көліктерге қарағанда жоғарылау етіп жасаған.
Бұл оларға қалыпты көліктерге қарағанда
жоғарырақ
тартылыс
күшін
береді. Бос
аралықтың биіктеу болуының артықшылығы
түйінді жерлерді алдын-ала байқауды мүмкін
ететін жолды жақсы көру мүмкіндігінде жатыр. Дегенмен, әдеттегі көліктер тәрізді бұл көлік те, спорт
көліктері тәрізді жолсыз жерде келе жатқан
жылдамдығымен бұрылуға арналмаған. Мүмкін
болса, әсіресе жоғары жылдамдықта оқыс
бұрылмауға кенет маневр жасамауға тырысыңыз.
Осыған ұқсас басқа көліктердегідей, осы көлікті
дұрыс
пайдаланбау
басқару
мүмкіндігінің
жоғалуына немесе көліктің аударылуына әкелуі
мүмкін.

•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Мына бөлімді қараңыз: “АҚЫЛДЫ 4X4 (бар болса)”
“5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім онда
қосымша мәлімет берілген.

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СУЫҚТАЙ ҚОСУ
КЕЗІ
Қозғалтқыш
салқын
кезде
қозғалтқыш
жылдамдығының жоғары болатынына байланысты, қозғалтқышты от алдырғаннан кейін
қозғалтқышты жылыту мерзімі барысында
берілісті таңдау кезінде қосымша сақтық
қолданылуы тиіс.

ЖҮКТІ САЛУ
Жүктер және олардың орналасымы және
жабдықтың (ағытпа құрылғылары, төбедегі жүк
тасығыш және т.б.) тіркелуі көліктің жүру сипаттарын айтарлықтай өзгертеді. Жүргізу мәнерін және
жылдамдықты жағдайға қарай реттеу керек.

ЫЛҒАЛ ЖАҒДАЙДА ЖҮРГІЗУ

LOCK режимінде тұрғанда құрғақ жермен
айдамаңыз. (Төрт дөңгелекті жетегі (4ДЖ)
бар үлгілер)

•
•

LOCK режимінде тұрған көлікті құрғақ, беті
қатты жолмен айдаған кезде шуыл пайда
болуы, дөңгелектің шинасы желінуі мүмкін.
NISSAN компаниясы мұндай жағдайда
көлікті 2ДЖ немесе AUTO режимінде
жүргізуге кеңес береді. (Төрт дөңгелекті жетегі (4ДЖ) бар үлгілер)

•

Оқыс үдетуге және тоқтауға тырыспаңыз.
Оқыс бұрылыстар жасауға немесе жолақты
ауыстыруға тырыспаңыз.
Алда келе жатқан көлікке тым жақын
қашықтықта жүріп отыруға тырыспаңыз.

Су жолдың үстінде шалшық сулар, кішігірім
жылғалар және т.б. түрінде болса, таюға және
бақылаудың жоғалуына әкелетін гидроплан
сияқты сырғуына жол бермеу үшін жылдамдықты
азайтыңыз. Желінген шиналар осы қауіпті
ұлғайтады.
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ОТ АЛДЫРУ ҚОСҚЫШЫ
(ақылды кілт жүйесі жоқ үлгі)
КӨЛІКТІ ҚЫС МЕЗГІЛІНДЕ ЖҮРГІЗУ

•
•
•
•
•

Көлікті қырағы түрде жүргізіңіз.
Оқыс үдетуге және тоқтауға тырыспаңыз.
Оқыс бұрылыстар жасауға немесе жолақты
ауыстыруға тырыспаңыз.
Оқыс бұру әрекеттерін жасауға тырыспаңыз.
Алда келе жатқан көлікке тым жақын
қашықтықта жүріп отыруға тырыспаңыз.

ҚАУІПТІ
Қозғалыс кезінде кілтті суырмаңыз немесе от
алдыру қосқышын LOCK күйіне ешуақытта
қоймаңыз. Руль бұғатталып, жүргізушінің
көлікті басқара алмай қалуы мүмкін. Көлікті
қатты зақымдауы немесе адамдарға зақым
келтіруі мүмкін.

XTRONIC ҮЗДІКСІЗ ӨЗГЕРМЕЛІ
БЕРІЛІСІ (ҮӨБ)

2. От алдыру қосқышын ақырын ON бағытына
бұраңыз.
3. От алдыру қосқышын LOCK қалпына бұраңыз.
4. Кілтті суырыңыз.
От алдыру қосқышы LOCK күйіне қойылса,
берілісті ауыстырғыш P (тұралату) күйінен
шығару мүмкін болмайды. Егер аяқасты тежегіш
педалі басылған күйі от алдыру қосқышы ON
күйінде
болса,
берілісті
ауыстырғышты
жылжытуға болады.
OFF қалпы ➀ LOCK және ON аралықтарында
орналасқан, бірақ от алдыру қосқышында
көрсетілмеген.

МЕХАНИКАЛЫҚ БЕРІЛІС (МБ)
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От алдыру құлпы от алдыру қосқышының LOCK
күйіне берілісті ауыстырғыш P (тұралату) күйіне
қойылғанға дейін жылжымауы үшін жасалған. От
алдыру қосқышын LOCK күйіне қойған кезде,
кілтті от алдыру қосқышынан суыру үшін беріліс
ауыстырғышы P (тұраққа қою) күйінде екеніне көз
жеткізіңіз.
От алдыру қосқышын LOCK күйіне қою мүмкін
болмаған кезде:
1. Беріліс ауыстырғышты
қалпына қойыңыз.
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(тұраққа

қою)
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От алдыру қосқышы қозғалыс кезінде кілттің
абайсызда
суырылуына
жол
бермеуге
көмектесетін құрылғыны қамтиды.
Кілтті от алдыру қосқышы LOCK күйінде болғанда
ғана суыруға болады.
1. От алдыру қосқышын ақырын ON бағытына
бұраңыз.

ТҮЙМЕШІГІН БАСЫП ОТ
АЛДЫРУ ҚОСҚЫШЫ (Ақылды
кілт жүйесі бар үлгі)
2. От алдыру қосқышын LOCK қалпына бұраңыз.

ON (2)

3. Кілтті суырыңыз.

От алдыру жүйесі және электрлік құрылғылардың
қуаты қозғалтқыш от алмаса да қосылады.

OFF қалпы ➀ LOCK және ON аралықтарында
орналасқан, бірақ от алдыру қосқышында
көрсетілмеген.

БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ҚҰЛЫПТАУ
Рульді бұғаттау үшін

START (3)
Қозғалтқыштың стартері белсенді болады және
қозғалтқыш от алады. От алдыру қосқышын
босатқан кезде автоматты түрде ON қалпына
қойылады.

1. От алдыру қосқышын LOCK күйіне қойыңыз.
2. Кілт от алдыру қосқышына салынған болса,
оны суырыңыз.
3. Рульді тік күйінен бұраудың 1/6 тең ретте сағат
тілі бағытында бұраңыз.

Рульді құлыптан босату
1. Кілтті от алдыру қосқышына салыңыз.
2. Рульді сәл ғана оң және сол жаққа айналдыру
кезінде от алдыру қосқышын ақырын бұраңыз.

КІЛТ КҮЙЛЕРІ
LOCK (OFF)/LOCK (ACC) (0)

•
•
•

От алдыру кілтін осы қалыпта тұрған кезінде
ғана суыруға болады.
Рульді бұғаттау құлпын тек осы күйден
бұғаттауға болады.
Электрлік құрылғылардың қуаты, қозғалтқыш
от алмаса да қосылады. (AСС қалпы)

OFF/OFF(ACC) (1)

•
•

Қозғалтқыш руль құлыпталмастан өшеді.
Электрлік құрылғылардың қуаты, қозғалтқыш
от алмаса да қосылады. (AСС қалпы)

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қозғалтқыш от алғаннан кейін от алдыру
қосқышын дереу босатыңыз.

ТҮЙМЕШІГІН БАСЫП ОТ АЛДЫРУ
ҚОСҚЫШЫН ПАЙДАЛАНУ
КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
ҚАУІПТІ
Түймешігін басып от алдыру қосқышын көлікті
тосын жағдайдан басқа кезде жүргізгенде
пайдаланбаңыз.
(От
алдыру
қосқышы
қатарынан 3 рет басылғанда немесе от алдыру
қосқышы басылып, 2 секундтан артқы уақыт
ұсталған кезде қозғалтқыш өшеді.) Руль
бұғатталып, жүргізушінің көлікті бақылау
мүмкіндігінен айрылуына әкелуі мүмкін. Көлікті
қатты зақымдауы немесе адамдарға зақым
келтіруі мүмкін.
Басылмалы от алдыру қосқышын іске қоспас
бұрын, беріліс ауыстырғышын P (тұралату) күйіне
қойыңыз (Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс)
үлгісі) немесе беріліс ауыстырғышын N (бейтарап)
күйіне (MT (Механикалық беріліс) үлгісі) қойыңыз.

АҚЫЛДЫ КІЛТ ЖҮЙЕСІ
Ақылды кілт жүйесі от алдыру қосқышын, кілтті
қалтадан немесе сөмкеден шығармай басқара
алады. Жұмыс жасау ортасы және/немесе
жағдайлары ақылды кілт жүйесінің жұмысына
әсер етуі мүмкін. Жұмыс істеуге қатысты кейбір
индикаторлар мен дабылдар көлік ақпараты дисплейінде және/немесе өлшегіште көрсетіледі.
(Мына бөлімді қараңыз: “Көлік ақпараты дисплейі”
“2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім
және “Дабыл шамдары, индикатор шамдары және
дыбыстық дабыл қаққыштар” “2. ішінде Аспаптар
мен басқару құралдары” бөлім.)
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•
•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Көлікті пайдаланған кезде ақылды кілтті
өзіңізбен бірге алып жүруді ұмытпаңыз.
Көліктен шығар кезде, ақылды кілтті көлік
ішіне ешқашан қалдырмаңыз.
Егер көліктің аккумуляторы отырып қалса,
от алдыру қосқышын LOCK күйінен шығару
мүмкін болмайды, ал руль құлпы қосылған
болса, рульді бұру мүмкін болмайды. Аккумуляторды тез арада зарядтаңыз. (Мына
бөлімді қараңыз: “Сыртқы көзден от алдыру”
“6. ішінде Төтенше жағдайда” бөлім.)

Жұмыс істеу ауқымы

Егер ақылды кілт жұмыс жасау аумағында болса,
кез келген адамға, ақылды кілті жоқ адамның да,
қозғалтқышты от алдыру үшін от алдыру
қосқышын басуына болады.

Көлік туралы ақпарат дисплейіндегі ескертулер
мен индикаторлар туралы ақпаратты қараңыз
“Көлік ақпараты дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен
басқару құралдары” бөлім.

Жұмыс
аумағында
жүксалғыш
бөлім
қамтылмаған, бірақ ақылды кілт жұмыс істеуі
мүмкін.

От алдыру қосқышы LOCK күйіне қойылса, селектор тұтқасын P (тұраққа қою) күйінен шығару
мүмкін болмайды. Егер аяқасты тежегіш педалі
басылған күйі от алдыру қосқышы ON күйінде
болса, берілісті ауыстырғышты жылжытуға болады.

•
•
•

Егер ақылды кілт аспаптар панелінде, қолғап
салынатын қорапшада, есіктің қалтасында немесе ішкі бөліктің бұрышында тұрса, ақылды
кілт жұмыс істемеуі мүмкін.
Егер ақылды кілт есік жанына немесе
терезенің сыртқы жағына қойылған болса,
ақылды кілт жұмыс жасауы мүмкін.

Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс)
үлгісі
От алдыру құлпы от алдыру қосқышының LOCK
күйіне селектор тұтқасы P (тұраққа қою) күйіне
қойылғанға дейін жылжымауы үшін жасалған.
От алдыру қосқышын LOCK күйіне қою мүмкін
болған кезде:

SSD0436Z

Ақылды кілтпен қозғалтқышты от алдыру үшін тек
ақылды кілт көрсетілген жұмыс аумағында болған
жағдайларда пайдалануға болады ➀.
Ақылды кілт батареясы отыруға таяған кезде немесе жұмыс аумағында күшті радио толқындар
болса, ақылды кілт жүйесінің жұмыс ауқымы тарыла бастайды да, дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
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1. Көлік ақпараты дисплейінде [Shift to Park]
ескертуі көрсетіледі де, дыбыстық сигнал естіледі.
2. Беріліс ауыстырғышты
қалпына қойыңыз.

P

(тұраққа

қою)

3. От алдыру қосқышын басыңыз. От алдыру
қосқышы OFF күйіне қойылады.
4. Есікті ашыңыз. От алдыру қосқышы LOCK
күйіне қойылады.

БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ҚҰЛЫПТАУ
От алдыру қосқышы ұрлауға қарсы рульді
бұғаттау құрылғысымен жабдықталған.

Рульді бұғаттау үшін
1. От алдыру қосқышын от алдыру қосқышы
күйінің индикатор жанбайтын OFF күйіне
орналастырыңыз.
2. Есікті ашыңыз немесе жабыңыз. От алдыру
қосқышы LOCK күйіне қойылады.
3. Рульді тура қалпынан оңға немесе солға толық
бұраудың 1/6 бөлігіне бұраңыз.

Рульді құлыптан босату
От алдыру қосқышын басыңыз, руль құлыптан
өздігінен босатылады.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Көліктің аккумуляторы отырған болса,
түймешігін басып от алдыру қосқышын
LOCK күйінен шығару мүмкін болмайды.

•

ON күйі

Егер көлік ақпараты дисплейінде руль
құлпын босатуға қатысты ақау индикаторы
пайда болса, руль аздап оңға және солға
бұрып тұрып, от алдыру қосқышын қайта
басыңыз.

От алдыру жүйесі және электрлі керек-жарақ
қуаты осы күйде қозғалтқыш от алмастан
қосылады.
ON қалпы аккумуляторды үнемдеу мүмкіндігіне ие,
ол келесі жағдайлардан соң біраз уақыттан кейін
OFF күйіне от алдыру қосқышы бұрылғанда болады:

(Мына бөлімді қараңыз: “Көлік ақпараты
дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен басқару
құралдары” бөлім.)

ОТ АЛДЫРУ ҚОСҚЫШЫН КҮЙЛЕРІ
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•
•

ҚАУІПТІ
Қозғалыс кезінде от алдыру қосқышын OFF
күйіне ешуақытта қоймаңыз. Руль бұғатталуы
және
жүргізушінің
көлікті
бақылау
мүмкіндігінен айрылуына жетелеуі мүмкін,
нәтижесі көліктің қатты зақымдалуына немесе
жеке бас жарақатына әкелуі мүмкін.

•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
От алдыру қосқышы ON қалпында тұрғанда
және қозғалтқыш от алмаған кезде, көлікті
ұзақ уақыт бойы қалдырмаңыз. Бұл аккумуляторды отырғызуы мүмкін.
Көлік аккумуляторының отыруына жол
бермеу үшін электрлі керек-жарақтарды
қозғалтқыш от алып тұрғанда қолданыңыз.
Қозғалтқыш іске қосылмағанда керекжарақтарды қолдануға тиіс болсаңыз, оларды ұзақ уақыт қолданбаңыз және бір
уақытта
бірнеше
электрлік
керекжарақтарды пайдаланбаңыз.

От алдыру қосқышы тежеу педалін басусыз
басылғанда (Xtronic ҮӨБ үлгісі) немесе іліндіру педалі (МБ (Механикалық беріліс) үлгісі), от алдыру
қосқышы жанады.
От алдыру қосқышы ортасын басыңыз:

•
•

ON қалпына ауысу үшін бір рет.
OFF қалпына ауысу үшін екі рет.

барлық есіктер жабық.
беріліс ауыстырғыш P (тұраққа қою) қалпында
(Xtronic ҮӨБ үлгісі) немесе N (бейтарап) күйі (MБ
үлгісі).

аккумуляторды
үнемдеу
мүмкіндігі
келесі
жағдайлардың бірі орнағанда болмай қалады:

•
•
•

кез келген есік ашылса.
беріліс ауыстырғышы P (тұраққа қою)
қалпынан шығарылса (Xtronic ҮӨБ үлгісі).
От алдыру қосқышының күйлері өзгерсе.

От алдыру қосқышы OFF қалып ішінде ауыстырумен бірге кез келген есік ашылғанда немесе
жабылғанда автоматты түрде LOCK қалпына келеді.

OFF күйі

LOCK күйі

Көлік P (тұраққа қою) күйінде (Xtronic ҮӨБ үлгілері)
немесе N (бейтарап) күйінде (МБ үлгісі) тұрғанда,
Ақылды кілт өзіңізде болса және от алдыру
қосқышы ON күйінен OFF күйіне ауыстырылса,
радио белгілі бір уақыт бойы немесе жүргізушінің
есігі ашылғанша қолданыла береді. Белгілі бір
уақыттан соң радио, навигация (бар болса) және
Bluetooth® хендс-фри телефон жүйесі сияқты
функцияларды <POWER> түймешігін/<VOLUME>
басқару тұтқасын (осы нұсқаулықтағы “Аудио
жүйе (бар болса)” бет 173 бөлімін қараңыз) немесе

От алдыру қосқышы мен руль құлпын тек осы
күйде құлыптауға болады.
От алдыру қосқышы кез келген есік от алдыру
қосқышы өшкен кезде онымен бірге ашылғанда
немесе жабылғанда құлыпталады.

Қозғалтқыш осы күйінде өшеді.

Авто AСС қалпы
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ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ОТ АЛДЫРУ
(ақылды кілт жүйесі жоқ үлгі)
ақылды кілттегі <UNLOCK> түймешігін 30 минутқа
дейін басып тұру арқылы қайта іске қосуға болады.

АҚЫЛДЫ КІЛТ БАТАРЕЯСЫНЫҢ
ОТЫРУЫ

4. Тежеу педалін (Xtronic ҮӨБ үлгісі) немесе
іліндіру педалін (МБ үлгісі) басып тұрып,
дыбыстық сигнал естілгеннен кейін от алдыру
қосқышын 10 секунд ішінде басыңыз.
Қозғалтқыш от алады.
3-ші қадам орындалғаннан кейін, от алдыру
қосқышын тежеу педалін (Xtronic ҮӨБ үлгісі) немесе іліндіру педалін (МБ үлгісі) баспай тұрып
басқаннан кейін, от алдыру қосқышы ON қалпына
қойылады.
ЕСКЕРТПЕ

•
JVS0404XZ

Егер ақылды кілттің батареясы таусылса, немесе
ақылды кілттің жұмысына қоршаған ортадағы
жағдайлар әсер етсе, келесі әрекеттерді орындап
қозғалтқышқа от алдырыңыз:
1. Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс) үлгісі:
Беріліс ауыстырғышын P (тұраққа қою) немесе
N (бейтарап) қалпына қойыңыз.
МБ (Механикалық беріліс) үлгісі:
Ауыстыру тұтқасын N (нейтралды) күйіне
қойыңыз.
2. Тежеу педалін мықтап басыңыз.
3. От алдыру қосқышына ақылды кілтті келесі
көрсетілгендей тигізіңіз. (Дыбыстық сигнал естіледі.)
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От
алдыру
қосқышы
ON
қалпына
қойылғаннан кейін немесе қозғалтқыш
жоғарыда көрсетілген әрекеттердің бірі
арқылы от алғаннан кейін, ақылды кілттің
батареясы төмендегені туралы ескерту
(көлік ақпараты дисплейінде) шықса,
ақылды кілт көлік ішінде болса да
көрсетіледі. Бұл ақаулық емес. Дабылды
сөндіру үшін от алдыру тетігін ақылды кілтпен қайта түртіңіз.
Ақылды кілттің батареясы азайғанын
ескерту дабылы шықса (көлік ақпараты дисплейінде) батареяны мүмкіндігінше дереу
ауыстырыңыз. (Мына бөлімді қараңыз: “Батареяны ауыстыру” “8. ішінде Техникалық
қызмет көрсету және өз бетінше орындалатын жұмыстар” бөлім.)

1. Тұралату тежегішін тартыңыз.
2. Аяқасты тежегіш педалін басыңыз.
3. Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс) үлгісі:
Беріліс ауыстырғышын P (тұраққа қою) немесе
N (бейтарап) қалпына қойыңыз.
Стартер беріліс ауыстырғышы тиісті күйде
болғанда ғана жұмыс істейтіндей болып
жасалған.
Механикалық беріліс (МБ) үлгісі:
Беріліс ауыстырғышын N (бейтарап) күйіне
қойыңыз да, қозғалтқышты от алдыру кезінде
іліндіру педалін еденге дейін басыңыз.
Стартер іліндіру педалі басылмайынша
жұмыс істемейтін етіп жасалған.
4. Үдету педалінен аяқты алып, от алдыру
қосқышын START күйіне бұрау арқылы
қозғалтқышты қолмен іске қосыңыз.
Дизельді қозғалтқышы бар үлгілерде бар
болғанда: тұтану индикатор шамы
өшкенше күтіңіз.
5. Қозғалтқыш от алғаннан кейін от алдыру
қосқышын бірден босатыңыз. Қозғалтқыш от
алса, бірақ одан әрі жұмыс істемесе,
жоғарыдағы іс реттерін қайталаңыз.
Өте салқын немесе ыстық күні қозғалтқышты
от алдыру қиын болып жатса, үдету педалін
басыңыз және оны қозғалтқышты от алдыруға
көмектесуі үшін басылған күйі ұстап тұрыңыз.

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ОТ АЛДЫРУ (ақылды кілт жүйесі бар үлгі)

•

•

1. Тұралату тежегішін тартыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Стартерді бір мезетте 15 секундтан артық
уақыт іске қоспаңыз. Қозғалтқыш от алмаса, қозғалтқышты қайта қуудан бұрын
от алдыру қосқышын өшіріп, 10 секунд
күтіңіз. Әйтпесе, стартер зақымдалуы
мүмкін.
Егер қозғалтқышты күшейткіш аккумулятор және жуан сымдар арқылы от алдыру қажет болса, “6. Тосын жағдайда”
атты бөлімде қамтылған нұсқаулар мен
ескертулерді мұқият орындау қажет.

6. Қозғалтқышты жылыту үшін от алдырғаннан
кейін, оның, ең кемі, 30 секунд бос режимде
жұмыс жасауына мүмкіндік беріңіз. Қысқа
қашықтыққа алдымен орташа жылдамдықпен
жүріңіз, әсіресе, суық күндері.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қозғалтқыш қызып жатқан
қараусыз қалдырмаңыз.

кезде

көлікті

2. Xtronic үздіксіз өзгермелі берілісі (ҮӨБ) үлгісі:
Беріліс ауыстырғышын P (тұраққа қою) немесе
N (бейтарап) қалпына қойыңыз.
Стартер беріліс ауыстырғышы тиісті күйде
болғанда ғана жұмыс істейтіндей болып
жасалған.
МБ (Механикалық беріліс) үлгісі:
Ауыстыру тұтқасын N (нейтралды) күйіне
қойыңыз.

4. Қозғалтқыш от алғаннан кейін от алдыру
қосқышын бірден босатыңыз. Қозғалтқыш от
алса, бірақ одан әрі жұмыс істемесе,
жоғарыдағы іс реттерін қайталаңыз.
Өте суық немесе өте ыстық кездері
қозғалтқышқа от алдыру мүмкін болмаса, үдету
педалін басып ұстап тұрыңыз. От алдыру
қосқышын ұстап тұрып, 15 секундқа дейін
басыңыз. Қозғалтқыш от алған кезде, үдету педалін босатыңыз.

Стартер іліндіру педалі толық басылмайынша жұмыс істемейтін етіп жасалған.

•

От алдыру қосқышын қосқанда ақылды кілт
өзіңізде болуға тиіс.

•

3. От алдыру қосқышын ON күйіне қойыңыз. Тежеу педалін (CVT үлгісі) немесе іліндіру педалін
(MБ үлгісі) мықтап басып, қозғалтқышты от алдыру үшін от алдыру қосқышын басыңыз.
Дизельді қозғалтқышы бар үлгілерде бар
болғанда: тұтану индикатор шамы
өшкенше күтіңіз.
Қозғалтқышты бірден от алдыру үшін от алдыру қосқышы кез келген күйде тұрғанда, тежеу
педалін немесе іліндіру педалін басып тұрып,
от алдыру қосқышын басып, босатыңыз.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қозғалтқыш от алғаннан кейін от алдыру
қосқышын дереу босатыңыз.
Стартерді бір мезетте 15 секундтан артық
уақыт іске қоспаңыз. Егер қозғалтқыш от
алмаса, от алдыру қосқышын OFF
қалпына қойып, қозғалтқышқа қайта от
алдыру алдында 10 секунд күтіңіз.
Әйтпесе, стартер зақымдалуы мүмкін.
Егер қозғалтқышты күшейткіш аккумулятор және жуан сымдар арқылы от алдыру қажет болса, “6. Тосын жағдайда”
атты бөлімде қамтылған нұсқаулар мен
ескертулерді мұқият орындау қажет.

5. Қозғалтқышты жылыту үшін от алдырғаннан
кейін, оның, ең кемі, 30 секунд бос режимде
жұмыс жасауына мүмкіндік беріңіз. Қысқа
қашықтыққа алдымен орташа жылдамдықпен
жүріңіз, әсіресе, суық күндері.
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КӨЛІКТІ ЖҮРГІЗУ

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қозғалтқыш қызып жатқан кезде көлікті
қараусыз қалдырмаңыз.
6. Қозғалтқышты
тоқтату
үшін
беріліс
ауыстырғышын P (тұралату) қалпына (ҮӨБ
үлгісі) немесе беріліс ауыстырғышын N (бейтарап) қалпына (MБ үлгісі) қойыңыз, одан кейін
тұралату тежегішін орнатып, от алдыру
қосқышын OFF қалпына қойыңыз.

XTRONIC ҮЗДІКСІЗ ӨЗГЕРМЕЛІ
БЕРІЛІСІМЕН ЖҮРГІЗУ (ҮӨБ)
Көліктегі Xtronic Үздіксіз өзгермелі берілісі (ҮӨБ)
ең жоғарғы қуат пен іркіліссіз жұмысты
қамтамасыз ету үшін электронды түрде
бақыланады.
Осы беріліс түріне арнайы ұсынылған жұмыс істеу
реттері келесі беттерде көрсетілген. Көліктің ең
жоғарғы көрсеткішіне қол жеткізу және
жүргізуден ләззат алу үшін келесі іс реттерін
орындаңыз.

•
•

•

ҚАУІПТІ
Тайғақ жолдарда, төменгі беріліске оқыс
ауыспаңыз.
Бұл
бақылау
мүмкіндігінің
жоғалуына әкелуі мүмкін.

•
•
•
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САҚ БОЛЫҢЫЗ
Салқын қозғалтқыштың бос режимдегі
жылдамдығы
жоғары,
сондықтан
қозғалтқыш жылығанға дейін берілісті
алдыңғы немесе артқы күйге ауыстыру
кезінде абай болыңыз.
Көлік тоқтап тұрғанда қозғалтқыштың
жылдамдығын күшейтпеңіз. Себебі көлік кенет қозғалып кетуі мүмкін.
Көлік алға жылжып келе жатқанда берілісті
ешқашан P (тұраққа қою) немесе R (артқа)
қалпына және артқа шегініп жатқанда P
(тұраққа
қою)
немесе
D
(жүргізу)
қалыптарына қоймаңыз. Ол апаттық
жағдайдың орын алуына немесе берілістің
зақымдалуына себеп болады.

•
•

Қозғалтқышты P (тұралату) немесе N (бейтарап) күйінде от алдырыңыз. Қозғалтқыш
басқа берілістерде от алмайды. Егер от алса,
көлікті NISSAN дилеріне тексертіңіз.
Төтенше жағдай орын алмаса, көлікті
жүргізіп келе жатқанда берілісті N (бейтарап) қалпына қоюға болмайды. Берілісті N
(бейтарап) қалпына қойып инерциямен
жүргізу беріліс жүйесіне елеулі нұқсан
келтіруі мүмкін.
Берілісті P (тұралату) күйіне ауыстырыңыз
және қысқа күту мерзімінен гөрі ұзағырақ
тұратын
кезде
тұралату
тежегішін
тартыңыз.
Берілісті N (бейтарап) күйінен кез келген
жүру
күйіне
ауыстырған
кезде,
қозғалтқышты бос режим жылдамдығында
ұстап тұра беріңіз.
Көлікке келуі мүмкін зақымның алдын алу
үшін: көлікті өрге көтерілетін жерге келіп
тоқтатқан кезде, көлікті үдету педалін басып
ұстап тұрмаңыз. Бұл мақсатта аяқасты тежегіші пайдаланылуы тиіс.

Көлікті от алдыру
1. Қозғалтқышты от алдырғаннан кейін, беріліс
ауыстырғышын P (тұраққа қою) күйінен
шығарудан бұрын аяқасты тежегіш педалін
толық басыңыз.

•

2. Аяқасты тежегіш педалін басқан қалпы беріліс
ауыстырғышын жүру қалпына қойыңыз.
3. Тұралату тежегішін және аяқасты тежегіш педалін бос жіберіңіз, сосын көлікті біртіндеп
қозғалысқа келтіріңіз.
Xtronic ҮӨБ от алдыру қосқышы ON күйінде
тұрғанда көлікті P (тұраққа қою) күйінен кез
келген жүргізетін беріліске ауыстырудан
бұрын, аяқасты тежегіш педалін басуды ҚАЖЕТ
ететіндей жасалған.

D және механикалық беріліс режимі алға
жылжуға және R артқа жылжуға арналған.
ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ЖЫЛЫТЫҢЫЗ - Салқын
тұрған қозғалтқыштың бос режимдегі
жылдамдығының жоғары болатынына байланысты, қозғалтқышқа от алдырғаннан дереу
беріліс
ауыстырғышты
жүргізу
берілісіне ауыстырған кезде ерекше сақ
болыңыз.

Ауыстыру

САҚ БОЛЫҢЫЗ

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
АЯҚАСТЫ ТЕЖЕГІШ ПЕДАЛІН БАСЫҢЫЗ Беріліс ауыстырғышты D, R немесе
механикалық беріліс режимі күйіне аяқасты
тежегіш педалін баспай тұрып қою,
қозғалтқыш от алып тұрған кезде көліктің
баяу
жылжуына
әкеледі.
Беріліс
ауыстырғышын
ауыстырудан
бұрын,
аяқасты
тежегіш
педалінің
толық
басылғанына және көліктің тоқтағанына
көз жеткізіңіз.
БЕРІЛІС АУЫСТЫРҒЫШТЫҢ ТҰРҒАН ОРНЫН
ТЕКСЕРІҢІЗ - Беріліс ауыстырғыштың
қажетті берілісте тұрғанына көз жеткізіңіз.

Қозғалтқыш от алып тұрған және аяқасты
тежегіш педалі басылып тұрған кезде,
беріліс ауыстырғышын P (тұраққа қою)
күйінен шығару мүмкін болмаса, тежегіш
шамдары жұмыс істемеуі мүмкін. Ақауы бар
тежегіш шамдары өзіңізді және өзгелерді
жарақаттауы мүмкін апатқа әкелуі мүмкін.

Беріліс жүйесінің зақымдалуына жол бермеу
үшін көлік әбден тоқтаған кезде P (тұралату)
немесе R (артқы) күйін ғана пайдаланыңыз.

От алдыру қосқышы LOCK, OFF немесе ACC
күйіне қойылса, беріліс ауыстырғышты P
(тұралату) күйінен шығаруға және өзге
күйлердің кез келгеніне салуға болмайды.

•

•

тұралату тежегішін тартыңыз. Бұлай істемеген кезде көлік кенет жылжып немесе аударылып қалып, ауыр жарақатқа немесе
мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
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Механикалық беріліс режимімен бірге (СЖБ үлгісі)

m:
m:
m:

Аяқасты тежегіш педалін басып
тұрып, түймешікті j
A басыңыз.
A басыңыз.
Түймешікті j
Беріліс ауыстырғышын жылжытсаңыз
болғаны.

ҚАУІПТІ

•

Қозғалтқыш от алып тұрмаған кезде беріліс
ауыстырғыш беріліске салынған болса,

Қозғалтқышты от алдырғаннан кейін, аяқасты тежегіш
педалін
толық
басыңыз,
беріліс
ауыстырғышының түймешігін басыңыз және
беріліс ауыстырғышын P (тұралату) күйінен
шығарыңыз.
Егер от алдыру қосқышы кез келген себептен OFF
немесе ACC қалпына қойылса, ал беріліс
ауыстырғышы P (тұраққа қою) күйінен басқа кез
келген қалыпта болса, от алдыру қосқышын LOCK
күйіне қою мүмкін емес.
Беріліс ауыстырғышын P (тұраққа қою) қалпынан
басқа қалыпқа ауыстыру қиын болғанда, ең алдымен тұралату тежегіші қолданылып тұрмағанын
тексеріңіз, одан кейін аяқасты тежегіш педалін
жіберіп, қайтадан басыңыз.
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Егер от алдыру қосқышын LOCK күйіне қою мүмкін
болмаса, төмендегі қадамдарды жасаңыз:
1. Тұралату тежегішін тартыңыз.
2. Аяқасты тежегіш педалін баса отырып, от алдыру қосқышын ON күйіне қойыңыз.
3. Беріліс ауыстырғышты
қалпына қойыңыз.

P

(тұраққа

қою)

4. От алдыру қосқышын LOCK күйіне қойыңыз.
P (тұралату):
Осы күйді көлік тұраланған немесе қозғалтқыш от
алған кезде пайдаланыңыз. Көліктің толық
тоқтағанына көз жеткізіңіз және беріліс
ауыстырғышын P (тұраққа қою) күйіне
қойыңыз. Тұралату тежегішін тартыңыз. Көлікті
қыр үстіне тұралатқан кезде, алдымен аяқасты
тежегіш педалін басыңыз, тұралату тежегішін
тартыңыз, содан кейін беріліс ауыстырғышын P
(тұралату) күйіне қойыңыз.
R (Артқа жүру):
Артқа жылжу үшін берілісті осы қалыпқа
қойыңыз. R (кері) күйін таңдаудан бұрын көліктің
толық тоқтағанына көз жеткізіңіз.
N (бейтарап):
Алға жүретін немесе артқы берілістің ешқайсысы
қосылмайды. Қозғалтқышты осы күйде от
алдыруға болады. N (бейтарап) күйге ауыстыруға
және көлік жүріп бара жатқанда өшіп қалған
қозғалтқышты қайта от алдыруға болады.
D (жүру):
Қалыпты жағдайда алдыға қарай жүру үшін осы
күйді қолданыңыз.
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Қолмен ауыстыру режимі
Көлік тоқтап тұрған кезде немесе жүріп келе
жатқанда, ауыстыру тұтқасы D қалпынан қолмен
ауыстыру ықтырмасына қойылса, беріліс қолмен
ауыстыру режиміне өтеді. Берілісті ауыстыру
ауқымын қолмен таңдауға болады.
Берілісті қолмен ауыстыру режимінде беріліс
ауқымы өлшегіштегі күй индикаторында бейнеленеді.
Берілісті ауыстыру ауқымы келесідей жоғары
және төмен ауысады:
M1

•
•
•

̔
̔
̔
̔
̔
̔
M2
M3
M4
M5
M6
M7
̒
̒
̒
̒
̒
̒

Жоғары қарай ауыстырған кезде, беріліс
ауыстырғышын
+
(жоғары)
жағына
жылжытыңыз. (Жоғарырақ ауқымға ауысады.)

M6 (алтыншы) және M5 (бесінші):
Өрге қарай ұзақ жүрген кезде немесе еңісті жерден ұзақ төмен түскен кезде қозғалтқышты тежеу
үшін осы қалыпты қолданыңыз.
M4 (төртінші), M3 (үшінші) және M2 (екінші):
Осы күйлерді қырға шығу немесе төмен түскен
кезде қозғалтқыш қуатымен тежеу үшін
қолданыңыз.
M1 (бірінші):
Осы күйді тік қырларға баяу шыққанда немесе
терең қар, құм немесе балшық арасымен баяу
қозғалғанда немесе еңісті жолдардан түскенде
қозғалтқыштың ең жоғарғы деңгейдегі тежеу күші
қажет болған кезде пайдаланыңыз.

•

Төменірек
ауыстырған
кезде,
беріліс
ауыстырғышын
–
(төмен)
жағына
жылжытыңыз. (Төменірек ауқымға ауысады.)

•

Беріліс ауыстырғышын бір жаққа екі рет
жылжыту, берілістерді реті бойынша бірінен
кейін бірін ауыстырады. Дегенмен, егер бұл
әрекет жылдам орындалса, екінші ауыстырылым толық орындалмауы мүмкін.

•

M7 (жетінші):
Қалыпты жағдайда алдыға қарай жүру үшін осы
күйді қолданыңыз. Алайда, үдеткен немесе басқа
көлікті басып озу кезінде берілістерді қолмен
төмен ауыстыру керек болады.

•

M7-ші берілістен төменгі берілісте жоғары
жылдамдықпен ұзақ уақыт жүруге болмайтынын есте ұстаңыз. Бұл жанармайдың
үнемделуін азайтады.
Қолмен ауыстыру режимінде, беріліс көлік
тоқтамай тұрып автоматты түрде M1
(бірінші) беріліске түседі. Қайтадан үдеткен
кезде, қалаған жоғарырақ ауқымға ауыстыру қажет.
Қолмен
ауыстыру
режимінде
беріліс
таңдалған ауқымға ауыспауы мүмкін. Бұл
көліктің
жүру
қызметін
сақтауға
көмектеседі және көліктің зақымдалуын немесе бақылау мүмкіндігінің жоғалуын
төмендетеді.
Қолмен ауыстыру режимін тоқтатқан кезде,
ауыстыру тұтқасын D қалпына қайтарыңыз.
Беріліс жүйесі көлікті қалыпты жүргізу күйіне
қайта оралады.

•

•

Xtronic ҮӨБ сұйықтығының температурасы
аса төмен болғанда, қолмен ауыстыру режимі
жұмыс істемеуі және жүргізу режимі сияқты автоматты түрде ауысуы мүмкін. Бұл ақаулық
емес. Мұндай жағдайда ауыстыру тұтқасын D
қалпына қайтарып, шамалы уақыт айдаңыз да,
қолмен ауыстыру режиміне өтіңіз.

Ауыстыру құлпын босату үшін келесі іс ретін
орындаңыз:

Сұйықтықтың жоғары
температурасынан қорғау режимі

Xtronic ҮӨБ сұйықтығының температурасы
жоғары
болғанда,
ауыстыру
ауқымы
әдеттегіден төмен айн/мин жылдамдықта
жоғары ауысуы мүмкін. Бұл ақаулық емес.

Үдеткішті төмен беріліске түсіру - D
қалпында
Басып озу немесе қырларға шығу үшін үдету педалін еденге дейін басыңыз. Бұл көлік
жылдамдығына қарай беріліс жүйесін төменгі
берілістердің біріне ауыстырады.

Беріліс құлпын босату
Егер батарея таусылып қалса, ауыстыру тұтқасы
P (тұраққа қою) қалпынан аяқасты тежегіш педалі
басылса да жылжымауы мүмкін.

Егер беріліс ауыстырғышын P (тұраққа қою)
күйінен шығару мүмкін болмаса, Xtronic ҮӨБ
жүйесін тез арада NISSAN дилеріне тексертіңіз.
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Мысал

1. От алдыру қосқышын OFF немесе LOCK күйіне
қойыңыз.
2. Тұралату тежегішін тартыңыз.
3. Беріліс құлпын босату қақпағын қолайлы сайманмен (жоғарыдағы суретте көрсетілген)
алыңыз.
4. Механикалық кілтті енгізіңіз және беріліс
құлпын босату үшін төмен басыңыз.
5. Беріліс ауыстырғышының түймешігін басыңыз
да, беріліс ауыстырғышын босату түймешігін
басқан қалпы N (бейтарап) қалпына қойыңыз.
Аяқтағаннан кейін беріліс құлпын босату
қақпағын орнына салыңыз.
Рульді құрсаудан босату үшін
қосқышын ON қалпына қойыңыз.

от

алдыру

Көлікті, итеру арқылы, қажетті орынға қозғауға
болады.

Бұл трансмиссия жүйесінің сұйықтықтың жоғары
температурасынан қорғау режимі бар. Егер
сұйықтық температурасы өте жоғары болса (мысалы, күн ыстық кезде тік қырға шыққан кезде),
беріліс жүйесінің зақымдалу мүмкіндігін азайту
үшін қозғалтқыш қуаты және, кейбір жағдайларда,
көлік жылдамдығы өздігінен азайтылады. Көлік
жылдамдығын үдету педалімен бақылау болады,
бірақ қозғалтқыш пен көлік жылдамдығы шектеулі болуы мүмкін.

Сақтандыру әрекеті
Сақтандыру әрекеті орын алғанда, Xtronic ҮӨБ
таңдалған жүргізу қалпына ауыспайды.
Егер көлікті дөңгелектің шамадан тыс айналуы
және одан кейінгі тежегішті қатты басылуы
сияқты тосын жағдайда жүргізген кезде, апат
кезінде өшу жүйесі іске қосылуы мүмкін.
Мұндай жағдай барлық электр тізбектері дұрыс
жұмыс жасап тұрса да кезігеді. Мұндай
жағдайда, от алдыру қосқышын OFF күйіне
қойыңыз да, 10 секунд күтіңіз. Содан кейін от
алдыру қосқышын ON қалпына қайта қойыңыз.
Көлік өзінің қалыпты жұмыс істейтін күйіне
оралуы тиіс. Егер ол өзінің қалыпты жұмыс
күйіне қайтып оралмаса, NISSAN дилеріне
трансмиссия жүйесін тексертіңіз және, қажет
болса, жөндетіңіз.
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ҚАУІПТІ
Апат кезінде өшуді қажет ететін әрекет орын
алған кезде, көлік жылдамдығы біртіндеп азайтылады. Бұл азайған жылдамдық басқа
көліктерге қарағанда төмендеу болуы мүмкін,
ал бұл өз кезегінде апатқа түсу мүмкіндігін
жоғарылатады. Көлікті жүргізген кезде аса сақ
болыңыз. Қажет болса, трансмиссия жүйесінің
қалыпты күйге оралуын мүмкін ету үшін
жолдың шетіндегі қауіпсіз жерге тоқтаңыз немесе оны, қажет болса, жөндетіңіз.

КӨЛІКТІ МЕХАНИКАЛЫҚ
БЕРІЛІСПЕН (МБ) ЖҮРГІЗУ

•
•

•

ҚАУІПТІ
Тайғақ жолдарда, төменгі беріліске оқыс
ауыспаңыз.
Бұл
көлікті
бақылау
мүмкіндігінің жоғалуына әкелуі мүмкін.
Төменгі
беріліске
ауысар
кезде
қозғалтқыштың айналымын шамадан тыс
асырмаңыз.
Бұл
көлікті
бақылау
мүмкіндігінің
жоғалуына
немесе
қозғалтқыштың
зақымдалуына
әкелуі
мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Көлікті айдап бара жатқанда аяғыңызды
іліндіру педаліне қоймаңыз. Бұл іліндіру
жүйесін бүлдіруі мүмкін.
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•
•
•
•

Іліндіру
жүйесінің
зақымдануын
болдырмауға
көмектесу
үшін
жылдамдықты ауыстырудан бұрын іліндіру
педалін толық басыңыз.

сылмаса, беріліс қорабының дыбысы естілуі
мүмкін. Беріліс жүйесі зақымдалуы мүмкін.

Берілісті R (кері) күйге ауыстырудан бұрын
көлікті толық тоқтатыңыз.

Көлікті 1 (1-ші) беріліске қойып қозғаңыз да,
көліктің жылдамдығына сәйкес біртіндеп 2 (2-ші),
3 (3-ші), 4 (4-ші), 5 (5-ші) және 6 (6-шы) беріліске
ауысыңыз.

Көлік белгілі бір уақытқа тоқтатылған кезде,
мысалы, бағдаршам жанында күту, берілісті
N (бейтарап) күйіне ауыстырыңыз және
іліндіру педалін аяқасты тежегіш педалін басып тұру арқылы босатыңыз.

Егер ауыстыру тұтқасын R (кері) немесе 1 (1-ші)
қалыпқа жылжыту қиын болса, N (бейтарап)
қалыпқа ауысыңыз да, іліндіру педалін бір рет
босатыңыз. Іліндіру педалін қайтадан толық
басыңыз да, R немесе 1 қалпына ауысыңыз.

Көлікті жүргізіп келе жатқанда берілісті N
(бейтарап) қалпына қоюға болмайды.
Берілісті N (бейтарап) қалпына қойып инерциямен жүргізу беріліс жүйесіне елеулі
нұқсан келтіруі мүмкін.

Көлікті от алдыру
1. Қозғалтқышты от алдырғаннан кейін іліндіру
педалін еденге дейін басыңыз да, ауыстыру
тұтқасын 1 (1-ші) немесе R (кері) қалпына
қойыңыз.
2. Үдету педалін баяу басып, іліндіру педалін және
тұралату тежегішін бір мезгілде босатыңыз.

SSD0552Z

•

Ауыстыру берілісі
берілістерді өзгерту үшін немесе жоғары немесе
төмен беріліске ауысқан кезде, іліндіру педалін
түгел басыңыз да, тиісті беріліске ауысып, іліндіру
педалін баяу әрі жайлап босатыңыз.
Берілістің іркіліссіз ауысуын қамтамасыз ету үшін
беріліс қорабының иінтірегін ұстаудан бұрын
іліндіру педалін толық басыңыз. Егер іліндіру педалі берілісті ауыстырудан бұрын толығымен ба-

•

Кері жүру үшін көлікті тоқтатыңыз да, ауыстыру тұтқасын N (бейтарап) қалпына қойып,
сақинаны ➀ жоғары тартып, R (кері) қалыпқа
ауысыңыз.
Сақина беріліс ауыстырғыш N (бейтарап)
қалпына қойылған кезде өз орнына келеді.

ТОҚТАТУ/БАСТАУ ЖҮЙЕСІ (бар
болса)
Әр беріліс үшін ұсынылатын ең үлкен
жылдамдық
Егер қозғалтқыш біркелкі жұмыс істемесе немесе
жылдамдықты үдету қажет болса, төменгі
жылдамдық берілісіне түсіңіз.
Әр беріліс үшін ұсынылған ең үлкен жылдамдық
(төменде көрсетілген) шегінен аспаңыз. Көлікті
түзу жолда жүргізу үшін сол жылдамдық үшін
ұсынылған ең жоғарғы берілісті пайдаланыңыз.
Әрдайым орнатылған жылдамдық шектеулерін
сақтаңыз және қауіпсіз жүрісті қамтамасыз ететін
жол жағдайларына байланысты жүріп отырыңыз.
Төменгі беріліске ауысар кезде қозғалтқыштың
айналымын шамадан тыс асырмаңыз, себебі
қозғалтқышқа зақым келуі немесе көлікті басқара
алмай қалуыңыз мүмкін.
MR20DD қозғалтқыш үлгісі:
км/сағ (миля/сағ)
1-ші
48 (29)
2-ші
84 (52)
3-ші
117 (72)
4-ші
151 (93)
5-ші және 6-шы
— (—)
R9M қозғалтқыш үлгісі:
1-ші
2-ші
3-ші
4-ші
5-ші және 6-шы

км/сағ (миля/сағ)
35 (22)
63 (39)
98 (61)
136 (85)
— (—)

Тоқтату/Бастау жүйесі сапар кезінде жанармай
босқа
шығындалмауға,
шығасын
газдың
мөлшерін және шуылды азайтуға көмектеседі:

•
•
•
•

•

Тежеу педалі басылып тұрған кезде көлікті
тоқтатсаңыз (Xtronic ҮӨБ) немесе беріліс
ауыстырғыш N (бейтарап) күйде болса және
іліндіру педалі босатылса (MT), қозғалтқыш автоматты түрде өшеді.
Тежеу педалін босатқан кезде (Xtronic ҮӨБ) немесе
іліндіру
педалін
басқанда
(MT),
қозғалтқыш автоматты түрде қосылады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Тоқтату/бастау
жүйесі
талап
етсе,
қозғалтқыш автоматты түрде қайта от алуы
мүмкін.
Капотты ашудан немесе кез келген
техникалық қызмет көрсету жұмыстарын
орындаудан бұрын, от алдыру қосқышын
OFF қалпына қойыңыз. Әйтпесе қозғалтқыш
автоматты түрде қайта от алып, адамдар
ауыр жарақат алуы мүмкін.
Көліктен шығудан бұрын әрдайым от алдыру қосқышын OFF қалпына қойыңыз, себебі
жүйе қозғалтқышты өшірген болуы мүмкін,
бірақ от алдыру әлі қосылып тұрады,
сондықтан қозғалтқыш автоматты түрде
қайта от алуы мүмкін.
Бұлай істемегенде аккумулятор заряды таусылып қалуы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ
Жүйені тоқтату/бастау функциясы бар үлгіде
зарядтау-зарядының таусылу мөлшері және
қолданыс мерзімі жағынан жетілдірілген арнайы батареяны қолданыңыз. Тоқтату/Бастау
жүйесіне арналмаған аккумуляторды пайдаланудан сақ болыңыз, себебі аккумулятор ерте
істен шығуы мүмкін немесе Тоқтату/Бастау
жүйесінде
ақау
пайда
болуы
мүмкін.
Аккумуляторға
келсек,
Genuine
NISSAN
бөлшектерін қолдануды ұсынамыз. Қосымша
мәлімет
алу
үшін
NISSAN
дилеріне
хабарласыңыз.
ЕСКЕРТПЕ
Тоқтату/Бастау жүйесі келесі жағдайларда жасамайды:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Қозғалтқыш өшкеннен соң жүргізусіз тоқтап
тұрса.
Қозғалтқыштың салқындатқыш температурасы төмен болса.
Батарея сыйымдылығы төмен болса.
Батарея температурасы төмен болса.
Көлік жылжыған кезде.
Тежегіш күшейткіште вакуум азайған кезде.
Қозғалтқыш
жұмыс
істеген
қозғалтқыш капоты ашық болса.

кезде

Қозғалтқыш капоты ашық болуымен бірге
қозғалтқыш іске қосылса.
Жүргізушінің қауіпсіздік белдігі тағылмаса.
Жүргізушінің есігі ашық болса.
Руль басқарылған кезде (Xtronic ҮӨБ үлгісі).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Тоқтау/Бастау
жүйесінің
индикаторы
төменгі жылдамдықта жанған кезде.
Желдеткіштің жылдамдығын басқару OFF
(0) күйінен басқа күйде болғанда ауа ағынын
басқару тетігі алдыңғы жылытқыш күйінде
болса.
Алдыңғы жылытқыш қосқышы қосылғанда.
Көліктің ішіндегі температура өте жоғары
немесе төмен болғанда. (Ауа баптағыш өшіп,
Тоқтау/Бастау жүйесі іске қосылғанда.)

•

•

Беріліс ауыстырғышы P (тұраққа қою)
күйінде болса (Xtronic ҮӨБ).

•

•
•

Көлік қозғалтқышының капоты ашылған кезде.
Жүргізуші орындығының белдігі салынбай
тұрғанда және жүргізушінің есігі ашық
болғанда (МБ үлгі).

•

Беріліс ауыстырғышы Бейтарап күйінде
тұрмаған кезде (МБ үлгілер).

•

Көлік 1500 м (4922 фут) биіктіктен жоғары
сапарға шыққанда (R9M қозғалтқышы
орнатылған Xtronic ҮӨБ үлгілері).

•

Механикалық берілісті үлгілері (МБ) үшін

ЕСКЕРТПЕ

–

Беріліс ауыстырғышы N (бейтарап)
қалпынан басқа кез келген қалыпқа
қойылса.

Тоқтау/Бастау жүйесінің келесі жағдайларда
іске қосылуы біраз уақыт алуы мүмкін:

–

Іліндіру педалі басылғанда.

–

Ақылды кілт көліктің ішінде емес болса.
беріліс

(Xtronic

ҮӨБ)

–

Үдету педалі басылғанда.

–

Көлік қозғалысы тәртібінің беріліс
тұтқасы R (артқа жүру) күйінде болғанда.

–

Тежеу педалі мықтап басылмағанда.
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Тоқтату/Бастау
жүйесінің
индикаторы
көрсетіліп, қозғалтқыш автоматты түрде, кем
дегенде
келесі
жағдайлардың
бірі
орындалғанда жұмыс істей бастайды:

•

Тоқтау/Бастау OFF қосқышы қосылғанда.

Үздіксіз өзгермелі
үлгілері үшін

ЕСКЕРТПЕ

Қозғалтқыш тежеу педалі босатылған кезде де
қайтадан қосылмаса (Xtronic ҮӨБ) немесе
іліндіру педалі басылса (MT) Тоқтату/бастау
жүйесі келесі жағдайларда іске қосылса:

•

Көлік 2000 м (6562 фут) биіктіктен жоғары
сапарға шыққанда (МБ үлгі).

Көлікті тік ылди жолда тоқтатқанда.

ЕСКЕРТПЕ

Ауа баптағыштың желдеткіш жылдамдығы
ең жоғары жылдамдыққа қойылғанда.

Қуат тұтыну көп болғанда.

–

Электрлі күшейткіші бар руль жүйесінің
(ABS) дабыл шамы немесе Электронды
тұрақтылық бағдарламасы (ЭТБ) дабыл шамы жанғанда.

•
•
•

Аккумулятор отырып қалғанда.

•

немесе

•

Батареяны ауыстырған кезде немесе батарея терминалы ұзақ уақытқа ажыратылып,
сосын қайтадан қосылса.

•

Сыртқы температурасы
жоғары болса.

төмен

Тежеу педалі беріліс ауыстырғышы D (жүру)
немесе N (бейтарап) қалпында тұрғанда босатылса (Xtronic ҮӨБ үлгісі).
Беріліс ауыстырғышы N (бейтарап) немесе
P (тұралату) қалпынан D (Жүру) қалпына
ауыстырылса (Xtronic ҮӨБ үлгісі).
Беріліс ауыстырғышы N (бейтарап) немесе
P (тұраққа қою) қалпынан R (артқа жүру)
қалпына ауыстырылса (Xtronic ҮӨБ үлгісі
үшін).
Жүргізушінің қауіпсіздік белдігі салынбай
тұрса және жүргізушінің есігі ашық болса
(Xtronic ҮӨБ үлгісі).
Аккумулятор кернеуі төмендесе (көліктің
фара, қыздырғыш т.с.с. және көліктің ішіндегі 12 вольттік розеткаға жалғанған
қосымша құрылғы жүктемесіне байланысты).
Көліктің жылдамдығы шамамен 2 км/сағтан (1 миля/сағ) жоғары болғанда.
Көліктің ішіндегі температура өте жоғары
немесе төмен болғанда. (Ауа баптағыш өшіп,
Тоқтау/Бастау жүйесі іске қосылғанда.)
Алдыңғы
жылытқыш
қосылғанда.
(Қозғалтқыш сыртқы температураға байланысты от алмауы мүмкін).

•
•
•
•
•
•
•

Тоқтату/бастау жүйесі белсенді болғаннан
бері 3 минуттан артық уақыт өтсе (Xtronic
ҮӨБ үлгісі).
Үдету педалі басылса (Xtronic ҮӨБ үлгісі).
Руль басқарылған кезде. (Руль қызметі
ауырлайды, бірақ ол ақаулық емес.) (Xtronic
ҮӨБ үлгісі).

Егер қозғалтқыш Тоқтату/Бастау жүйесінің
жылытқышы әсерінен тоқтағанда суыту және
артық ылғалды алу функциялары істен шығады.
Ауа баптағыш функциялардың істен шығуын болдырмау үшін Тоқтау/Бастау OFF тетігін қосу
арқылы Айналмай тұру режимін өшіріңіз.

Батарея сыйымдылығы төмен болса.

ТОҚТАТУ/БАСТАУ ЖҮЙЕСІ
ДИСПЛЕЙІ

Қуат тұтыну жоғары болғанда.

Қозғалтқышты тоқтату

Беріліс ауыстырғышы R (артқа) күйінде болса (Xtronic ҮӨБ үлгісі).

Тоқтау/Бастау жүйесі ON немесе OFF

JVS0638XZ

Іліндіру педалі басылғанда (МБ үлгісі).
Тоқтау/Бастау жүйесі Тоқтау/Бастау OFF тетігін
қолдану арқылы іске қосылса немесе істен шықса,
хабар көрсетіледі.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Іліндіру педалі толық басылғанда ғана беріліс
қосылады (МБ үлгісі).

CO2 немесе жанармай үнемдеу және
қозғалтқышты тоқтату уақыты

ЕСКЕРТПЕ
Келесі жағдайларда Тоқтату/Бастау жүйесі
қозғалтқышты автоматты түрде қосуға кедергі
болады. Ондай жағдайда қозғалтқышты от алдыру қосқышы арқылы от алдыру керек:

•
•

JVS0341XZ

Қозғалтқыш тоқтаған кезде ақпарат бірнеше секунд көрсетіліп тұрады.

Жүргізуші орындығының белдігі салынбай
тұрса және жүргізушінің есігі ашық болса
(МБ үлгі).
Капот ашық болса.

Тоқтау шамы, т.б. күту кезінде осы жүйені
қолданыңыз. Көлік ұзақ уақыт бойы тоқтап
қалғанда, қозғалтқышты өшіріп қойыңыз.

JVS0430XZ
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CO2
немесе
жанармай
үнемдеу
және
қозғалтқышты тоқтату уақыты режимі мынаны
көрсетеді:

•
•

Кілт LOCK ескертуі

Тоқтау/Бастау жүйесінде ақау болғанда осы хабар көрсетіледі.
Жүйені NISSAN дилеріне тексертіңіз.

СО2 үнемдеу Тоқтау/Бастау жүйесі арқылы
қозғалтқыш автоматты түрде тоқтаған кезде
алдын алу мүмкін болған СО2 есептелген
шығарындысының
болжалды
мөлшерін
көрсетеді.

ТОҚТАТУ/БАСТАУ OFF ТЕТІГІ

Қозғалтқышты тоқтату уақыты қозғалтқышты
Тоқтату/Бастау жүйесі тоқтатқан уақытты
көрсетеді.

Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Тоқтату/Бастау жүйесі (бар болса)” осы бөлімнің
бас жағында.

Автоматты бастауды ажырату

JVS0345XZ

Ақпарат көрсетіліп, сигнал естіліп, аккумулятор
таусылып қалмас үшін от алдыру қосқышын OFF
қалпына қою қажет екенін ескертеді.
Хабарды от алдыру қосқышын OFF (немесе
қозғалтқышты қайта іске қосу арқылы) қалпына
қою немесе басу арқылы ғана жоюға болады.

Жүйе ақаулығы

NIC3914

Жүйені Тоқтату/Бастау жүйесінің OFF тетігін басып уақытша ажырата тұруға болады. От алдыру
қосқышын қолданып, қосқышты қайтадан басу
немесе қозғалтқышты қайтадан от алдыру
Тоқтау/Бастау жүйесін қайтадан іске қосады.

•
•

JVS0344XZ

Егер
қозғалтқыш
Тоқтату/Бастау
жүйесі
қосылғаннан кейін тоқтаса және автоматты түрде
іске қосылмаса, хабар көрсетіледі.
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Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде
Тоқтату/Бастау
жүйесі
ажыратылса,
қозғалтқыш автоматты түрде тоқтай алмайды.
Тоқтату/Бастау жүйесі, қозғалтқыш Тоқтату/
Бастау жүйесі арқылы автоматты түрде
тоқтатылғаннан
кейін
ажыратылса,
қозғалтқыш қолайлы жағдайлар орын алған
кезде дереу іске қосылады. Содан кейін, осы
сапар бойы қозғалтқыш автоматты түрде
тоқтай алмайды.

АҚЫЛДЫ 4X4 (бар болса)

•

•

Тоқтату/Бастау жүйесі ажыратылған кезде,
Тоқтату/Бастау
жүйесіндегі
индикатор
шамының ➀ OFF тетігі жанады. Осы жағдайда,
Тоқтату/Бастау жүйесі сапар кезінде жанармайды үнемдеу, шығасын газ мөлшерін немесе шуылды азайту функцияларын атқара
алмайды.

АҚЫЛДЫ 4X4 РЕЖИМІ
ҚОСҚЫШЫНЫҢ ӘРЕКЕТТЕРІ

LOCK: LOCK режимін қосу үшін Ақылды 4x4
режимінің қосқышын сағат тіліне қарсы бағытқа
бұрап, LOCK күйіне келтіріңіз. Қосқыш AUTO күйіне
өздігінен оралады және өлшегіштегі төрт
дөңгелекті жетектің (4ДЖ) LOCK индикатор шамы
жанады. LOCK режимін өшіру үшін,
қосқышты қайтадан LOCK күйіне қарай бұраңыз.
Қосқыш AUTO күйіне өздігінен оралады және 4ДЖ
LOCK индикатор шамы өшеді.

Тоқтату/Бастау жүйесінде ақау болған кезде,
Тоқтату/Бастау
жүйесіндегі
индикатор
шамының ➀ OFF тетігі жанады.

ЕСКЕРТПЕ
Тоқтау/Бастау жүйесінің ON немесе OFF хабарлары көліктің ақпарат дисплейінде Тоқтату/Бастау жүйесінің OFF тетігі басылған кезде бірнеше секунд көрсетілуі мүмкін. Мына бөлімді
қараңыз: “Тоқтату/Бастау жүйесі дисплейі” осы
бөлімнің бас жағында.
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Ақылды 4x4 режимінің қосқышы

Ақылды
4x4
жүйесі
машина
жүргізу
жағдайларына қарай 2ДЖ (Екі дөңгелекті жетек),
AUTO не LOCK режимін таңдау үшін пайдаланылады.
2ДЖ, AUTO немесе LOCK режимдерін таңдау үшін
ортаңғы консольде орналасқан Ақылды 4x4
режимінің қосқышын бұраңыз.
AUTO: Ақылды 4x4 режим қосқышын бейтарап
(AUTO) қалпына бұраңыз. Өлшегіштегі төрт
дөңгелекті жетектің (4ДЖ) AUTO индикатор шамы
жанады.
2ДЖ: Ақылды 4x4 режим қосқышын сағат тілі
бағытында 2ДЖ күйіне бұраңыз.
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4ДЖ ауыстыруға қатысты кеңестер

•

4ДЖ режимінің индикатор
шамы
4ДЖ режимі

Жетектегі дөңгелектер
(

2ДЖ

Алдыңғы дөңгелектер:
Қалыпты жолда келе
жатқанда, дөңгелек жетегінің
режимі екі дөңгелекті жетек
(2ДЖ) режимінде болады.*1

AUTO

Айналу күшінің алдыңғы және
артқы дөңгелектерге
үлестірілуі, жол жағдайына
қарай, өздігінен өзгереді
(арақатынас; 100 : 0 (2ДЖ) ̔
50 : 50 (4ДЖ)). Бұл көлікті
жүргізу тұрақтылығының
жақсаруына әкеледі.

mm
,

Пайдалану шарттары
)

Өшіру

Жанады

m

Көлікті құрғақ,
жабыны бар жолдарда
айдау

Көлікті жабыны бар
немесе тайғақ
жолдарда айдау

•

Жанады
БЕКІТПЕ

Төрт дөңгелекті жетек (4ДЖ)
*2*3*

mm
/

Көлікті кедір-бұдырлы
жолдарда айдау

*1: 2ДЖ режимі жүргізу жағдайларына байланысты автоматты түрде 4ДЖ режиміне ауысуы мүмкін. 4ДЖ
режимінің индикатор шамы жанбайды.
*2: Көлікті жоғары жылдамдықта айдаған кезде, LOCK режимі AUTO режиміне өздігінен өзгереді. 4ДЖ
LOCK индикатор шамы сөнеді.
*3: От алдыру қосқышы OFF қалпына қойылған кезде, LOCK режимі автоматты түрде біржола тоқтайды.

•

•

Трансмиссия жүйесі бөлшектерінің май температурасы, көлікті құм немесе балшық арқылы
кедір-бұдырлы жолда айдау немесе батып
қалған көлікті шығару сияқты көліктің
алдыңғы
және
артқы
дөңгелектері
арасындағы айналу айырмашылығы үлкен
(дөңгелектің айналып кетуі) кезде, үздіксіз
айдағанда көтеріледі. Мұндай жағдайда, [4WD
High Temp. Stop Vehicle] ескертуі пайда болып,
трансмиссия жүйесінің бөлшектерін қорғау
үшін 4ДЖ режимі 2ДЖ күйіне ауысады. Егер
көлік қозғалтқышы қауіпсіз орында тұрғанда
жүргізуді тоқтатсаңыз және [4WD High Temp.
Stop vehicle] ескертуі шыққанша күтсеңіз, 4ДЖ
басында таңдалған режимге келеді.
4ДЖ режиміндегі тежеу қашықтығы 2ДЖ режимімен бірдей.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Көлікті жүргізу жағдайына қарай, 4ДЖ режимі, 2ДЖ режимі таңдалып тұрса да, 2ДЖ
режимінен 4ДЖ режиміне автоматты түрде
ауысуы мүмкін. Бұндай жағдай көлікті
жүргізіп бара жатқан кезде орын алса, 4WD
режимінің индикаторы жанбайды.
Төмендегі жағдайларда кез келген режимде
қозғалтқышты Ақылды 4x4 режимінің
қосқышымен от алдырмаңыз:
–
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Көлік еркін шайқалысқа қойылғанда немесе көліктің алдыңғы дөңгелектері
көтерулі, артқы дөңгелектері жерде
тұрған кезде.

–

•

•
•

көліктің артқы дөңгелектерін жерден
көтеріп сүйреген кезде.

өзгеруі мүмкін. Осы ескерту көрсетілсе, мұны
орындау қауіпсіз болса, қозғалтқыштың айналмай тұруын тоқтатыңыз. Одан кейін ескерту
өшірілсе, жүргізуді жалғастыруға болады.

Ақылды 4x4 режимінің қосқышын тек тік айдап келе жатқанда қолданыңыз. Ақылды
4x4 режимінің қосқышын бұрылу немесе
кері шегіну кезінде пайдаланбаңыз. Егер
бұрылу, жеделдету не баяулату кезінде
Ақылды 4x4 режимінің қосқышы пайдаланылса немесе AUTO не LOCK режимінде от
алдыру қосқышы ажыратылса, соққы
сезілуі мүмкін. Бұл ақаулық емес.

[Tyre size incorrect] ескертуі ➂ алдыңғы және
артқа дөңгелектердің диаметрлері арасында
үлкен ара қашықтық болғанда көрсетілуі мүмкін.
Қозғалтқыш айналмай тұрғанда қауіпсіз аймақта
жолға тартып шығарыңыз. Барлық шина
өлшемдерінің бірдей, шина қысымының дұрыс
екенін және шиналардың қатты желінбегенін
тексеріңіз. Ақылды 4x4 режимінің қосқышын 2ДЖ
режиміне ауыстырыңыз да, қатты айдамаңыз.

Ақылды 4x4 режимінің қосқышын алдыңғы
дөңгелек
айналып
тұрғанда
пайдаланбаңыз.

Ескерту хабары тағы да шыға берсе, көлікті тез
арада NISSAN дилеріне тексертіңіз.

Қозғалтқышты
жылыту
кезінде
қозғалтқыштың
бос
режимдегі
жылдамдығы жоғары болады. Ақылды 4x4
режимінің
қосқышы
AUTO
қалпында
тұрғанда, көлікті тайғақ жолдарда от
алдырған немесе жүргізген кезде аса сақ
болыңыз.

•
•

4ДЖ ДАБЫЛЫ
Қозғалтқыш жүрген кезде Төрт дөңгелекті жетек
(4ДЖ) жүйесінде қандай да бір ақау пайда болса,
ескерту туралы хабар көлік ақпараты дисплейіне
шығады.

JVS0411X

Егер [4WD system fault] ескертуі шықса ➀ 4ДЖ
жүйесінде ақау болуы мүмкін. Көлік жылдамдығын
азайтыңыз және көлікті тез арада NISSAN
дилеріне тексертіңіз.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Дөңгелектердің
бірі
көтерілген
қозғалтқышты бос айналғышқа
жүргізбеңіз.

кезде
қойып

Егер [4WD system fault] ескертуі жүргізу
кезінде шықса, 4ДЖ жүйесінде ақау болуы
мүмкін. Көлік жылдамдығын азайтыңыз
және көлікті тез арада NISSAN дилеріне
тексертіңіз. Көлікті жүргізген кезде аса сақ
болыңыз.
Егер [4WD system fault] ескертуі кезінде
көлікті жүргізуді жалғастыра берсеңіз,
трансмиссия жүйесі зақымдалуы мүмкін.

[4WD High Temp. Stop vehicle] (4ДЖ температурасы жоғары, көлікті тоқтату керек) (жоғары температура) ескертуі ➁ май температурасы артқан
кезде көлікті босату үшін шығады. Көлікті жүргізу
режимі екі дөңгелекті жетек (2ДЖ) режиміне
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4ДЖ РЕЖИМНІҢ ИНДИКАТОР
ШАМДАРЫ
4ДЖ режимі индикаторының шамдары (
) өлшегіш панельде орналасқан.

АҚЫЛДЫ 4X4 АЙНАЛДЫРУ СӘТІН
ҮЛЕСТІРУ ИНДИКАТОРЫ
,

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Үлестіру арақатынасының өзгерісі аз кезде дисплей өзгермейді. Бұл ақаулық емес.

ЖОЛСЫЗ ЖЕРДЕ ЖҮРУ КЕЗІНДЕГІ
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

4ДЖ
режимі
индикаторының
шамдары
,
) от алдыру қосқышы ON қалпына
(
қойылғанда жанады. Индикатор шамдары 1 секундтан кейін өшеді.

•

4ДЖ режимінің индикатор шамдары қозғалтқыш
жұмыс істеп тұрғанда Ақылды 4x4 режимінің
қосқышымен таңдалған режимді көрсетеді.
LOCK режимін таңдаған
индикаторының шамы
индикаторының шамымен
нады.

4ДЖ LOCK
4ДЖ AUTO
бір уақытта жа-
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кезде

4ДЖ AUTO индикаторының шамы
жимін таңдаған кезде жанады.

AUTO ре-

Егер 4ДЖ дабыл шамы көлік ақпараты дисплейінде жанса, 4ДЖ режимінің индикатор шамы өшеді.

Ақылды 4x4 айналдыру сәтін үлестіру дисплейі
таңдалған кезде, жүргізу кезінде артқы және
алдыңғы дөңгелектер трансмиссиясын айналдыру сәтінің үлестіру мөлшерін көре аласыз. Ақылды
4x4 айналдыру сәтін үлестіру дисплейі көліктің
ақпарат дисплейі экранында көрсетіледі.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Сапар компьютері” “2. ішінде Аспаптар мен
басқару құралдары” бөлім.

➀
➁

Алдыңғы дөңгелектерді үлестіру
арақатынасы
Артқы дөңгелектерді үлестіру арақатынасы

•
•
•
•

ҚАУІПТІ
Жүргізу кезінде ұзаққа созылған мерзім бойы
экранды қарамаңыз. Бұлай ету апатқа
ұшыратуы мүмкін.
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•

Көлікті жолсызбен жүргізгенде сақ болыңыз
және қауіпті жерлерді айналып өтіңіз. Кедірбұдырлы жерде жүргенде өзіңізді және жолаушыларды орнында ұстау үшін қауіпсіздік
белдіктерін әрдайым тағыңыз.
Қырқаларға шыққан немесе түскен кезде,
жолдың
беткі
қабатын
немесе
ойшұңқырларды тексеріңіз. Жайпауыт еңіспен
өрмелеп, жайпауыт еңіспен түсіңіз.
Тік қырлардың үстімен жүрмеңіз. Оның орнына, өрге қарай немесе еңістен тіке төмен
жүріңіз. Жолсызға арналған көліктер алға немесе артқа аударылумен салыстырғанда, бір
жақ жанына оңай аударылуы мүмкін.
Көлікке зақым келтіріп алмас үшін, көлікті LOCK
режимінде тұрғанда құрғақ және қатты жермен айдамаңыз.
Көптеген қырлар кез-көлікке өте тік болып келеді. Олардың төбесіне қарай жүрсеңіз,
қозғалтқыш сөніп қалуы мүмкін. Олардан
төмен қарай түссеңіз, жылдамдықты бақылай
алмай қалуыңыз мүмкін. Егер олардың ортасымен жүрсеңіз, аударылып қалуға болады.
Еңістен төмен құлдилаған кезде берілістерді
ауыстырмаңыз, себебі бұл көлікті басқару
мүмкіндігінен айырылуға әкелуі мүмкін.

•
•
•

•

•
•

Қозғалтқыш
тежегішін
пайдалануды
ұмытпаңыз. Ықтимал апаттың нәтижесінде
аяқасты тежегіштің өнімділігі азаюы мүмкін.
Қырдың басына қарай шығарда қырағы
болыңыз. Қыр басынан кейін апатқа әкелуі
мүмкін ойпат немесе өзге қатер болуы мүмкін.
Егер қозғалтқыш сөніп қалса немесе оны өрдің
басына шығара алмасаңыз, кері бұрылуға
әрекет жасамаңыз. Көлік құлауы немесе аударылуы мүмкін. Әрдайым кері беріліспен артқа
қарай тік қайтыңыз. Тек тежегішті пайдаланып
N (бейтарап) қалыпта артқа қарай төмен
түспеңіз, себебі басқару мүмкіндігінен айырылып қалуыңыз мүмкін.
Өрден төмен түскенде тежеу педалін қатты басу тежегіштердің шамадан тыс қызып, істен
шығуына, нәтижесінде бақылау мүмкіндігінің
жоғалуына және апатқа әкелуі мүмкін. Тежеу
педалін ақырын басып, жылдамдықты төмен
беріліске қойып басқарыңыз.
Кедір-бұдырлы жермен жүрген кезде, бекітілмеген жүк жан жаққа шашылуы мүмкін. Жүк
алға қарай сырғып кетіп, өзіңізге және
жолаушыларға жарақат әкелмеуі үшін оны
дұрыстап бекітіңіз.
Тартылу күшінің ортасының шамадан тыс
көтерілмеуі үшін төбедегі жүксалғыштың/
беріліс жәшігінің (бар болса) номиналды
мәнінен асырмаңыз және жүкті біркелкі етіп
үлестіріңіз. Ауыр жүктерді барынша алға, барынша төмен деңгейге бекітіңіз. Көлікті белгіленген өлшемнен асатын өлшемі бар шиналармен жабдықтамаңыз. Бұл көліктің аударылуына әкелуі мүмкін.

•

•
•
•

•

•

•

Жолсыз жермен жүрген кезде рульдің ішкі
жағын немесе тіректерін ұстамаңыз. Руль
дірілдеуі және қолды жарақаттауы мүмкін.
Оның
орнына,
сыртқы
доғаны
саусақтарыңызбен және бас бармағыңызбен
ұстап жүргізіңіз.
Көлікті қозғаудан бұрын жүргізуші мен барлық
жолаушылар қауіпсіздік белдіктерін тағуға
тиіс.
Әрдайым еден төсемелері орнына қойылған
түрде жүріңіз, себебі еден өте ыстық болып
кетуі мүмкін. Жалаң аяқ болсаңыз аса сақ болу
қажет.
Қарсы жел күшейіп кетсе, жылдамдықты
азайтыңыз. Тартылу күші ортасының биігірек
болуына байланысты көлікке бүйірден соққан
желдер қатты әсер етуі мүмкін. Жылдамдықты
азайту
көлікті
бақылау
мүмкіндігінің
жақсаруын қамтамасыз етеді.

•

•

Көлікті тік қырларда тұралатуға тырыспаңыз.
Егер көліктен шығып кетсеңіз және ол алға,
артқа немесе жанына қарай жылжыса
жарақат алуыңыз мүмкін.

4ДЖ ҮЛГІСІНІҢ ШИНАЛАРЫ

•

4ДЖ режимінде болса да, көлікті доңғалақ
мәндерінен асырып айдамаңыз.
Жылдамдықты күрт үдету, рульді қауырт
бұру немесе кенеттен тежеу басқару
мүмкіндігінен айырылуға әкелуі мүмкін.
Барлық төрт дөңгелекте әрдайым түрі, өлшемі,
өндірушісі, құрылымы (еңіс, еңіс белдікті немесе радиалды) және протектор үлгісі бірдей шиналарды пайдаланыңыз. Тайғақ жолдарда
алдыңғы дөңгелектерге шина шынжырларын
орнатыңыз және көлікті қырағы жүргізіңіз.

Жолсыз жерде дөңгелектің ортаңғы дөңес
теміріне дейін жететін құм, балшық немесе суда неғұрлым жиі жүрсеңіз, техникалық
қызметті соғұрлым жиі жасау қажет болуы
мүмкін. Толық мәліметті бөлек қызмет көрсету
буклетіндегі “Жолсыз жерде жүру бойынша
техникалық қызмет көрсету” тарауынан
қараңыз.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Барлық төрт дөңгелекте әрдайым өлшемі,
өндірушісі, құрылымы (еңіс, еңіс белдікті немесе радиалды) және протектор үлгісі бірдей шиналарды пайдаланыңыз. Бұлай жасамау шинаның шамадан тыс желінуіне және
беріліс жүйесінің, тарату қорабының және
артқы
дифференциалды
берілістердің
зақымдануына әкелетін алдыңғы және
артқы біліктердегі шиналар арасындағы
шеңбер
айырмашылығының
болуына
әкелуі мүмкін.
Тек әрбір 4ДЖ үлгісі үшін көрсетілген
қосалқы шиналарды пайдаланыңыз.

Балшық немесе суда жүргізгеннен кейін
тежегіштерді дереу тексеруді ұмытпаңыз. (Мына бөлімді қараңыз: “Тежеу жүйесі” осы
бөлімнің аяқ жағында.)
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Егер шамадан тыс желіну байқалса, барлық төрт
шинаны өлшемі, өндірушісі, құрылымы және протектор үлгісі бірдей шиналармен ауыстыру
ұсынылады. Шина қысымын және дөңгелектің
туралығын да тексерту және, қажет болса, түзету
қажет. NISSAN дилеріне хабарласыңыз.

•

Қарға арналған шиналар
Егер қарға арналған шиналарды орнатсаңыз,
барлық төрт дөңгелектің өлшемі, өндірушісі,
құрылымы немесе протектор үлгілері бірдей
болуға тиіс.

Шинаның қысымы

•

барлық шиналардағы, соның ішінде қосалқы
шинадағы қысымды қызмет көрсету станциясында болғанда датчикпен мезгіл-мезгіл тексеріңіз.
Қажет болса, көрсетілген қысымға дәлдеп
лайықтаңыз.
Шина
қысымдары
шина
тақтайшасында көрсетілген.

Шинаны айналдыру

•

NISSAN компаниясы шиналарды әр 5000 км (3000
миля) сайын айналдыруға кеңес береді. Шинаны
айналдыруға қосалқы шинаны қоспаңыз.

Қар шынжыры
Шина шынжырларын артқы дөңгелектерге
емес, алдыңғы дөңгелектерге ғана орнату
қажет.
Қар шынжырларын кигізіп, қары жоқ төсемі бар
жолдарға шықпаңыз. Осындай жағдайда, көлікті
шынжырмен бірге жүргізу шамадан тыс салмақ
түсіретініне байланысты, оның әртүрлі механизмдерін зақымдауы мүмкін.
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•

ҚАУІПТІ
ЭТБ жүйесі жүргізушіге тұрақтылықты
сақтау үшін көмектесуге арналған, бірақ
жоғары жылдамдықта рульді кенет бұрудан
немесе көлікті немқұрайды немесе қауіпті
жүргізуден болатын қатерлі жағдайлардың
алдын
алуға
арналмаған.
Көлік
жылдамдығын азайтыңыз және көлікті
тайғақ
жолдарда
жүргізгенде
және
бұрғанда аса абай болыңыз және әрдайым
қырағы айдаңыз.
Көліктің
уақытша
тоқтату
жүйесін
өзгертпеңіз. Егер NISSAN ұсынбаған амортизаторды, білікшені, серіппені, стабилизатор
білікшесін, төлке және дөңгелектерді
қолдансаңыз немесе олар өте ескірген болса, ЭТБ жүйесі дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Бұл көлікті ұстауға кері әсерін тигізуі мүмкін
жануы мүмкін.
және ЭТБ дабыл шамы
Егер тежеу жүйесіне қатысты NISSAN
ұсынбаған тежегіш дискі, ротор және
тежегіш суппорты тәрізді жабдықтар
қолданылса немесе олар өте ескіріп кетсе
ЭТБ жүйесі дұрыс жұмыс істемеуі және ЭТБ
жануы мүмкін.
ескерту индикаторы
Егер қозғалтқышты бақылау құралдардың
NISSAN ұсынбаған түрлері қолданылса немесе олар тым ескіріп кетсе, ЭТБ ескерту инжануы мүмкін.
дикаторы

•
•

•
•

Тік еңіс жерлерде келе жатқанда ЭТБ жүйесі
дұрыс жұмыс істемеуі және ЭТБ дабыл шажануы мүмкін. Көлікті жолдың осы
мы
түрлерінде жүргізбеңіз.
Көлікті айналмалы платформа, паром, транспортер немесе рампа тәрізді орнықсыз
жерде жүргізген кезде ЭТБ ескерту индикажануы мүмкін. Бұл ақаулық емес.
торы
Қозғалмайтын орынға шыққаннан кейін
қозғалтқышты қайта от алдырыңыз.
Егер
NISSAN
компаниясы
ұсынбаған
дөңгелектер немесе шиналар қолданылса,
ЭТБ жүйесі дұрыс жұмыс істемеуі және ЭТБ
жануы мүмкін.
ескерту индикаторы
ЭТБ жүйесі қар жамылған жолда қыстық шиналарды немесе қар шынжырларын алмастыра алмайды.

Электронды тұрақтылық бағдарламасы (ЭТБ)
жүйесі жүргізуші енгізген нәрселерді және көлік
қозғалысын бақылау үшін әртүрлі сенсорларды
пайдаланады. Кейде көлікті жүргізіп келе
жатқанда, ЭТБ жүйесі келесі функцияларды орындайды.

•
•

Қуатты бір біліктегі екінші тайғанамайтын
дөңгелекке
беру
арқылы
тайғанайтын
дөңгелектің тайғанауын азайтатын етіп
тежегіштің басылуын бақылайды.
Көліктің
жылдамдығына
қарай
жетекті
дөңгелектің
тайғанауын
азайту
үшін
тежегіштің басылуын бақылайды (жабысуды
бақылау функциясы).

•

Жүргізушіге төмендегі жағдайларда көлікті
басқаруға
көмектесу
үшін
жекелеген
дөңгелектердегі
қысымды
және
қозғалтқыштың қуатын бақылайды:
–

жеткіліксіз бұрылу (көлік руль басқару
кірісінің
артқанына
қарамастан,
басқарылатын жолға түспеуге бейім)

–

шектен тыс бұрылу (белгілі бір жол немесе
жүргізу жағдайларына қарай көлік шыр
айналуға бейім).

ЭТБ жүйесі жүргізушіге көлікті басқаруға
көмектеседі, бірақ рульден айырылып қалу
қатерінің алдын ала бермейді.
ЭТБ жүйесі жұмыс істеп тұрғанда, өлшегіш панельжыпылықтайды,
дегі ЭТБ дабыл шамы
сондықтан келесі жағдайды ескеріңіз:

•
•
•

Жол тайғанақ болуы мүмкін немесе жүйе
көлікті жолда ұстауға көмектесу үшін белгілі
бір әрекет қажет деп шешуі мүмкін.
Тежеу педалінде лүпіл сезуіңіз және капоттың
астынан шуыл немесе діріл естуіңіз мүмкін. Бұл
қалыпты жағдай және ЭТБ жүйесінің дұрыс
жұмыс істеп тұрғанын білдіреді.
Жылдамдық
пен
жүргізу
жағдайларына лайықтаңыз.

әдісін

жол

Жүйеде ақау пайда болса, өлшегіш панелінде ЭТБ
жанады. ЭТБ жүйесі автоматты
дабыл шамы
түрде сөнеді.
ESP OFF тетігі ЭТБ жүйесін сөндіру үшін
жақолданылады. ЭТБ сөндірулі индикаторы
нып, ЭТБ жүйесінің ажыратылғанын көрсетеді.
ESP OFF тетігін жүйені сөндіру үшін қолданғанда,
ЭТБ жүйесі жетекті дөңгелектің біреуі, қуатын

екінші
тайғанамайтын
дөңгелекке
беру
нәтижесінде тайғанап кетпес үшін жұмыс істеуін
жалғастыра береді. Мұндай жағдайда ЭТБ дабыл
жыпылықтайды.
Басқа
ЭТБ
шамы
функцияларының барлығы сөндірулі және ЭТБ дажыпылықтамайды. От алдыру кілті
был шамы
OFF қалпына, содан кейін ON қалпына қойылған
кезде, ЭТБ жүйесі автоматты түрде іске қосылады.
Мына
бөлімді
қараңыз:
“Электроника
тұрақтылығы бағдарламасының (ЭТБ) OFF индикатор шамы” “2. ішінде Аспаптар мен басқару
құралдары” бөлім және “Электронды тұрақтылық
бағдарламасы (ЭТБ) жүйесінің OFF қосқышы” осы
бөлімнің аяқ жағында.
Компьютердің қозғалтқышты от алдырған және
көлікті төмен жылдамдықта алға немесе артқа
қозғағанда жүйені тексеретін кіріктірілген
диагностикалық мүмкіндігі бар. Өзін-өзі тексеру
орын алған жағдайда, “сылдыр” еткен шуды естуге
және/немесе тежеу педалінде пульсацияны сезуге болады. Бұл қалыпты жағдай және ақаудың бар
екенін білдірмейді.

ЭЛЕКТРОНДЫ ТҰРАҚТЫЛЫҚ
БАҒДАРЛАМАСЫ (ЭТБ) ЖҮЙЕСІНІҢ
OFF ҚОСҚЫШЫ

SSD1149Z

Көптеген жүру жағдайларында, көлікті электронды тұрақтылық бағдарламасы (ЭТБ) жүйесі ON
қалпына қойылған күйде жүргізу қажет.
Көлік балшыққа немесе қарға батқан кезде, ЭТБ
жүйесі дөңгелектің айналуын азайту үшін
қозғалтқыштың қуатын азайтады. Үдеткіш еденге
дейін басылса да, қозғалтқыш жылдамдығы азайтылады. Батып қалған көлікті шығару үшін
қозғалтқыштың ең жоғарғы қуаты қажет болса,
ЭТБ жүйесін ажыратыңыз.
ЭТБ жүйесін ажырату үшін ESP OFF қосқышын
жанады.
басыңыз. ЭТБ сөндірулі индикаторы
Жүйені ON күйіне қою үшін ESP OFF қосқышын
қайта басыңыз немесе қозғалтқышты қайта от
алдырыңыз.
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ШАССИДІ БАҚЫЛАУ

Электрлі бақылау модулінде шассиді бақылау келесі функцияларды қамтиды:

•
•
•

Ақылды сүрлеуді басқару
Ақылды қозғалтқыш тежегіші
Ақылды айдауды басқару

АҚЫЛДЫ СҮРЛЕУДІ БАСҚАРУ
ҚАУІПТІ
Жүргізу жағдайына байланысты ақылды
сүрлеуді бақылау тиімді болмауы мүмкін.
Әрдайым мұқият және қырағы түрде жүргізіңіз.
Бұл жүргізуді сезіну жүйесі жүргізушінің рульді
басқару және үдету/тежеу үлгілеріне негізделген
және бұрыштар мен іркіліссіз көлік кезінде
сүрлеуде айдауға көмектесу үшін жекелеген
дөңгелектердегі тежегіш қысымын бақылайды.
Көлік ақпараты дисплейінің [Settings] бетінде
Ақылды ізді басқару жүйесін ON (қосулы) немесе
OFF (сөндірулі) күйіне орнатуға болады. Мына
бөлімді қараңыз: “Көлік ақпараты дисплейі”
“2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім
сол жерде қосымша мәлімет берілген.
Электронды тұрақтылық бағдарламасының (ЭТБ)
OFF қосқышы ЭТБ жүйесін өшіру үшін
қолданылғанда, зерделі ізді басқару жүйесі де
өшеді.
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Ақылды сүрлеуді бақылау жүйесі іске қосылғанда
және сапар компьютерінде [Chassis Control] режимі таңдалғанда, ақылды сүрлеуді бақылау
сызбаларын көлік ақпараты дисплейінен көре
аласыз.
(Мына
бөлімді
қараңыз:
“Сапар
компьютері” “2. ішінде Аспаптар мен басқару
құралдары” бөлім.)
Егер шассиді бақылау ескерту хабары көлік
ақпараты дисплейіне шықса, бұл ақылды сүрлеуді
бақылау дұрыс қызмет етіп тұрмағанын білдіреді.
Жүйені тез арада NISSAN дилеріне тексертіңіз.
(Мына бөлімді қараңыз: “Көлік ақпараты дисплейіндегі ескертулер мен индикаторлар”
“2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары”
бөлім.)
Ақылды сүрлеуді бақылау жүйесі жұмыс істеген
кезде, тежеу педалінде пульсацияны сезуіңіз және
шуды естуіңіз мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, ақылды
сүрлеуді басқару дұрыс жұмыс істеп тұрғанын
көрсетеді.

Ақылды сүрлеуді басқару OFF күйіне қойылған
болса да, кейбір функциялар жүргізушіге
көмектесе береді (мысалы, бұлтару жағдайлары).

АҚЫЛДЫ ҚОЗҒАЛТҚЫШ ТЕЖЕГІШІ
(Xtronic Үздіксіз өзгермелі беріліс
(ҮӨБ) үлгілері)
Ақылды қозғалтқыш тежегіші жүргізушінің тежеу
педалінің қызметіне қарай Xtronic ҮӨБ берілісінің
арақатынасын бақылау арқылы жылдамдықты
ақырын азайтады.
Ақылды қозғалтқыш тежегіші ON (қосулы) немесе
OFF (сөндірулі) күйіне көлік ақпараты дисплейі
[Settings] беті арқылы қойылады. Мына бөлімді
қараңыз: “Көлік ақпараты дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім сол жерде
қосымша мәлімет берілген.
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Ақылды қозғалтқыш тежегіші бұрыштарда іске
қосылғанда және сапар компьютерінде [Chassis
Control] режимі таңдалғанда, ақылды қозғалтқыш
тежегіші сызбаларын көлік ақпараты дисплейінде
көрсетіледі. Мына бөлімді қараңыз: “Сапар
компьютері” “2. ішінде Аспаптар мен басқару
құралдары” бөлім сол жерде қосымша мәлімет
берілген.
Егер шассиді бақылау ескерту хабары көлік
ақпараты дисплейіне шықса, бұл ақылды
қозғалтқыш тежегіші дұрыс қызмет етпей
тұрғанын білдіреді. Жүйені тез арада NISSAN дилеріне тексертіңіз.
Ақылды қозғалтқыш тежегіші жұмыс істеп тұрған
кезде тахометр тілі жоғары көтеріледі және
қозғалтқыштың шуы естіледі. Бұл қалыпты
жағдай, ақылды қозғалтқыш тежегіші дұрыс
жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді.

АҚЫЛДЫ АЙДАУДЫ БАСҚАРУ
Бұл жүйе дөңгелек жылдамдығы ақпаратына
негізделген жоғарғы қозғалысты сезеді және төрт
дөңгелек тежегішінің қысымын дененің жоғарғы
бөлігінің қозғалысын ұстап тұру мақсатында
жүрудің
қолайлы
болуын
арттыру
үшін
бақылайды. Бұл жүйе 40 км/сағ (25 миля/сағ)
мәнінен артық жылдамдықта іске қосылады. ЭТБ
OFF қосқышы ЭТБ жүйесін өшіру үшін
қолданылғанда ақылды айдауды басқару да
өшеді.
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Егер шассиді бақылау ескерту хабары көлік
ақпараты дисплейіне шықса, бұл ақылды айдауды
басқару дұрыс қызмет етпей тұрғанын білдіреді.
Жүйені тез арада NISSAN дилеріне тексертіңіз.
Ақылды айдауды басқару іске қосылғанда, шуды
естисіз және жылдамдық аздап азаяды. Бұл
қалыпты жағдай, ақылды айдауды басқару дұрыс
жұмыс істеп тұрғанын көрсетеді.

Ақылды айдауды басқарудың тежеуді басқаруы
іске қосылғанда және сапар компьютерінде
[Chassis Control] режимі таңдалғанда, ақылды айдауды басқару сызбаларын көлік ақпараты дисплейінен көре аласыз. Мына бөлімді қараңыз:
“Сапар компьютері” “2. ішінде Аспаптар мен
басқару құралдары” бөлім сол жерде қосымша
мәлімет берілген.
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ТІК ЖАРҒА КӨТЕРІЛУ ҮШІН
КӨМЕКТЕСУ ЖҮЙЕСІ

•

•

•

ҚАУІПТІ
Көлік тік жардан артқа қарай жылжып кетпеуі үшін ешқашан тек ғана тік жарға
көтерілу үшін көмектесу жүйесіне сенуге
болмайды. Әрдайым мұқият және қырағы
түрде жүргізіңіз. Көлікті тік жар үстінде
тоқтатқан кезде тежеу педалін басыңыз. Тау
үстіндегі мұздақты немесе балшықты жолдарда тоқтаған кезде аса мұқият болыңыз.
Көліктің
артқы
жылжып
кетуін
болдырмауға арналған шаралар жасамау
көлікті басқару мүмкіндігінің жоғалуына немесе аса үлкен жарақат немесе өлімге
әкелуі мүмкін.
Тік жарға көтерілу үшін көмектесу жүйесі
көлікті тік жардың үстінде ұстап тұруға
арналмаған. Көлікті тік жар үстінде
тоқтатқан кезде тежеу педалін басыңыз.
Бұлай етпеу көлікті кері қарай жылжуына
және көлік апатына немесе аса үлкен
жарақатқа әкелуі мүмкін.
Тік жарға көтерілу үшін көмектесу жүйесі
көлікке жүк тиелген немесе жолдың барлық
жағдайларында артқа жылжып кетуден
сақтамауы мүмкін. Көлікті кері жылжуын
болдырмау үшін тежеу педалін басуға
әрдайым дайын болыңыз. Бұлай етпеу,
апатқа немесе ауыр жеке бас жарақатына
әкелуі мүмкін.

Тік жарға көтерілу үшін көмектесу жүйесі
жүргізуші жардың үстіне тоқтаған кезде тежеу педалін босатып, үдеткішті басуға біраз уақыт кететін кездері, көлік артқа жылжып кетпеуі үшін
автоматты түрде тежегішті басуға көмектеседі.
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ЕҢІСТЕН ТҮСУДІ БАҚЫЛАУ
ЖҮЙЕСІ (бар болса)
Келесі жағдайларда Тік жарға көтерілу үшін
көмектесу жүйесі автоматты түрде іске қосылады:

•
•

Беріліс алдыңғы немесе артқы берілістің біріне
ауыстырылғанда.

•

Көлік тежегішті басу арқылы тау үстінде толық
тоқтатылғанда.

Ең ұзақ ұстап тұру уақыты 2 секунд. 2 секундтан
кейін көлік артқа жылжи бастайды да, Тік жарға
көтерілуге көмектесу жүйесі жұмысын толық
тоқтатады.
Тік жарға көтерілу үшін көмектесу жүйесі, беріліс
N (бейтарап) немесе P (тұраққа қою) қалыптарына
қойылғанда немесе көлік тегіс және жатық жерде
тұрғанда жұмыс істемейді.
Электронды тұрақтылық бағдарламасы (ЭТБ)
ескерту
шамы
өлшегіш
панельде
жыпылықтағанда, тік жарға көтерілу үшін
көмектесу жүйесі жұмыс істемейді. (Мына бөлімді
қараңыз:
“Электроника
тұрақтылығы
бағдарламасының (ЭТБ) OFF индикатор шамы”
“2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары”
бөлім.)

•

ҚАУІПТІ
Тік еңістен құлдилап келе жатқанда
ешқашан көліктің еңістен түсуді бақылау
жүйесіне толық сенбеңіз. Еңістен түсуді
бақылау жүйесін қолданғанда әрқашан
абай болыңыз, қажет болса көліктің
жылдамдығын
тежеу
педалін
басып
азайтыңыз. Көлікті тайғақ, балшықты немесе өте еңіс жолдарда жүргізген кезде аса сақ
болыңыз. Көлік жылдамдығын бақылай алмай қалу көлікті бақылау мүмкіндігінің
жоғалуына және ықтимал ауыр жарақатқа
немесе өлімге әкелуі мүмкін.
Еңістен түсуді бақылау жүйесі көлікке жүк
тиелген
жағдайда
немесе
жолдың
жағдайларына
қарай
көліктің
жылдамдығын бақылай алмауы мүмкін.
Көлік жылдамдығын бақылау үшін тежеу
педалін басуға әрдайым дайын болыңыз.
Бұлай етпеу, апатқа немесе ауыр жеке бас
жарақатына әкелуі мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Еңістен түсуді бақылау жүйесі ұзақ уақыт бойы
үздіксіз жұмыс жасаған кезде, Электронды
тұрақтылық бағдарламасы (ЭТБ) жүйесінің
активаторының
температурасы
көтерілуі
және еңістен түсуді бақылау жүйесі уақытша
ажыратылуы (еңістен түсуді бақылау жүйесі
қосулы индикатор шамы жыпылықтайды)
мүмкін. Жыпылықтағаннан кейін индикатор
тұрақты түрде жанбаса, жүйені пайдалануды
тоқтатыңыз.

Еңістен түсуді бақылау жүйесі іске қосылған кезде, тік, әрі тайғақ еңістен түскенде немесе жолсыз жермен келе жатқанда, осы жүйе көліктің
жылдамдығын
тежегішті
немесе
үдеткішті
қолданбай автоматты түрде тежейді.
Еңістен түсуді бақылау жүйесі тік еңісте 25 км/сағтан (15 миля/сағ) төмен жылдамдықпен келе
жатқанда, Төрт жетекті дөңгелек (4ДЖ) режимінде
көліктің жылдамдығын бақылау мүмкін емес
кездері көліктің жылдамдығын бірқалыпты
ұстауға көмектеседі.
Өрге шыққан кезде жылдамдықты тежегіштің немесе үдеткіштің көмегімен реттеуге болады. Жүйе
өрден артқа шегінген кезде жылдамдықты ұстап
тұрады.

ЕҢІСТЕН ТҮСУДІ БАҚЫЛАУ
ҚОСҚЫШЫ

Еңістен түсуді бақылау жүйесі іске қосылғанда,
еңістен түсуді бақылау жүйесі қосулы индикатожанады. (Мына бөлімді қараңыз: “Еңістен
ры
түсуді басқару жүйесінің қосылуын көрсететін индикатор шамы (бар болса)” “2. ішінде Аспаптар мен
басқару құралдары” бөлім.) Сонымен қатар,
еңістен
түсуді
бақылау
жүйесі
көліктің
жылдамдығын тежеу үшін тежеу әрекетін
орындаған кезде, тоқтату/артқы шамдар жанады.
Еңістен түсуді бақылау жүйесін іске қосу үшін келесі шарттардың барлығы орындалуға тиіс:

•
•
•

Көліктің жылдамдығы 40 км/сағ-тан (25 миля/сағ)
асқан кезде 4ДЖ режимінің индикаторы LOCK
қалпынан AUTO қалпына ауысады. Көліктің
жылдамдығы 25 км/сағ-қа (15 миля/сағ) дейін
төмендеген кезде, Ақылды 4x4 режимінің
қосқышын LOCK қалпына қайта қойып, еңістен
түсуді бақылау жүйесін қосыңыз.
Еңістен түсуді бақылау жүйесін сөндіру үшін,
еңістен түсуді бақылау жүйесінің тетігін OFF
қалпына қойыңыз.

Берілісті алға немесе артқа жүру берілісіне
салыңыз.
Ақылды 4x4 режимінің қосқышын LOCK
режиміне қойып, көлікті 25 км/сағ-тан (15 миля/сағ) төмен жылдамдықпен жүргізіңіз.
Еңістен түсуді бақылау жүйесінің тетігін ON
қалпына қойыңыз.

Егер еңістен түсуді бақылау жүйесі қосулы
тұрғанда, үдету немесе тежеу педальдері басылып тұрса, жүйе уақытша жұмыс істемей тоқтай
тұрады. Үдету немесе тежеу педальдерін
босатқан кезде, егер еңістен түсуді бақылау
жүйесінің жұмысын қамтамасыз ететін жағдайлар
орындалса, еңістен түсуді бақылау жүйесі қайта
жұмыс істей бастайды.
JVS0402XZ

Тік еңіс жолдардан түскен кезде қосымша тежеу
қажет болса, еңістен түсуді бақылау жүйесін
еңістен түсуді бақылау тетігін басып іске
қосыңыз.

Еңістен түсуді бақылау жүйесінің тетігі қосулы
тұрса, бірақ жүйенің жұмысын қамтамасыз ететін
жағдайлардың барлығы орындалмаса немесе
қандай да бір себепке байланысты жүйе ажырап
қалса, “Еңістен түсуді бақылау жүйесі қосулы“ индикаторы жыпылықтайды.

От алдыру және жүргізу 237

ЖОЛ ҚАТАРЫНАН ШЫҒУДЫ ЕСКЕРТУ (ЖҚШЕ) ЖҮЙЕСІ (бар болса)

ЖҚШЕ жүйесі жүргізушіге көлік ақпараты дисплейіндегі
ЖҚШЕ
индикаторымен
және
дыбыстық сигналмен көлік қатардан шығып бара
жатқаны туралы ескертеді. Қосымша мәлімет алу
үшін мына бөлімді қараңыз “ЖҚШЕ жүйесінің
жұмысы” осы бөлімнің аяқ жағында.

JVS0939XZ

ҚАУІПТІ
ЖҚШЕ жүйесін тиісті түрде пайдалану жөніндегі
ескертулер мен нұсқауларды орындамаған
жағдайда ауыр жарақат немесе жазым болу
жағдайына себеп болуы мүмкін.

•

Бұл жүйе жүргізушіге жол қатарынан шығып
кету қаупі барын ескерту құралы ғана болып табылады. Бұл жүйе рульді бұрмайды
немесе көлікті басқару мүмкіндігінен
айырылудың алдын алмайды. Жүргізуші сақ
болуға, көлікті қауіпсіз жүргізуге, оны жол
қатарынан шығармай ұстауға және көлікті
әрқашан өз бақылауында ұстауға міндетті.

ЖҚШЕ жүйесі көлік шамамен 70 км/сағ (43 миля/
сағ) және одан жоғары жылдамдықпен жүргізілген
және жолдағы қатар белгілері анық көрінген кезде ғана жұмыс істейді.
ЖҚШЕ жүйесі жол қатарын бөлетін сызықтарды
A
ішкі айнаның үстінде орналасқан камераныңj
көмегімен бақылайды.
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Көлік жүріп келе жатқан жол қатарының сол немесе оң жағына жақындаған кезде, жүргізушіні
ескерту үшін ескерту сигналы естіледі де, көлік
ақпараты дисплейіндегі ЖҚШЕ индикаторы
жыпылықтайды.
Көлік жол қатарының жиек сызықтарының арасына қайта келген кезде ескерту функциясы
тоқтайды.
ЖҚШЕ қосқышы бар үлгіде ЖҚШЕ жүйесін қосу
үшін қозғалтқыш от алғаннан кейін, аспаптар панеліндегі ЖҚШЕ қосқышын басыңыз. ЖҚШЕ
жүйесін өшіру үшін ЖҚШЕ қосқышын қайта
басыңыз.
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➀
➁
➂
➃

ЖҚШЕ индикаторы (көлік ақпараты
дисплейінде)
Рульдегі басқару тетіктері (сол жақ)
Көлік ақпараты дисплейі
ЖҚШЕ қосқышы (бар болса)

ЖҚШЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖҰМЫСЫ
ЖҚШЕ жүйесі көлікті шамамен 70 км/сағ (43 миля/
сағ) немесе одан жоғары жылдамдықпен
жүргізгенде және қатар белгілері анық көрінгенде
қатардан шығуды ескерту функциясын ұсынады.
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тұрыңыз, одан кейін <OK> түймешігін басыңыз.
[Driver Assistance] опциясын таңдау үшін
түймешігін қолданыңыз. Сосын <OK> түймешігін
басыңыз.
2. [Driving Aids] опциясын таңдаңыз да, <OK>
түймешігін басыңыз.
3. ЖҚШЕ жүйесін қосу немесе өшіру үшін
түймешіктерін
мәзірді
шарлау
үшін
қолданыңыз және <OK> түймешігін элементті
таңдау немесе өзгерту үшін қолданыңыз:

•

[Lane] опциясын таңдаңыз
түймешігін басыңыз.
–

JVS1019XZ

➀
➁
➂

Көлік ақпараты дисплейі
Рульдегі басқару тетіктері (сол жақ)
ЖҚШЕ қосқышы (бар болса)

ЖҚШЕ ЖҮЙЕСІН ҚОСУ/ӨШІРУ
ЖОЛЫ
ЖҚШЕ жүйесін іске қосу немесе ажырату үшін келесі қадамдарды орындаңыз.
1.
сплейінде
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түймешігін көлік ақпараты ди[Settings] көрсетілгенше басып

Ескерту жүйесін қосу
түймешігімен
[Warning]
қойыңыз.

да,

<OK>

үшін <OK>
құсбелгісін

ЖҚШЕ қосқышы бар үлгіде ЖҚШЕ жүйесін қосу
үшін қозғалтқыш от алғаннан кейін, аспаптар панеліндегі ЖҚШЕ қосқышын басыңыз. ЖҚШЕ
жүйесін өшіру үшін ЖҚШЕ қосқышын қайта
басыңыз. ЖҚШЕ жүйесі ON қалпында болған кезде, ЖҚШЕ қосқышындағы индикатор жанып
тұрады. ЖҚШЕ жүйесін ЖҚШЕ қосқышымен (бар
болса) қосқан кезде, [Settings] мәзіріндегі ЖҚШЕ
жүйесінің параметрі де сол уақытта қосылады.
ЕСКЕРТПЕ
Егер сіз ЖҚШЕ жүйесін ЖҚШЕ қосқышымен (бар
болса) немесе [Settings] мәзірінен өшірсеңіз, келесі жолы қозғалтқышты от алдырғанда жүйе
өшірулі қалпында қалады.

ЖҚШЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ШЕКТЕУЛЕРІ

–

Шина қалыпты болмаса (мысалы, шина
желінген, шинаның қысымы тым төмен
болса, қосалқы шина салынып тұрса, шинада шынжыр тұрса, стандартты емес
доңғалақ салынып тұрса).

–

Көлік тежегішінің немесе уақытша
тоқтату
жүйесінің
элементтері
фирмалық болмаса.

ҚАУІПТІ
Төменде
ЖҚШЕ
жүйесінің
шектеулері
келтірілген. ЖҚШЕ жүйесін тиісті түрде пайдалану жөніндегі ескертулер мен нұсқауларды
орындамаған жағдайда ауыр жарақат немесе
жазым болу жағдайына себеп болуы мүмкін.

•
•
•

Бұл жүйе шамамен 70 км/сағ-тан (43 миля/
сағ) төмен жылдамдықта немесе қатар
сызықтарын анықтай алмаған жағдайда
жұмыс істемейді.

•

Келесі жағдайларда жүйе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін:
–

Тым қатты шуыл дыбыстық сигналдың естілуіне кедергі жасауы мүмкін және
дыбыстық сигнал естілмеуі мүмкін.
ЖҚШЕ
жүйесін
келесі
жағдайларда
қолданбаңыз, себебі ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін:
–

Ауа райы бұзылған кездері (жаңбыр,
тұман, қар т.с.с.).

–

Көлікті мұз қатқан не қар басқан сияқты
жағдайлардағы
тайғанақ
жолда
жүргізгенде.

–

Тегіс емес немесе жел ұйытқып тұрған
жолда жүргенде.

–

Жол жөндеу жұмыстарына байланысты
жолдың сызығы көрінбей қалса.

–

Уақытша қатармен жүргенде.

–

Жүріп келе жатқан жолдың қатары тым
тар болса.

Жол қатарында бірнеше параллель
сызықтар болса; жол сызықтары өшіп
қалса немесе анық боялмаса; жол
сызықтары сары түспен боялса; жол
сызықтары стандартты болмаса; немесе
жол сызықтарын су, қоқыс, шаң т.с.с. басып қалса.

–

Жолдарда ара-тұра үзіліп қалатын жол
сызықтары кездессе.

–

Кенет бұрылыстары бар жолдарда.

–

Көлеңке, қар, су тәрізді өткір контраст тудыратын заттар, дөңгелек жырып кеткен
жер, жол жөндеуден қалған ашық жерлер
немесе сызықтар. (ЖҚШЕ жүйесі бұндай
заттарды жолдың сызығы ретінде
анықтауы мүмкін.)

–

Жол қатарлары қосылып-айырылып
отыратын жолдарда.

–

Көлік кетіп бара жатқан бағыт, жол
сызығымен бағыттас болмаса.

–

Алда
келе
жатқан
көлікке
тым
жақындаған кезде, себебі ол камераның
анықтау диапазонына кедергі келтіреді.

–

Жол сызығын анықтайтын камераның
алдыңғы жағындағы терезеге жаңбыр,
қар, балшық немесе басқа заттар тұрып
қалса.

–

Линзаға қоқыс тұрып қалғандықтан немесе жарық түсіру бағыты дұрыс
реттелмегендіктен
фара
шамының
жарығы жарық болмаса.

–

Жол сызығын анықтайтын камераға
күшті жарық түскенде. (Мысалы, күн
шыққанда немесе батқанда, жарық
көліктің алдыңғы жағына тура түссе.)

–

Жарықтылық кенет өзгерсе. (Мысалы,
көлік жерасты туннеліне немесе көпірдің
астына кіргенде не одан шыққанда.)

ЖҮЙЕ УАҚЫТША ІСТЕН ШЫҚТЫ
Көлік температура жоғары (шамамен 40°C-тан
(104°F) астам) болғанда күн түсетін жерге тұраққа
қойылған, одан кейін от алдырылған болса, ЖҚШЕ
жүйесі автоматты түрде ажырауы мүмкін, сол кезде ЖҚШЕ индикаторы жыпылықтап, көлік
ақпараты дисплейінде [Not available: High Cabin
Temperature] хабары көрсетіледі.
Ішкі температура төмендеген кезде, ЖҚШЕ жүйесі
автоматты түрде қайта іске қосылады да, ЖҚШЕ
индикаторы жыпылықтауын тоқтатады.
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БАЙҚАУСЫЗ КЕДЕРГІНІ
ЕСКЕРТУ (БКЕ) ЖҮЙЕСІ (бар
болса)
ЖҚШЕ жүйесі келесі
жасауға арналмаған:

•
•

жағдайларда

ескерту

ЖҮЙЕГЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

ҚАУІПТІ
БКЕ жүйесін тиісті түрде пайдалану жөніндегі
ескертулер мен нұсқауларды орындамаған
жағдайда ауыр жарақат немесе жазым болу
жағдайына себеп болуы мүмкін.

Жол қатарынан ауысу бұрылмасын қосып,
шам көрсетіп тұрған қатарға ауысқан кезде.
(Жол
қатарын
ауыстыру
бұрылмасы
сөнгеннен кейін ЖҚШЕ жүйесі шамамен 2 секундтан кейін қайта қолдануға дайын тұрады.)

•

Көліктің жылдамдығы шамамен 70 км/сағ-тан.
(43 миля/сағ.) азайғанда.

Жоғарыда көрсетілген жағдайлар аяқталып,
қалыпты жұмыс жағдайлары қалпына келген кезде, ЖҚШЕ жүйесі жұмысын жалғастырады.

ЖҮЙЕ АҚАУЫ
ЖҚШЕ жүйесі дұрыс жұмыс істемесе, ол автоматты
түрде тоқтап, көлік ақпараты дисплейінде [System
fault] хабары көрсетіледі. Көлік ақпараты дисплейінде [System fault] хабары пайда болса,
жолдың қауіпсіз жеріне шығыңыз да, көлікті
тоқтатыңыз. От алдыру қосқышын OFF күйіне
қойыңыз да, қозғалтқышты қайта от алдырыңыз.
Көлік ақпараты дисплейінде [System fault] хабары көрсетіліп тұра берсе, жүйені NISSAN дилеріне
тексертіңіз.

SSD0453Z

ЖҚШЕ жүйесіне арналған ➀ қатар камерасының
құрылғысы ішкі айнаның үстінде орналасқан.
ЖҚШЕ жүйесін дұрыс жұмыс істейтін күйде сақтау
және жүйеде ақаулықтың пайда болуына жол
бермеу үшін келесі жағдайларды орындаңыз:

•
•
•
•
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Алдыңғы терезені үнемі таза ұстаңыз.

БКЕ жүйесі көлікті тиісті түрде жүргізудің орнына
қолдануға
арналмаған
және
көліктерге немесе нысандарға соғылудың
алдын алуға арналмаған. Бір қатардан
екінші қатарға ауысқан кезде, үнемі көліктің
екі жағындағы және артқы көрініс айналарын қолданыңыз және келесі қатарға
ауысудың қауіпсіз екеніне көз жеткізу үшін
көлігіңіз
ауысатын
бағытқа
назар
аударыңыз. Ешқашан БКЕ жүйесіне ғана сенуге болмайды.

БКЕ жүйесі жолдың басқа қатарына ауысқан кезде, көршілес қатарда келе жатқан жүргізушілерді
ескертуге көмектеседі.

Камераның қасына жапсырма (мөлдір материал болса да) жапсыруға немесе керек-жарақ
орнатуға болмайды.
Аспаптар панеліне ақ қағаз немесе айна
тәрізді шағылыстырғыш зат қоймаңыз. Күн
көзінің
шағылысуы
камераның
жол
сызықтарын анықтау мүмкіндігіне кері әсерін
тигізуі мүмкін.
Камераның айналасын ұрмаңыз немесе
зақымдамаңыз. Камераның линзасына қол
тигізбеңіз немесе бұрандасын алмаңыз. Оқыс
жағдай салдарынан камераға зақым келсе,
NISSAN дилеріне барған жөн.

JVS0945XZ

БКЕ жүйесі көршілес қатарда келе жатқан басқа
көліктерді анықтау үшін артқы бамперге жақын
орнатылған радар сенсорларын ➀ қолданады.

SSD1030Z

Анықтау аумағы

Радар
сенсорлары
көрсетілген
анықтау
аумағының ішінде, көлігіңіздің екі жағында келе
жатқан көліктерді анықтай алады. Бұл анықтау
аумағы көлігіңіздің сыртқы айнасынан басталады
да, артқы бамперден шамамен 3,0 м (10 фут) және
көліктің екі жағынан шамамен 3,0 м (10 фут)
қашықтыққа дейін созылады.
JVS0953XZ

➀ Бүйірлік индикатор шамы
➁ Көлік ақпараты дисплейі
➂ Рульдегі басқару тетіктері (сол жақ)
БКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖҰМЫСЫ

Егер радар сенсорлары анықтау аумағында
басқа көліктің бар екенін анықтаса, бүйір индикатор шамы ➀ жанады.

БКЕ жүйесі шамамен 32 км/сағ-тан (20 миля/сағ)
жоғары жылдамдықта жұмыс істейді.
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Одан кейін бұрылу сигналы іске қосылса, жүйе
дыбысты сигнал береді (екі рет) және индикатор
шамы жыпылықтайды. Бүйір индикатор шамы
анықтау аумағында бар екені анықталған басқа
көлік өтіп кеткенше жыпылықтап тұрады.
От алдыру қосқышы ON қалпына қойылған кезде,
бүйір индикатор шамы бірнеше секунд жанады.
Бүйір
индикатор
шамының
жарықтылығы
қоршаған ортаның жарықтылығына байланысты
автоматты түрде реттеледі.
Егер жүргізуші бұрылу сигналын қосқаннан кейін
анықтау аумағына басқа көлік кірсе, онда бүйір
индикатор шамы ғана жыпылықтайды да,
дыбыстық сигнал естілмейді. Қосымша мәлімет
алу үшін мына бөлімді қараңыз “БКЕ жүргізу
жағдайлары” осы бөлімнің аяқ жағында.

JVS0942XZ

➀ Көлік ақпараты дисплейі
➁ Рульдегі басқару тетіктері (сол жақ)
БКЕ ЖҮЙЕСІН ҚОСУ/ӨШІРУ
БКЕ жүйесін іске қосу немесе сөндіру үшін келесі
қадамдарды орындаңыз.
1.
сплейінде
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түймешігін көлік ақпараты ди[Settings] көрсетілгенше басып

тұрыңыз, одан кейін <OK> түймешігін басыңыз.
[Driver Assistance] опциясын таңдау үшін
түймешігін қолданыңыз. Сосын <OK> түймешігін
басыңыз.
2. [Driving Aids] опциясын таңдаңыз да, <OK>
түймешігін басыңыз.

–

3. БКЕ жүйесін қосу немесе өшіру үшін мәзірді
түймешіктерін қолданыңыз
шарлау үшін
және элементті таңдау немесе өзгерту үшін
<OK> түймешігін қолданыңыз.

•

–

[Blind Spot] опциясын таңдаңыз да, <OK>
түймешігін басыңыз.

Жылдамдығы
сіздің
көлігіңіздің
жылдамдығымен шамалас көлік жолдың
келесі қатарында сізбен қатарласса.

–

Арттағы көлік жылдам тақап қалса.

–

–

Сіз жылдам озып кеткен көлік.

–

Анықтау аумағынан тез өткен көлік.

–

Тізбектесіп
келе
жатқан
бірнеше
көліктерді басып озған кезде, көліктер
бір-біріне жақын келе жатса, бірінші
көліктен кейінгі көлік анықталмауы
мүмкін.

Ескерту жүйесін қосу
түймешігімен
[Warning]
қойыңыз.

үшін <OK>
құсбелгісін

ЕСКЕРТПЕ
Жүйені қосқан/өшірген кезде, қозғалтқыш
қайта от алса да, жүйе ағымдағы параметрлерді сақтайды.

БКЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ШЕКТЕУЛЕРІ

•

ҚАУІПТІ
Төменде БКЕ жүйесі үшін жүйе шектеулері
келтірілген. Көлікті бұл жүйе шектеулеріне сай
жүргізбеу қауіпті жарақат алуға немесе мерт
болуға әкеп соғуы мүмкін.

•
•

Тоқтап тұрған көлікті үдеткен кезде
анықтау аумағында қалған көліктер.

БКЕ жүйесі барлық жағдайда барлық көлікті
анықтай алмайды.

•

Радар сенсорлары төмендегідей нысандар
болған кезде, оларды анықтай алмауы және
БКЕ жүйесін іске қоса алмауы мүмкін:

Радар сенсорының анықтау аумағы жол
қатарының стандартты еніне негізделген.
Радар сенсорлары кеңірек жол қатарында
келе
жатсаңыз,
көршілес
қатардағы
көліктерді анықтамауы мүмкін. Жолдың тар
қатарында келе жатқанда, радар сенсорлары
екі
қатардан
кейінгі
қатардағы
көліктерді анықтауы мүмкін.
Радар сенсорлары көпшілік қимылсыз нысандарды анықтамайтын етіп жасалған, дегенмен шарбақ, қабырға, жапырақ және
тұраққа қойылған көлік тәрізді кейбір нысандарды ара-тұра анықтауы мүмкін. Бұл
қалыпты жағдай.

–

Жаяу жүргіншілер, велосипед, жануарлар.

–

Мотоцикл тәрізді көліктер, бойы аласа
көліктер немесе клиренсі үлкен көліктер.

Келесі
жағдайлар
радардың
басқа
көліктерді анықтау мүмкіндігіне әсер етуі
мүмкін:

–

Алда келе жатқан көліктер.

–

Қолайсыз ауа райы

–

Жолдағы шашыранды

•

•

•

–

Көлікке мұз/қылау/балшық қатып қалуы

Радар сенсорларына жақын жерлерге жапсырмалар (мөлдір жапсырмаларды да), керек-жарақтарды жапсыруға не орнатуға,
бояу жағуға болмайды. Келесі жағдайлар
радардың
басқа
көліктерді
анықтау
мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін.
Қатты шуыл (мысалы, аудио жүйенің дыбысы, көліктің ашық терезесі) дыбыстық
сигналға кедергі жасауы, оны естіртпеуі
мүмкін.

БКЕ ЖҮРГІЗУ ЖАҒДАЙЛАРЫ
Индикатор қосулы

m

Индикатор өшірулі

m

Индикатор
жыпылықтап тұр

m
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Артқы жақтан басқа көлік таяп
қалғанда

ЕСКЕРТПЕ

•
•

Радар
сенсорлары
арт
жақтан
тез
жақындаған көліктерді анықтай алмауы
мүмкін.
Егер жүргізуші бұрылма шамын көлік
анықтау аумағына кірмей тұрып қосса,
басқа көлік анықталған кезде бүйірлік индикатор
шамы
жыпылықтайды,
бірақ
дыбыстық сигнал естілмейді.

Басқа көліктен озу

JVS0740XZ

4-сурет - Басқа көлікті басып озу
JVS0737XZ

4-сурет: Егер басқа көлік анықтау аумағында
болған кезде жүргізуші бұрылу шамын жақса,
жүйе сигнал береді (екі рет) және бүйір индикатор
шамы жанады.

1-сурет - Артынан жақындау

1-сурет: Көршілес қатардан анықтау аумағына
көліктің соңынан ілесе басқа көлік кірсе, бүйір индикатор шамы жанады.

ЕСКЕРТПЕ

•
JVS0739XZ

3-сурет - Басқа көлікті басып озу

3-сурет: Егер басқа көлікті басып озсаңыз, және
сол көлік анықтау аумағында тұрса, бүйір индикаторы шамамен 2 секунд жанады.
JVS0738XZ

2-сурет - Артынан жақындау

2-сурет: Егер жүргізуші бұрылу шамын жақса,
жүйе сигнал беріп (екі рет), бүйір индикатор шамы
жыпылықтайды.
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•
•

Тізбектесіп келе жатқан бірнеше көліктерді
басып озған кезде, көліктер бір-біріне
жақын келе жатса, бірінші көліктен кейінгі
көлік анықталмауы мүмкін.
Радар сенсорлары баяу келе
көліктерден жылдам озсаңыз,
анықтамауы мүмкін.

жатқан
оларды

Егер жүргізуші бұрылма шамын көлік
анықтау аумағына кірмей тұрып қосса,
басқа көлік анықталған кезде бүйірлік индикатор
шамы
жыпылықтайды,
бірақ
дыбыстық сигнал естілмейді.

Бір жақ бүйірден қосылу

ЕСКЕРТПЕ

•
•

Радар сенсорлары жылдамдығы сіздің
көлігіңіздің жылдамдығымен бірдей көлік
анықтау
аумағына
кірген
кезде
анықтамауы мүмкін.
Егер жүргізуші бұрылма шамын көлік
анықтау аумағына кірмей тұрып қосса,
басқа көлік анықталған кезде бүйірлік индикатор
шамы
жыпылықтайды,
бірақ
дыбыстық сигнал естілмейді.

JVS0741XZ

5-сурет – Бүйірден кіру

5-сурет: Көлік екі жақ бүйірдің кез-келгенінен
анықтау аумағына кірсе бүйір индикаторы жанады.

JVS0742XZ

6-сурет – Бүйірден кіру

6-сурет: Егер жүргізуші бұрылу шамын жақса,
жүйе сигнал беріп (екі рет), бүйір индикатор шамы
жыпылықтайды.
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Орындалатын әрекет:
Жоғарыда көрсетілген жағдай қалпына келген кезде жүйе өз жұмысын автоматты түрде
жалғастырады.
Егер [Not available: Side Radar Obstructed] ескерту
хабары көрсетіліп тұра берсе, жүйені NISSAN дилеріне тексертіңіз.

ЖҮЙЕ АҚАУЫ
БКЕ жүйесі дұрыс жұмыс істемеген кезде, ол автоматты түрде өшіріледі және көлік ақпараты дисплейінде [System fault] ескерту хабары
көрсетіледі.
ЕСКЕРТПЕ
Егер БКЕ жүйесі жұмысын тоқтатса, RCTA
жүйесі де жұмысын тоқтатады.
Орындалатын әрекет:
Көлікті қауіпсіз жерге қойып, қозғалтқышты
сөндіріп, қайта от алдырыңыз. Хабар көрсетіліп
тұра берсе, БКЕ жүйесін NISSAN дилеріне
тексертіңіз.
JVS0948XZ

➀ Көлік ақпараты дисплейі
ЖҮЙЕ УАҚЫТША ІСТЕН ШЫҚТЫ
Радардың бөгеуде қалғаны анықталса, БКЕ жүйесі
автоматты түрде өшіріледі, дыбыстық сигнал естіледі және көлік ақпараты дисплейінде [Not
available: Side Radar Obstructed] ескерту хабары
пайда болады ➀.
Жүйе шарттар жойылмайынша қолданылмайды.
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Радар сенсорлары су шашырау, шық немесе
тұман тәрізді уақытша ауа райы құбылыстарына
байланысты бөгеліп қалуы мүмкін. Бұндай жағдай
мұз, қырау немесе радар сенсорларына тұрып
қалған қоқысқа да байланысты орын алуы мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ
Егер БКЕ жүйесі жұмысын тоқтатса, RCTA
жүйесі де жұмысын тоқтатады.

АРТТАҒЫ КӨЛДЕНЕҢ
ҚОЗҒАЛЫС ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ
(RCTA) ЖҮЙЕСІ (бар болса)
ЖҮЙЕГЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

Радио бекітілім нөмірлерін және ақпаратты мына
бөлімдерден қараңыз: “Радио бекітілім нөмірі және
ақпарат” “9. ішінде Техникалық мәлімет” бөлім немесе “Радио жиілікті мақұлдау” “9. ішінде
Техникалық мәлімет” бөлім.

ҚАУІПТІ
RCTA жүйесін тиісті түрде пайдалану жөніндегі
ескертулер мен нұсқауларды орындамаған
жағдайда ауыр жарақат немесе жазым болу
жағдайына себеп болуы мүмкін.

•

JVS0945XZ

БКЕ жүйесіне арналған екі радар сенсоры ➀
артқы бамперге жақын орнатылған. Радар сенсорларына жақын жерлерді үнемі таза ұстаңыз.
Радар сенсорлары су шашырау, шық немесе
тұман тәрізді уақытша ауа райы құбылыстарына
байланысты бөгеліп қалуы мүмкін.
Бұндай жағдай мұз, қырау немесе радар сенсорларына тұрып қалған қоқысқа да байланысты
орын алуы мүмкін.

RCTA жүйесі көлікті тиісті түрде жүргізу
процедураларының орнына қолдануға
арналмаған және оның көліктерге немесе
нысандарға
тиюінің
алдын
алуға
арналмаған. Тұрақ орнынан артпен шыққан
кезде, әрқашан бүйір және артқы көрініс айналарын қолданыңыз және көлік жылжып
бара жатқан бағытқа бұрылып, қарап
тұрыңыз. Ешқашан RCTA жүйесіне ғана сенуге болмайды.

RCTA жүйесі тұрақ орнынан кері шыққанда ғана
көмектеседі. Көлік керісінше тұрғанда жүйе
көліктің оң және сол жағынан келген басқа
көліктерді анықтауға арналған. Егер жүйе
көлденең қозғалысты анықтаса, сізге ескертеді.

Радар сенсорлары маңын тексеріп, аумаққа кедергі келтіріп тұрған нысандарды алып тастаңыз.
Радар сенсорларына жақын жерлерге жапсырмалар (мөлдір жапсырмаларды да), керекжарақтарды жапсыруға не орнатуға, бояу жағуға
болмайды.
Радар сенсорларының айналасындағы жерді
ұруға немесе бүлдіруге болмайды.
Радар сенсорларының маңайына соғылысып
қалуға байланысты нұқсан келсе, NISSAN дилеріне
барыңыз.
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JVS0173XZ

JVS0945XZ
JVS0953XZ

➀ Бүйірлік индикатор шамы
➁ Көлік ақпараты дисплейі
➂ Рульдегі басқару тетіктері (сол жақ)
RCTA ЖҮЙЕСІНІҢ ЖҰМЫСЫ
RCTA жүйесі жүргізушіге ол тұрақтан артпен
шыққанда жақындаған көліктер туралы да ескерте алады.
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Беріліс қалпы R (артқа) қалпында болғанда және
көлік жылдамдығы шамамен 8 км/сағ-тан (5 миля/
сағ) төмен болғанда, RCTA жүйесі жұмыс істейді.
Егер радар кез келген бүйірден жақындап келе
жатқан басқа көлікті анықтаса, жүйе сигнал береді (бір рет) және индикатор шамы басқа көлік
жақындап келе жатқан жақтан жанады.

RCTA жүйесі жақындап қалған көліктері анықтау
үшін артқы бампердің екі жағында орнатылған
радарлық сенсорларды ➀ қолданады.

Радарлық сенсорлар ➀ жақындап қалған
көліктерді шамамен 20 м (66 фут) арақашықтықта
анықтай алады.

3. RTCA жүйесін қосу немесе өшіру үшін
түймешіктерін
мәзірді
шарлау
үшін
қолданыңыз және <OK> түймешігін элементті
таңдау немесе өзгерту үшін қолданыңыз:

•

RTCA жүйесін қосу үшін <OK> түймешігімен
[Cross Traffic] құсбелгісін қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ
Жүйені қосқан/өшірген кезде, қозғалтқыш
қайта от алдырылса да, жүйе параметрлері
сақталады.

JVS0942XZ

➀ Көлік ақпараты дисплейі
➁ Рульдегі басқару тетіктері (сол жақ)
RCTA ЖҮЙЕСІН ҚОСУ/ӨШІРУ ЖОЛЫ
RTCA жүйесін қосу немесе ажырату үшін келесі
қадамдарды орындаңыз.

1.

түймешігін көлік ақпараты дисплейінде [Settings] көрсетілгенше басып
тұрыңыз, одан кейін <OK> түймешігін басыңыз.
[Driver Assistance] опциясын таңдау үшін
түймешігін қолданыңыз. Сосын <OK> түймешігін
басыңыз.

2. [Parking Aids] опциясын таңдаңыз да, <OK>
түймешігін басыңыз.
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•

•
JVS0479XZ

RCTA ЖҮЙЕСІНІҢ ШЕКТЕУЛЕРІ
ҚАУІПТІ
Төменде RCTA жүйесі үшін жүйе шектеулері
келтірілген. Көлікті бұл жүйе шектеулеріне сай
жүргізбеу қауіпті жарақат алуға немесе мерт
болуға әкеп соғуы мүмкін.
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•

Айналаны әркез тексеріңіз және артқа
жүрер алдында артыңызда не бар екенін
әркез тексеріп алыңыз. Радар сенсорлары
жақындаған
(қозғалған)
көліктерді
анықтайды. Радар сенсоры келесідей әр нысанды анықтай алмайды:
–

Жаяу жүргіншілер, велосипедтер, мотоциклдер, жануарлар немесе ойыншық
көлікке мінген балалар

•

–

Шамамен 30 км/сағ-тан (19 миля/сағ)
артық жылдамдықта өтіп бара жатқан
көлік

–

Шамамен 8 км/сағ-тан (5 миля/сағ) төмен
жылдамдықта өтіп бара жатқан көлік

Радар сенсорлары белгілі бір жағдайларда
жақындап қалған көліктерді анықтай алмауы мүмкін:
–

a : Сіздің көлігіңіздің қасына
Сурет j
қойылған көлік радар сенсорының
жарығын қалқаласа.

–

b : Көлік бұрышпен тұраққа қою
Сурет j
орнына қойылғанда.

–

c : Көлік ылди жерге қойылғанда.
Сурет j

–

Сурет j
d : Жақындаған
көліктің
автотұрақ
бұрылғанда.

–

e : Көлік пен жақындап қалған
Сурет j
көлік арасындағы бұрышы кішкентай
болғанда

көлік сіздің
қапталына

Келесі
жағдайлар
радардың
басқа
көліктерді анықтау мүмкіндігіне әсер етуі
мүмкін:
–

Қолайсыз ауа райы

–

Жолдағы шашыранды

–

Көлікке мұз/қылау/балшық қатып қалуы

Радар сенсорларына жақын жерлерге жапсырмалар (мөлдір жапсырмаларды да), керек-жарақтарды жапсыруға не орнатуға,
бояу жағуға болмайды. Келесі жағдайлар
радардың
басқа
көліктерді
анықтау
мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін

•

Қатты шуыл (мысалы, аудио жүйенің дауысы, көліктің ашық терезесі) дыбыстық
сигналға кедергі жасауы, оны естіртпеуі
мүмкін.

JVS0172XZ

1-сурет

JVS0948XZ

JVS0173XZ

2-сурет

ЕСКЕРТПЕ
Жолда (1-сурет) немесе қарсы бағытта (2-сурет) бірнеше көлік жақындап қалған болса, сенсорлардан алғашқы көлік өткен соң, RCTA
жүйесі ескерту сигналын шығармауы мүмкін.

➀ Көлік ақпараты дисплейі
ЖҮЙЕ УАҚЫТША ІСТЕН ШЫҚТЫ

Радар сенсорлары су шашырау, шық немесе
тұман тәрізді уақытша ауа райы құбылыстарына
байланысты бөгеліп қалуы мүмкін.

Радардың бөгеуде қалғаны анықталса, жүйе автоматты түрде істен шығады. Көлік ақпараты дисплейінде [Not available High cabin temperature]
ескерту хабары пайда болады.

Бұндай жағдай мұз, қырау немесе радар сенсорларына тұрып қалған қоқысқа да байланысты
орын алуы мүмкін.

Жүйелер
жағдайлар
қолданылмайды.

жойылмайынша
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ЕСКЕРТПЕ

ЖҮЙЕГЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

Радио бекітілім нөмірлерін және ақпаратты мына
бөлімдерден қараңыз: “Радио бекітілім нөмірі және
ақпарат” “9. ішінде Техникалық мәлімет” бөлім немесе “Радио жиілікті мақұлдау” “9. ішінде
Техникалық мәлімет” бөлім.

Егер БКЕ жүйесі жұмысын тоқтатса, RCTA
жүйесі де жұмысын тоқтатады.
Орындалатын әрекет:
Жоғарыда көрсетілген жағдай қалпына келген
кезде жүйе өз жұмысын автоматты түрде
жалғастырады.

ЖҮЙЕ АҚАУЫ
RCTA жүйесінде ақау пайда болған кезде, ол автоматты түрде өшеді. Көлік ақпараты дисплейінде
[System fault] ескерту хабары пайда болады.
ЕСКЕРТПЕ
Егер БКЕ жүйесі жұмысын тоқтатса, RCTA
жүйесі де жұмысын тоқтатады.
Орындалатын әрекет:
Көлікті қауіпсіз жерге қойып, қозғалтқышты
сөндіріп, қайта от алдырыңыз. Ескерту хабары
көрсетіліп тұра берсе, жүйені NISSAN дилеріне
тексертіңіз.

JVS0945XZ

RCTA жүйелеріне арналған екі радар сенсоры ➀
артқы бамперге жақын орнатылған. Радар сенсорларына жақын жерлерді үнемі таза ұстаңыз.
Радар сенсорлары су шашырау, шық немесе
тұман тәрізді уақытша ауа райы құбылыстарына
байланысты бөгеліп қалуы мүмкін.
Бұндай жағдай мұз, қырау немесе радар сенсорларына тұрып қалған қоқысқа да байланысты
орын алуы мүмкін.
Радар сенсорлары маңын тексеріп, аумаққа кедергі келтіріп тұрған нысандарды алып тастаңыз.
Радар сенсорларына жақын жерлерге жапсырмалар (мөлдір жапсырмаларды да), керекжарақтарды жапсыруға не орнатуға, бояу жағуға
болмайды.
Радар сенсорларының айналасындағы жерді
ұруға немесе бүлдіруге болмайды. Соғылу салдарынан радар сенсорларының маңайына нұқсан
келсе, NISSAN дилеріне барған жөн.
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КРУИЗДІК БАҚЫЛАУ (бар болса)

–

Көлікті иірімі көп немесе ойлы-қырлы
жолдарда жүргізгенде.

–

Көлікті тайғақ (жаңбыр, қар, мұз және
т.б.) жолдарда жүргізгенде.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

JVS1005XZ

1.

<RES/+> қосқышы

2.

<CANCEL> қосқышы

3.

<SET/-> қосқышы

4.

Круиздік бақылаудың ON/OFF қосқышы

•
•

КРУИЗДІК БАҚЫЛАУҒА ҚАТЫСТЫ
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ҚАУІПТІ
Көрсетілген
жылдамдық
шектеулерін
әрқашан сақтаңыз және жылдамдықты
ешқашан асырмаңыз.
Көлікті келесі жағдайға жүргізген кезде, круиздік бақылауды пайдаланбаңыз. Бұлай ету
көлікті бақылау мүмкіндігінің жоғалуына
және апатқа әкелуі мүмкін.
–

Көліктің
жылдамдығын
тұрақты
деңгейде ұстап тұру мүмкін болмағанда.

–

Көлікті жол
жүргізгенде.

–

Көлікті
жылдамдығы
әртүрлі
қозғалысы бар жолда жүргізгенде.

–

Көлікті желді аймақтарда жүргізгенде.

қозғалысы

көп

Механикалық беріліспен (МБ) жабдықталған
үлгілерде круиздік бақылау жүйесі қосылып
тұрған кезде, берілісті N (бейтарап) қалпына
іліндіру педалін баспай ауыстырмаңыз. Осындай жағдай орын алса, бірден іліндіру педалін
басып, круиздік бақылау жүйесінің ON/OFF
қосқышын
өшіріңіз.
Осылай
жасамау
қозғалтқыштың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

жолда
жол

•
•
•

Круиздік бақылау жүйесінде ақау пайда болса
автоматты түрде біржола тоқтайды. Көлік
ақпараты дисплейінде CRUISE индикаторы
көрсетіледі де, содан кейін жүргізушіге ескерту
жасау үшін жыпылықтайды.
Егер CRUISE индикаторы жыпылықтаса, круиз
ON/OFF қосқышын өшіріп, жүйені NISSAN дилеріне тексертіңіз.
Круиз ON/OFF қосқышы ON қалпында
тұрғанда <RES/+>, <SET/-> не <CANCEL>
қосқышы басылған кезде, CRUISE индикаторы
жыпылықтауы мүмкін. Круиздік бақылау
жүйесін дұрыс орнату үшін келесі әрекеттерді
орындаңыз.

КРУИЗДІК БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ
АМАЛДАРЫ
Круиздік бақылау үдету педалін басып тұрмай-ақ
40 км/сағ-тан (25 миля/сағ) жоғары (R9M
қозғалтқышы орнатылған үлгілерді қоспағанда)
немесе 30 км/сағ-тан (20 миля/сағ) (R9M
қозғалтқышы
орнатылған
үлгілерде)
жылдамдығымен көлікті жүргізуге мүмкіндік
береді.
Бензинді қозғалтқышы бар үлгілер үшін круиздік
бақылау жүйесі көлік орнатылған жылдамдықтан
шамамен 13 км/сағ (8 миля/сағ) төмендесе
өздігінен ажыратылады.
Дизельдік қозғалтқышы бар үлгілерде көлік
жылдамдығы шамамен 35 км/сағ-тан (22 миля/
сағ) (R9M қозғалтқышы орнатылған үлгілерді
қоспағанда) немесе 25 км/сағ-тан (16 миля/сағ)
(R9M
қозғалтқышы
орнатылған
үлгілерде)
төмендесе, круиздік бақылау жүйесі автоматты
түрде ажыратылады.
Беріліс ауыстырғышты N (бейтарап) күйіне қою
круиздік бақылау жүйесін ажыратады.

Круиздік бақылауды іске қосу
Круиздік
бақылаудың
ON/OFF
қосқышын
басыңыз. Көлік ақпараты дисплейіндегі CRUISE
индикаторы жанады.

Круиздік жылдамдықты орнату
1. Қажетті жылдамдыққа үдетіңіз.
2. <SET/-> қосқышын басып, одан кейін оны
жіберіңіз.
3. Үдету педалінен аяқты алыңыз.
Көлік орнатылған жылдамдықты ұстап тұрады.
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АҚЫЛДЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА
ТЕЖЕУ ЖҮЙЕСІ (бар болса)
Басқа көлікті озып өту:
Үдету үшін үдету педалін басыңыз. Үдету педалін
босатқаннан кейін, көлік алдыңғы орнатылған
жылдамдыққа қайта оралады.
Тік қырларға шыққанда немесе төмен түскенде,
көлік орнатылған жылдамдықты ұстай алмауы
мүмкін. Осындай жағдайларда, көлікті круиздік
бақылаусыз жүргізіңіз.
Төмендеу жылдамдыққа қалпына келтіру:
Төмендеу жылдамдыққа қою үшін келесі
әдістердің кез-келгенін пайдаланыңыз.

•
•
•

Аяқасты тежегіш педалін ақырын басып
көріңіз. Көлік қажетті жылдамдыққа жеткен кезде, <SET/-> қосқышын басып, одан кейін
жіберіңіз.
<SET/-> қосқышын басып тұрыңыз. Көлік
қажетті жылдамдыққа жеткен кезде, <SET/->
қосқышын жіберіңіз.
<SET/-> қосқышын жылдам басып, жіберіңіз.
Бұл көлік жылдамдығын шамамен 1 км/сағ (1
миля/сағ) азайтады.

Жоғарылау жылдамдыққа қалпына келтіру:
Жоғарылау жылдамдыққа қою үшін келесі
әдістердің кез-келгенін пайдаланыңыз.

•
•

Үдету педалін басыңыз. Көлік қажетті
жылдамдыққа
жеткен
кезде,
<SET/->
қосқышын басып, одан кейін жіберіңіз.
<RES/+> қосқышын басып тұрыңыз. Көлік
қажетті жылдамдыққа жеткен кезде, <RES/+>
қосқышын жіберіңіз.

256 От алдыру және жүргізу

•

<RES/+> қосқышын жылдам басып, жіберіңіз.
Бұл көлік жылдамдығын шамамен 1 км/сағ (1
миля/сағ) көбейтеді.

Алдын ала орнатылған жылдамдықты
жалғастыру:
<RES/+> қосқышын басып, одан кейін жіберіңіз.
Көліктің жылдамдығы 30 км/сағ (20 миля/сағ)
асқан кезде, көлік соңғы қойылған круиздік
жылдамдықты ұстайды.

ҚАУІПТІ
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесін тиісті
түрде пайдалану жөніндегі ескертулер мен
нұсқауларды орындамаған жағдайда, адамдар
ауыр жарақат алуы немесе жазым болуы
мүмкін.

•

Круиздік жылдамдықты ажырату
Орнатылған жылдамдықты алып тастау үшін келесі әдістердің кез-келгенін пайдаланыңыз.

•
•
•

<CANCEL> қосқышын басыңыз.
Аяқасты тежегіш педалін басып көріңіз.
Круиздік бақылаудың ON/OFF қосқышын
басыңыз. CRUISE (КРУИЗ) индикаторы сөнеді.

•

Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі
жүргізушіге қосымша көмек құралы болып
табылады.
Ол
жүргізушінің
көлік
қозғалысын жағдайларын бақылауын немесе қауіпсіз жүргізу жауапкершілігін алмастыра алмайды. Ол көлікті қамсыз жүргізу
немесе қауіпті әдіспен айдаудан болатын
жазатайым оқиғалардың алдын алмайды.
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі
жүргізу, көлік қозғалысы, ауа райы және жол
жағдайларының бәрінде бірдей қызмет ете
бермейді.

Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі жүру
сызығында алдыда кетіп бара жатқан көлікпен
алдымен
соғылу
қаупі
туындаған
кезде
жүргізушіге көмектесе алады.

NIC3909

Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі көліктің
A бір
алдында орналасқан радар сенсорымен j
қатарда алдыда кетіп бара жатқан көлікке дейінгі
қашықтықты есептеуге арналған.

JVS0970XZ

➀
➁
➂
➃

Алдағы көлікті анықтау индикаторы
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесінің
ескерту индикаторы
Рульдегі басқару тетіктері (сол жақ)
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесінің
ескерту шамы (өлшегіш панелінде)

АҚЫЛДЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА
ТЕЖЕУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖҰМЫСЫ
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі көліктің
жылдамдығы шамамен 5 км/сағ-тан (3 миля/сағ)
асқанда жұмыс істейді.
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Егер алдыңғы жақпен соғылу қаупі анықталса,
анықтау жүйесі көлік ақпараты дисплейінде
ескертуді қосу және дыбыстық ескерту шығару
арқылы алдымен жүргізушіні ескертеді.
Егер жүргізуші ескертуден соң тежегіштерді жылдам және қатты басса және Ақылды төтенше
жағдайда тежеу жүйесі әлі де алдымен соғылу
қаупі бар екенін анықтаса, жүйе автоматты түрде
тежеу күшін арттырады.
Егер жүргізуші әрекет етпесе, Ақылды төтенше
жағдайда
тежеу
жүйесі
көзге
көрінетін
(жыпылықтау) және естілетін екінші ескерту жасайды. Егер жүргізуші үдету педалін босатса,
бұдан соң жүйе жартылай тежеу жүйесін
қолданады.
Егер соқтығысудан құтылу мүмкін болмаса,
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі автоматты түрде қатты тежейді.
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі жұмыс
істеп тұрғанда, тежегіштің жұмыс істеп тұрғанын
естуіңіз мүмкін. Бұл қалыпты жағдай, Ақылды
төтенше жағдайда тежеу жүйесі дұрыс жұмыс
істеп тұрғанын көрсетеді.
ЕСКЕРТПЕ
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі тежеген кезде, көліктің тежегіш шамдары жанады.
Көліктің жылдамдығы мен алдыда кетіп бара
жатқан көліктің қашықтығына, сондай-ақ жүргізу
және жол жағдайларына байланысты, жүйе
жүргізушіге көліктің алдымен соқтығысуының алдын
алуға
көмектесуі
мүмкін
немесе
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соқтығысудан қашып құтылу мүмкін болмаған кезде, оның салдарын жеңілдетуге көмектесуі
мүмкін.
Егер жүргізуші рульді, үдету немесе тежеуді
қолданса, Ақылды төтенше жағдайда тежеу
жүйесі кейінірек іске қосылуы мүмкін немесе
қызмет етпейді.
Автоматты тежеу келесі жағдайларда тоқтайды:

•
•
•

Соқтығыстан қашып құтылу мақсатында рульді қажетінше бұрағаннан кейін.
Үдету педалі басылғанда.
Алдыңғы жақтан көлік көрінбесе.

Егер Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі
көлікті тоқтатса, тежегіштер босатылғанға дейін
көлік шамамен 2 секунд тоқтап тұрады.

1.

түймешігін көлік ақпараты дисплейінде [Settings] көрсетілгенше басып
тұрыңыз, одан кейін <OK> түймешігін басыңыз.
[Driver Assistance] опциясын таңдау үшін
түймешігін қолданыңыз. Сосын <OK> түймешігін
басыңыз.

2. [Driving Aids] опциясын таңдаңыз да, <OK>
түймешігін басыңыз.
3. Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесін қосу
не өшіру үшін <OK> түймешігімен [Emergency
Brake] құсбелгісін қойыңыз.
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі өшкен
кезде, Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесінің
ескерту шамы (сарғылт) ➀ жанады.
ЕСКЕРТПЕ
Қозғалтқыш қайта от алдырылған кезде,
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі автоматты түрде ON күйіне қойылады.

JVS0971XZ

➀
➁
➂

Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесінің
ескерту шамы (аспаптар панелінде)
Көлік ақпараты дисплейі
Рульдегі басқару тетіктері (сол жақ)

АҚЫЛДЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА
ТЕЖЕУ ЖҮЙЕСІН ON/OFF КҮЙІНЕ
ҚОЮ
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесін қосу немесе
ажырату
үшін
келесі
қадамдарды
орындаңыз.
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АҚЫЛДЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА
ТЕЖЕУ ЖҮЙЕСІНІҢ ШЕКТЕУЛЕРІ

–

Алдағы көлік жіңішке болса (мысалы: мотоцикл)

–

Тік еңісте немесе оқыс иірімдері бар жолда айдаған кезде.

–

Көлігіңіз тіркеме т.с.с. сүйреп келе жатса.

ҚАУІПТІ
Төменде Ақылды төтенше жағдайда тежеу
жүйесінің шектеулері келтірілген. Көлікті бұл
жүйе шектеулеріне сай жүргізбеу қауіпті
жарақат алуға немесе мерт болуға әкеп соғуы
мүмкін.

•
•

Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі
барлық жағдайда барлық көлікті анықтай
алмайды.
заттарды

•

Жолдағы жаяу жүргіншілерді, аңдарды
немесе нысандарды

•

–

Алда келе жатқан көліктер

–

Көліктердің қиылысуы

•

Радар
сенсоры
анықтамайды:
–

•

•

•

келесі

Радар сенсоры кейбір өндірістік шектеулерге ие. Егер тоқтап тұрған басқа бір көлік
көліктің жолында болса, көлік 80 км/сағ (50
миля/сағ) мәнінен жоғары жылдамдықпен
жүргізілгенде, Ақылды төтенше жағдайда
тежеу жүйесі жұмыс істемейді.
Радар сенсоры келесі жағдайларда алдағы
көлікті анықтамайды:
–

Шаң, мұз, қар және басқа материалдар
радар сенсорына тұрып қалса.

–

Радардың басқа бөліктері кедергі келтірсе.

–

Жүріп бара жатқан көліктерден қар немесе шаң шашыраса.
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•

Кейбір жол немесе көлік қозғалысы
жағдайларында Ақылды төтенше жағдайда
тежеу жүйесі кенеттен үдету педалін көтеруі
немесе жартылай тежеу күшін қолдануы
мүмкін. Үдету қажет болған жағдайда жүйе
жұмысын кідірту үшін үдету педалін
басыңыз.
Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі
жол шетіндегі нысанға әрекет етуі мүмкін
(жол белгісі, шарбақ, т.б.).
Тежегіш қашықтық сырғыма жол бетінде
созылып кетеді.
Жүйе сенсордың жұмысын автоматты
түрде тексеретін етіп жасалған, аздаған
шектеулері бар. Жүйе қозғалтқыш от
алдырылғаннан кейінгі бірнеше минутта
жүргізушіні тиісті түрде ескерте алмауы
мүмкін. Жүйе сенсорға тұрып қалған мұз,
қар, балшық, жапсырмалар сияқты кедергілерді
анықтай
алмайды. Бұндай
жағдайда, жүйе жүргізушіге тиісті түрде хабар бере алмауы мүмкін. Сенсор аймағын
үнемі тексеріп, таза және мөлдір екеніне көз
жеткізіп тұрыңыз.
Тым қатты шуыл дыбыстық сигналдың естілуіне кедергі жасауы мүмкін және
дыбыстық сигнал естілмеуі мүмкін.

Қолданылатын шара
Жоғарыда көрсетілген жағдай қалпына келген кезде, Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі өз
жұмысын автоматты түрде жалғастырады.
B шарты

SSD0253Z

Кей жолдарда, мысалы жел ұйытқып тұрған, ойлықырлы, ирек-ирек, тар жолдарда немесе салынып
жатқан жолдарда, сенсор басқа қатарда келе
жатқан көліктерді анықтауы немесе алда келе
жатқан көлікті уақытша анықтай алмауы мүмкін.
Бұндай жағдай жүйенің дұрыс жұмыс жасамауына
себеп болуы мүмкін.
Көліктерді анықтау сонымен қатар көліктің
жұмысына (руль бұрылысына немесе көліктің жол
қатарында алып келе жатқан орнына т.с.с.) немесе көліктің жағдайына байланысты болады.
Бұндай жағдай орын алса, жүйе индикаторы
жыпылықтап, дыбыстық сигнал кенет естіліп,
сізге хабар береді. Алда келе жатқан көлік
аралық қашықтықты өзіңіз басқаруыңыз
қажет болады.

ЖҮЙЕ УАҚЫТША ІСТЕН ШЫҚТЫ

Келесі жағдайларда Ақылды төтенше жағдайда
тежеу жүйесінің ескерту шамы (сарғылт) жанады
және көлік ақпараты дисплейінде [Not available:
Front radar obstructed] ескерту хабары пайда болады.

•

Көліктің алдыңғы жағындағы сенсор аймағы
кір немесе жабылып қалған.

Қолданылатын шара
Егер ескерту шамы (сарғыш) жанса, көлікті
қауіпсіз жерге тоқтатып, қозғалтқышты өшіріңіз.
Көліктің алдыңғы жағындағы радар жабынын
жұмсақ шүберекпен тазалап, қозғалтқышты
қайта от алдырыңыз. Егер ескерту шамы жанған
қалпы тұрса, Ақылды төтенше жағдайда тежеу
жүйесін NISSAN дилеріне тексертіп алыңыз.

•
JVS0972XZ

Жол құрылымдары немесе ғимараттары шектеулі жолдармен жүргізген кезде (мысалы,
ұзын көпірлер, шөлдер, қар басқан алқаптар,
ұзын қабырғалардың жанымен жүргізу).

A шарты

Қолданылатын шара

Радар сенсоры басқа радар көзінен кедергіге тап
болып, алдыдағы көлікті анықтау мүмкін болмаған
кезде, Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі
автоматты түрде өшеді.

Жоғарыда көрсетілген жағдай қалпына келген кезде, Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі өз
жұмысын автоматты түрде жалғастырады.

Ақылды төтенше жағдайда тежеу
ескерту шамы (сарғылт) жанады.

жүйесінің
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C шарты

•

ЖҮЙЕГЕ КҮТІМ КӨРСЕТУ

Электронды тұрақтылық бағдарламасы (ЭТБ)
жүйесі OFF күйінде болғанда, Ақылды төтенше
жағдайда тежеу жүйесінің тежегіші жұмыс істемейді. Мұндай жағдайда көзге көрінетін және естілетін ескертулер ғана жұмыс істейді. Ақылды
төтенше жағдайда тежеу жүйесінің ескерту шамы
(сарғылт) жанады.

Радио бекітілім нөмірлері және ақпаратты мына
бөлімдерден қараңыз “Радио бекітілім нөмірі және
ақпарат” “9. ішінде Техникалық мәлімет” бөлім немесе “Радио жиілікті мақұлдау” “9. ішінде
Техникалық мәлімет” бөлім.

Қолданылатын шара
ESP жүйесі ON күйінде болғанда, Ақылды төтенше
жағдайда тежеу жүйесі өз жұмысын автоматты
түрде жалғастырады.

ЖҮЙЕ АҚАУЫ
Егер Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесінде
ақаулар болса, ол автоматты түрде өшіп,
дыбыстық сигнал естіледі де, Ақылды төтенше
жағдайда тежеу жүйесінің ескерту шамы
(сарғылт) жанады және көлік ақпараты дисплейінде [System fault] ескерту хабары пайда болады.
Орындалатын әрекет:
Егер Ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесінің
ескерту шамы (сарғылт) жанса, көлікті қауіпсіз
жерге тоқтатыңыз. Қозғалтқышты сөндіріңіз де,
қайта іске қосыңыз. Егер ескерту шамы жанған
қалпы тұрса, Ақылды төтенше жағдайда тежеу
жүйесін NISSAN дилеріне тексертіп алыңыз.
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Көліктің
алдыңғы
жағындағы
сенсор
аймағының маңын өзгертуге, алып тастауға
немесе бояуға болмайды. Сенсор аймағын жекеше реттеуден немесе қалпына келтіруден
бұрын, NISSAN дилеріне хабарласыңыз.

NIC3909

Сенсор j
A көліктің алдыңғы жағында орналасқан.
Жүйені дұрыс жұмыс істейтін күйде ұстау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

•
•
•
•

Көліктің алдыңғы жағындағы сенсор аймағын
үнемі таза ұстаңыз.
Сенсордың айналасындағы жерлерді ұрмаңыз
немесе зақымдамаңыз.
Көліктің
алдыңғы
жағындағы
сенсор
аймағының маңын жаппаңыз, сондай-ақ сол
жерге жапсырма немесе соған ұқсас заттар
жабыстырмаңыз. Жұмыс істемей қалуы немесе
ақау пайда болуы мүмкін.
Сенсор аймағының маңына металл заттар
бекітпеңіз (мысалы, қорғағыш тор, т.б.). Жұмыс
істемей қалуы немесе ақау пайда болуы
мүмкін.

ЖАНАРМАЙ ТИІМДІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ЖӘНЕ КӨМІРТЕГІ
ДИОКСИДІНІҢ МӨЛШЕРІН АЗАЙТУҒА КӨМЕКТЕСЕТІН ЖҮРГІЗУ
КЕҢЕСТЕРІ
Көлігіңіздің ең жоғары жанармай үнеміне және
көміртегі диоксидінің мөлшерін азайту үшін мына
оп-оңай жанармай тиімділігін қамтамасыз етуге
және көміртегі диоксидінің мөлшерін азайтуға
көмектесетін жүргізу кеңестерін орындаңыз.
1. Үдету және
қолданыңыз.

•
•
•

тежеу

педальдерін

•
•

Оқыс қозғалмаңыз және тоқтамаңыз.
Мүмкін болған жағдайда үдеткішті және тежегішті жайлап қолданыңыз.
Жүрген кезде жылдамдықты бірқалыпты
ұстаңыз және мүмкін болған жағдайда инерцияны қолданыңыз.

Тоқтау әрекеттерін алдын ала болжау және
барынша азайту үшін алдыңыздағы жолды
бақылап отырыңыз.
Жылдамдығыңызды
бағдаршамдардың
жұмысына
синхрондасаңыз,
тоқтау
әрекеттерінің саны азаяды.
Жылдамдықты бірқалыпты ұстау арқылы
қызыл шамда тоқтау әрекеттерін азайтуға
және жанармай тиімділігін арттыруға болады.

3. Үнемді жылдамдықтар және қашықтықтарда
жүргізіңіз.

•

•

жайлап

2. Жылдамдықты бірқалыпты ұстаңыз.

•

•

Жылдамдық шектеуін бұзбасаңыз және
жылдамдықты 97 км/сағ-тан (60 миля/сағ)
асырмасаңыз, аэродинамикалық кедергінің
төмен болуы арқасында (заң рұқсат берген
жерлерде) жанармай тиімділігі артуы
мүмкін.

•

Өзге
көліктердің
артында
қауіпсіз
қашықтықты ұстап жүріп отыру арқасында
қажетсіз тежеудің алдын аласыз.
Рұқсат берілген жылдамдық шектеулерін
алдын ала болжау үшін жол қозғалысын
қауіпсіз түрде бақылап отыру арқасында
тежеу әрекеттерін азайтып, үдету мөлшерін
біртіндеп өзгертуге болады.
Жол жағдайларына сәйкес келетін беріліс
ауқымын таңдаңыз.

4. Круиздік бақылауды қолданыңыз (бар болса).

•
•

Автомагистральда круиздік бақылауды
қолдану жылдамдықты бірқалыпты ұстауға
көмектеседі.
Круиздік бақылау әсіресе тегіс жерлермен
жүргенде жанармайды үнемдеуге тиімді болады.

5. Ең қысқа бағдарды жоспарлаңыз.

•

Уақыт үнемдеу мақсатымен ең жақсы
бағдарды анықтау үшін картаны немесе навигация жүйесін (бар болса) қолданыңыз.

6. Қозғалтқышты
тырысыңыз.

•

бос

7. Ақылы жолдарға арналған автоматты талонды
сатып алыңыз.

•

8. Қыста қыздыру.

•
•
•

Жанармай үнеміне тиетін кері әсерді азайту
үшін бос айналу уақытын шектеңіз.
Жүргізуден бұрын қозғалтқыш майын тиімді
айналдыру үшін от алған кезде көліктерге
әдетте 30 секунд бос айналу жеткілікті.
Бос айналып тұрған кезбен салыстырғанда,
көлік жүргізілген кезде тиісті жұмыс температурасына тезірек жетеді.

9. Көлікті салқын ұстау.

•
•

айналдырмауға

30–60 секундтан астам тоқтап тұратын
кездерде қозғалтқышты өшірсеңіз, жанармай үнемделіп, пайдаланылған газдар
мөлшері азаяды.

Ақы алу бекетінен өткен кезде круиздік
жылдамдықты ұстау және тоқтап, қайта
қозғалудың алдын алу үшін автоматты талондар жүргізушілерге арнайы қатарларды
қолдануға мүмкіндік береді.

Мүмкін болған жағдайда көлікті үсті жабық
тұрақ аймағына немесе көлеңкеге қойыңыз.
Іші ысыған көлікке кірген кезде терезелерді
ашу ішкі температураны төмендетуге
көмектесіп, ауа баптағыш жүйеге түсетін
жүктемені азайтады.

10. Шамадан тыс жүк тасымаңыз.

•

Көлік салмағын азайту үшін қажетсіз
заттарды көліктен алып тастаңыз.
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ЖАНАРМАЙ ҮНЕМІН АРТТЫРУ
ЖӘНЕ ШЫҒАРЫЛАТЫН
КӨМІРТЕГІ ДИОКСИДІНІҢ
МӨЛШЕРІН АЗАЙТУ

•
•
•
•
•

ЭКО РЕЖИМ ЖҮЙЕСІ (бар
болса)

•

Қозғалтқышты баптап отырыңыз.
Ұсынылған техникалық қызмет көрсету кестесін орындаңыз.
Шиналарды дұрыс қысымға сай үрілген күйде
сақтаңыз. Шина қысымының төмен болуы
шинаның
желінуін
арттырады
және
жанармайдың үнемделуін азайтады.

көлік ішінде ауыр жүк болғанда немесе
ауыр салмақты бірнеше жолаушылар
отырғанда айдау

–

биік өрде айдау

JVS0185XZ

ECO режим жүйесі жанармайды үнемдеуге
көмектесу мақсатымен жылдам үдетпеу үшін
қозғалтқышты және Xtronic ҮӨБ әрекетін автоматты түрде бақылайды.
ECO режим жүйесін іске қосу үшін ECO режим
қосқышын басыңыз. ECO режим индикаторы
көлік ақпараты дисплейінде көрсетіледі немесе
өлшегіш панелінде ECO режимі жүйесінің индикатор шамы жанады.
ECO режимі жүйесін өшіру үшін ECO қосқышын
қайта басыңыз. ECO режимінің индикаторы немесе ECO режимі жүйесінің индикатор шамы
өшіріледі.

•
•
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–

ЭКО ПЕДАЛІНІҢ НҰСҚАУ БЕРУ
ФУНКЦИЯСЫ

Дөңгелектерді дұрыс тураланған күйде
ұстаңыз. Дұрыс тураламау шинаның желінуін
арттырады және жанармайдың үнемделуін
азайтады.
Ұсынылған тұтқырлығы бар қозғалтқыш майын пайдаланыңыз. (Мына бөлімді қараңыз:
“Ұсынылған
сұйықтықтар/майлар
және
сыйымдылықтары” “9. ішінде Техникалық
мәлімет” бөлім.)

ECO режим жүйесін үдету қажет болатын мынадай жағдайларда өшіріп қойыңыз:

Егер де үдету педалі басылған күйде болса,
онда ECO режим қосқышы OFF күйде болған
күнде де ECO режим жүйесі өшірілмейді. ECO
режим жүйесін өшіру үшін үдету педалін
босатыңыз.
Егер ЭКО режим жүйесінде қандай да бір ақау
бар болса, онда ол автоматты түрде өшіріледі.

JVS0201XZ

ЭКО педалінің нұсқау беру функциясын жанармай
үнемдеуді жақсарту үшін қолданыңыз.
ЭКО педалінің нұсқау беру жолағы жасыл
ауқымда тұрғанда ➀, көлік үнемдеп жүргізу
ауқымында жүріп келе жатқанын көрсетеді.
ЭКО педалінің нұсқау беру жолағы жасыл
ауқымда тұрғанда, үдету педалі үнемдеп жүргізу
ауқымы аясында басылып тұрғанын көрсетеді.

ТҰРАҚҚА ҚОЮ

ЭКО педалінің нұсқау беру
жағдайларда көрсетіледі:

•
•
•

жолағы

келесі

Круиздік бақылау жүйесі (бар болса) жұмыс
істегенде.
Көліктің жылдамдығы шамамен 4 км/сағ (2 миля/сағ) азайғанда.
Беріліс ауыстырғыш P (Тұралату), N (бейтарап)
немесе R (артқы) қалпында болғанда.

Қоршаған орта ЭКО жүйесі келесі жағдайларда
көрсетіледі

•
•
•

Көліктің жылдамдығы шамамен 10 км/сағ-тан
(6 миля/сағ) жоғары болғанда.
Беріліс ауыстырғыш P (Тұралату), N (бейтарап)
немесе R (артқы) қалпында болғанда.
Круиздік бақылау жүйесі (бар болса) жұмыс
істегенде.

•
•

ЭКО педалінің нұсқау беру функциясын іске қосу
немесе істен шығару үшін қараңыз “Параметрлер”
“2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім.

ҚОРШАҒАН ОРТА ЭКО

•

JVS0200XZ

Қоршаған орта ЭКО ➀ жүргізу кезінде көлік ЭКО
режимінде тұрса үдету педалінің басқарылуына
байланысты көрсетіледі.
Қоршаған орта ЭКО ➁ жүргізу үлгісі ЭКО талабына сай бағыттарда жарқырайды.

•
•

ҚАУІПТІ
Көлікті құрғақ шөп, қалдық қағаз немесе
шүберек сияқты жанғыш материалдардың
үстіне тоқтатпаңыз немесе қоймаңыз. Олар
оңай тұтанып, өртке әкелуі мүмкін.
Қауіпсіз тұралату рәсімдері тұралату
тежегішінің екеуі де қолданылғанын және
беріліс ауыстырғыш P (тұраққа қою) күйінде
болғанын (Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі
беріліс) үлгісі) немесе беріліс ауыстырғыш
тиісті
беріліске
қойылғанын
(МБ
(Механикалық беріліс) үлгісі) талап етеді.
Бұлай етпеу көліктің күтпеген жерден
қозғалып немесе жылжып кетуіне және
апатқа әкелуі мүмкін.
Көлікті
тұралатқан
кезде,
беріліс
ауыстырғышының P (тұраққа қою) күйіне
қойылғанына
көз
жеткізіңіз.
Беріліс
ауыстырғышын P (тұраққа қою) күйінен
аяқасты тежегіш педалін баспай шығару
мүмкін емес (Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі
беріліс) үлгісі).
Көлік қараусыз қалғанда, қозғалтқышты от
алған күйде ешқашан қалдырмаңыз.
Ұзаққа созылған уақыт ішінде тұралату
Тоқтау/Бастау жүйесімен (бар болса) іске
қосылса, қозғалтқыш автоматты түрде
қайтадан іске қосылады. От алдыру
қосқышын
ешқашанда
ON
күйінде
қалдырмаңыз.

Қоршаған ортаның ЭКО режимін іске қосу және
өшіру үшін, қараңыз “Параметрлер” “2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім.
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•

•

Балаларды
көлік
ішіне
қараусыз
қалдырмаңыз.
Олар
абайсызда
қосқыштарды немесе басқару тетіктерін
іске қосуы немесе көлікті жылжытуы
мүмкін. Қараусыз қалған балалар ауыр
апаттарға ұшырауы мүмкін.
Көлікті және/немесе оның жүйелерін
байқаусызда қолдану салдарынан жарақат
алу немесе мерт болу қаупінің алдын алу
үшін, балаларды, басқалардың көмегін
қажет ететін адамдарды немесе жануарларды көлікте бақылаусыз қалдырмаңыз.
Сондай-ақ жылы күнде жабық тұрған
көліктің ішіндегі температура тез артып,
адамдар мен жануарларға жарақат алу я
мерт болу қаупін төндіретіндей мәнге жетуі
мүмкін.

SSD0488Z

1. Тұралату тежегішін қатты тартыңыз.
2. Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс) үлгісі:
беріліс ауыстырғышын P (тұраққа қою) күйіне
қойыңыз.
Механикалық беріліс (МБ) үлгісі: Беріліс
ауыстырғышының R (артқы) күйінде екеніне
көз жеткізіңіз. Өрге жетелейтін орынға
тоқтаған кезде, беріліс ауыстырғышты 1 (1-ші)
күйге қойыңыз.
3. Еңіс жерде тұрған көліктің жол қозғалысы болып жатқан тұсқа шығып кетпеуі үшін
дөңгелектерді суретте көрсетілгендей бұру
жақсы тәжірибе болып табылады.
КӨМКЕРМЕ ТАСЫ БАР ӨРДЕ ТӨМЕН ҚАРАП ТҰРУ

➀

Дөңгелектерді көмкерме тасқа жаққа бұрыңыз
және көмкерме тас жағы көмкерме тасқа тигенше көлікті алға қозғаңыз. Сосын, тұралату тежегішін тартыңыз.
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КӨМКЕРМЕ ТАСЫ БАР ӨРДЕ ЖОҒАРЫ ҚАРАП
ТҰРУ ➁
Дөңгелектерді көмкерме тастан әкете бұрыңыз
және бүйірдегі дөңгелек ақырын барып
көмкерме тасқа тигенше көліктің артқа
жылжуына мүмкіндік беріңіз. Сосын, тұралату
тежегішін тартыңыз.
КӨМКЕРМЕ ТАСЫ ЖОҚ ӨРДЕ ЖОҒАРЫ НЕМЕСЕ
ТӨМЕН ҚАРАП ТҰРУ ➂
Көлік қозғалған жағдайда жолдың ортасынан
басқа жаққа жылжуы үшін дөңгелектерді
жолдың шетіне қарай бұрыңыз. Сосын,
тұралату тежегішін тартыңыз.
4. Ақылды кілтпен жабдықталған үлгілер:
От алдыру қосқышын OFF күйіне қойыңыз.
Ақылды кілті жоқ үлгілер:
От алдыру қосқышын LOCK күйіне қойыңыз да,
ақылды кілтті суырыңыз.

АҚЫЛДЫ ТҰРАЛАТУ КӨМЕКШІСІ
(АТК) (бар болса)
ЕСКЕРТПЕ
Тоқтату/Бастау жүйесі бар үлгіде:
Көлік біраз уақыт, мысалы бағдаршамға
тоқтаған кезде осы жүйені пайдаланыңыз.

•

Көлікті тұраққа қою, т.с.с. тәрізді ұзақ уақытқа
қалдырған кезде қозғалтқышты от алдыру
қосқышымен сөндіру керек.

•

•
•

•

ҚАУІПТІ
Ақылды тұралату көмекшісі (АТК) жүйесі —
көлікті тұраққа қойған кезде жүргізушіге
нұсқау беретін жүйе. Дегенмен ол автоматты түрде жылдамдықты реттемейді немесе
кедергілерді айналып өтпейді. Әдеттегідей
тұраққа қойған кездегідей әрдайым айналар арқылы немесе тікелей көлік айналасын
және жол бетін тексеріңіз. Жүйе жұмыс істеп
тұрғанда көлікті ақырын жылжытыңыз
және қажет болса, тежеңіз (мысалы, көлік
басқа көліктерге, кедергілерге, адамдарға,
т.б. тиюі мүмкін болған жағдайда).
АТК жүйесі жұмыс істеп тұрған кезде,
рульдің шабақ бөліктеріне тимеңіз. Қолыңыз
бен саусақтарыңызды жаралап алуыңыз
мүмкін.
Сондай-ақ
қысылып
қалып,
жарақатқа себеп болуы мүмкін галстук,
шарф, т.б. сияқты заттармен абай болыңыз.
Көлікті жүргізген кезде тек экранға қарап
отырмаңыз. Көлік кедергілерге соғылуы немесе күтпеген апатқа ұшырауы мүмкін.
АТК жүйесінің нұсқауы бұдан былай керек
болмаған жағдайда, функцияны өшіру үшін
экранда [Cancel] опциясын таңдаңыз. АТК
жүйесі қосылған күйде қалса, руль автоматты түрде бұрылып, күтпеген апатқа
ұшырауыңыз мүмкін.

АТК жүйесі көлікті тұраққа қойған кезде, рульді
басқарып, көлікті бағыттайды:
–

Тұрақта

–

Жолға қатар келгенде

ЕСКЕРТПЕ
АТК жүйесі сізге тоқтауды, алға немесе артқа
қарай жүруге нұсқаулық береді. Жүйе берген
нұсқауларды орындаңыз.
АТК жүйесі көлік жылдамдығы тұралату әрекеті
кезінде 7 км/сағ (4 миля/сағ) көп болса тұраққа
қоюға көмектесе алмайды.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
АТК жүйесін келесі жағдайларда қолданбаңыз:

•
•
•
•
•
•
•

Қара жолда.
Қар басқан немесе мұзды жолда.
Еңісі бар тегіс емес жолдарда, бұдырлы, бордюр тастары бар, дөңгелек іздері бар, т.б.
жолдарда.
Механикалық тұралату кезінде.
Шина шынжырлары немесе қосалқы шина
орнатылған кезде.
Көлік тіркеп сүйреген кезде.
Барлық есіктер (соның ішінде артқы есік)
жабылмаған болса.

АТК жүйесін қолданудан бұрын, көлік айналасында ол маневр жасай алатындай жер
бар екеніне көз жеткізіңіз.
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Келесі жағдайлар жүйенің басқа көліктерді
анықтау мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін:

•
•
•
•
•

Қолайсыз ауа райы.
Жолдағы шашырандылар.
Көлікке мұздың қатып қалуы.
Көліктегі аяз.
Көліктегі шаң-тозаң.

Сонар сенсорларына жақын жерлерге жапсырмалар (мөлдір жапсырмаларды да), керекжарақтарды жапсыруға не орнатуға, қосымша
бояу жағуға болмайды. Келесі жағдайлар
жүйенің басқа көліктерді анықтау мүмкіндігіне
әсер етуі мүмкін.
Сонар сенсорлары көліктің артындағы тұрып
тұрған нысандарды анықтайды. Сонар сенсорлары анықтай алмайды:

•
•
•
•

Шағын немесе қозғалыстағы нысандарды.
Сына пішінді нысандар.

•
•
•

Арқан, сым немесе шынжыр тәрізді жіңішке
нысандар.

Келесі жағдайларда АТК нақты бағытты
болжап, дұрыс қызмет ете алмауы мүмкін.
Айналадағы нысандар және көліктер клиренс
нұсқаулығы ішінде (қызыл) көрсетіледі немесе
көлік АТК нұсқаулығына сай дұрыс орынға
тұраққа қойыла алмайтын жағдайлар.
Жүргізу кезінде берілісті ауыстырғыш іске
қосылса.
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Берілісті ауыстырғыш кенеттен қызметін
бастап, кенеттен тоқтап немесе кенеттен
жұмыс істесе.
Шина қысымы өте төмен болса немесе шина тозса.
Орнатылған шиналардың пішімі зауыттан
тиеген кезде жабдықталған шиналар пішімінен басқа болса.
Көлікке қатты жүк тиелсе.

АТК ЖҮЙЕСІН ІСТЕН ШЫҒАРУ

NAA1916

Үзілген камера экраны

АТК келесі жағдайларда тоқтайды:

•
•
•
•

Бамперге жақын нысандар.

ЕСКЕРТПЕ

•

•

•
•
•
•

Руль қолмен басқарылған кезде.
Беріліс ауыстырғыш N (бейтарап) қалпына
қойылып, сол қалпында 5 секунд тұрса.
Артқа беру операциялары рульді түзету үшін
15 реттен артық орындалса.
Жүйе көлік жағдайлары (мысалы, тозу немесе
төменгі шина қысымы, жол жағдайлары
сияқты) дұрыс бағытты анықтауға жарамсыз
деп тапса.
Көлік АТК әрекеті басталған қалыптың артына
қарай қалыбын өзгертсе.
Көлік кері бастапқы қалыпты 2 м (6,5 фут)
артық жүріп өтсе.
Көліктің жылдамдығы шамамен 7 км/сағ (4 миля/сағ) жоғары кезде.
Жүргізуші АТК нұсқаулығын орындамаған кезде.

Автоматты түрде тоқтату
Берілісті ауыстырғыш R (Артқа) қалпында болмаса және көлік жылдамдығы шамамен 10 км/сағ (6
миля/сағ) асса, Ақылды тұралату көмекшісі
жүйесінен алынған камера көрінісі жүргізу кезінде
жүргізушіге бейне көріністерді көрсетуге тыйым
салу үшін тоқтатылады. Бұл ақаулық емес.
Көлік жылдамдығы шамамен 30 км/сағ (18 миля/
сағ) асқан кезде, Ақылды тұралату көмекшісіндегі
камера көрінісі көрінбейді және жүйе бұрынғы
таңдалған көзіне оралады.

АТК ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНЫП
ТҰРАЛАТУ РӘСІМДЕРІ

1. Дисплейдің ортасындағы Ақылды айналаны
қарау мониторын (IAVM) көрсету үшін
<CAMERA> түймешігін басыңыз.
АТК түймешігін басыңыз

.

NAA1870

Мәтін нұсқаулығын қолданыңыз, жүйе тұраққа
қою қатысты қадам нұсқауларын беріп отырады.
АТК түймешіктері экранның төменгі орта тұсында
орналасқан.

Қатар тұралату
Жүйе тұраққа қоятын жерлерді сонармен
анықтап, күйді мәтін хабарларымен көрсетеді.

NAA1917

2. Қатар тұралату режимі көрсетілді.
Экранның бір жағынан сканерлеу аумағы
көрсетіледі.
АТК жүйесі [Use turn signal to change side]
экранның басқа жағындағы мәтінді көрсетеді.

ЕСКЕРТПЕ
АТК жүйесі тұрақтау орнын табуға
қолданатын көлік жағын таңдау үшін
бұрылыс
сигналының
қосқышын
қолданыңыз. Сканерлеу аумағы бұрылыс
сигналы қосқышының қалпына байланысты қосу жақтарына ауысады.
Көлікті бірқалыпты ырғақпен айдап, тұраққа
қойылған көліктердің қатарынан алға қарай
жүргізіңіз. Жүйе тұраққа қою үшін бос орынды
іздейді. АТК жүйесі тұраққа қойылған
көліктердің арасынан ыңғайлы тұрақтау орнын тапқанда сізге хабар береді. Сізге
тұралату орнынан шағын қашықтықты жүріп
өтіп, тоқтау қажеттігі туралы нұсқау береді.
3. АТК жүйесі тоқтау туралы нұсқаулық бергенше
көлікті алға қарай дұрыс бағытта ақырын
жүргізіңіз.

ҚАУІПТІ
Егер тұраққа қою аумағының жолының
маңына қатысты күмәніңіз болса және/немесе тұраққа қою аймағы кедергілерден бос
болмаса, көлікті дереу тоқтатып, тексеріңіз.
ЕСКЕРТПЕ
Беріліс ауыстырғышты R (Артқа жүру)
қалпына қоймас бұрын көліктің толық
тоқтағанына көз жеткізіңіз.

NAA1920
NAA1482

Қатар тұралату әрекеттері
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5. Көлік мақсатты тұралату қалпына келгенде
көлікті тоқтату үшін тежеу педалін тексеріп, содан соң басыңыз.
Көлік мақсатты тұралату орнының ауқымына
жақындаған кезде, үнбелгі естіледі, [Park assist
finished] деген жазу дисплейдің ортасына
шығады және АТК қызметі автоматты түрде
үзіледі.
Көліктің айналасын растаған соң қолмен істеу
қажет болуы мүмкін кейбір соңғы реттеулерді
жасаңыз.

NAA1912

4. Жүйе берген нұсқауларды орындаңыз. Беріліс
тұтқасын R (артқы) күйіне қойыңыз.
Қолдарыңызды
рульге
ақырын
қойып,
тұралату орнына қарай ақырын артқа
бұрылыңыз.
Руль автоматты түрде жұмыс істейді.
Айналаны тексерген кезде сақтықпен және
ақырын үдетіңіз.
Рульді бұрмаңыз.
Тұралату рәсімдері аяқталған кезде жүйе белгі
береді.

•
•
•
•

Тек руль ғана автоматты түрде жұмыс
істейді.
Жүйе берген нұсқауларды орындаңыз.
Айналаны тексерген кезде сақтықпен
және ақырын үдетіңіз.
Рульді
қолдансаңыз,
тоқтайды.

ЕСКЕРТПЕ
Жүйе кез келген уақытта тоқтауы мүмкін:

•
•
•
•

ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс) орнатылған
көліктерде
беріліс
ауыстырғышын
P
(тұраққа қою) қалпына қойғанда.
Беріліс ауыстырғышын МБ көліктерде N
(бейтарап) қалпына қойғанда.
Руль әрекетін кідірткен кезде.
Ортаңғы дисплейдегі [Cancel] түймешігін
басқанда.

Аралыққа тұрақтағанда

ЕСКЕРТПЕ

АТК
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қызметі

Тұраққа қатарластырып қою үшін тұраққа қою
сызықтары
болмаса
және
тұраққа
қатарластырып қоюға арналған тұраққа қою
сызықтарын
анықтау
мүмкін
болмаса,
мақсатталған тұраққа қою төртбұрышы әдепкі
қалпында көрсетіледі.

Жүйе камераның суреттерін өңдеу арқылы
тұраққа қатарластырып қою үшін жердегі
сызықтарды анықтайды және тұраққа қою үшін
мақсатты
орнату
үшін
тұраққа
қою
сызықтарының
ортасында
төртбұрышты
көрсетеді.

NAA1481

Аралыққа тұрақтау әрекеттері

1. Көлікті тұрақтағыңыз келетін бос орынға
жақындатып тоқтаңыз.
2. АТК түймешігінен кейінгі <CAMERA> түймешігін
.
басыңыз

ЕСКЕРТПЕ
Егер автокөлік тұралату тікбұрышынан
тұраққа қою кезінде шығып кетсе, тоқтаңыз
да, қалыбын реттеңіз.

ҚАУІПТІ

NAA1918

ЕСКЕРТПЕ
Егер жоғарыдан қарау көрінісі экранның
алдыңғы жолаушылар жағынан көрінбесе,
<CAMERA> түймешігін жоғарыдан қарау
көрінісі көрінгенше басыңыз.
АТК жүйесі [Use turn signal to change side]
мәтінін көрсетеді.
ЕСКЕРТПЕ
Бұрылыс сигналының қосқышын тұрақтау
аралығы бар көлік жағын таңдау үшін
қолданыңыз.
3. Аралыққа
тұрақтау
режимі
көрсетіледі.
Бұрылыс сигналының қосқышын тұрақтау
аралығы бар көлік жағын таңдау үшін
қолданыңыз.
Көлікті тұрақтау орнынан шамамен 1 м (3 фут)
қашықтықта қатар тоқтатыңыз.
Экранның бір жағынан алдыңғы камера
көрінісі көрсетіледі.
Экранның басқа жағынан көк сызықтар
мақсатты тұрақтау аумағын көрсетеді.

NAA1919

Мақсатты
тұралату
тікбұрышын
(көк)
экрандағы көрсеткі кілттерін қолданып
реттеңіз, солайша клиренс нұсқаулығы көліктің
маңындағы кедергілермен қабаттаспайды.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
[Start] (Бастау) басқаннан кейін көлік көк
аумақтың
маңына
тоқтайды.
Аумақта
кедергілердің жоқтығына көз жеткізіңіз.

Егер тұраққа қою аумағының жолының
маңына қатысты күмәніңіз болса және/немесе
тұраққа қою аймағы кедергілерден бос болмаса, көлікті дереу тоқтатып, тексеріңіз.
5. Қолдарыңызды рульге еппен қойып, көлікті
алға
қарай
дұрыс
қалыпқа
ақырын
жылжытыңыз, артқа жылжуға арналған жасылда көрсетілген қалыпқа қойыңыз.
Көлікті тоқтатыңыз.
Руль кері бастау қалпының тікбұрышына (жасыл) қарай өздігінен бұралады.
Тежегішті басыңыз және көлікті басқа көлік немесе нысанға тиген кезде немесе көлік кері
бастапқы қалыпқа жеткен кезде тоқтатыңыз.

4. [Start] (Бастау) басыңыз.
Көлік тұралату әрекетін бастайды. АТК қызметі
келесі жағдайлар орындалған кезде басталады:

•
•
•

Тежеу
педалін
басу
толығымен тоқтатылса.

арқылы

көлік

Руль тігінен алға қарап тұрса.
Беріліс ауыстырғыш D (Жүру) қалпында немесе алдыңғы беріліс қалпында тұрса.
NAA1912
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•

6. Беріліс тұтқасын R (артқы) күйіне қойыңыз.
Қолдарыңызды рульге ақырын қойып, ақырын
тұралату орнына қарай артқа жылжыңыз.

ЕСКЕРТПЕ

•
•
•
•

Тек руль ғана автоматты түрде жұмыс
істейді.
Жүйе берген нұсқауларды орындаңыз.
Айналаны тексерген кезде сақтықпен
және ақырын үдетіңіз.
Рульді
қолдансаңыз,
тоқтайды.

АТК

қызметі

7. Көлік мақсатты тұралату қалпына келгенде
көлікті тоқтату үшін тежеу педалін тексеріп, содан соң басыңыз.
Көлік мақсатты тұралату орнының ауқымына
жақындаған кезде, үнбелгі естіледі, [Park assist
finished] деген жазу дисплейдің ортасына
шығады және АТК қызметі автоматты түрде
үзіледі.
Көліктің айналасын растаған соң қолмен істеу
қажет болуы мүмкін кейбір соңғы реттеулерді
жасаңыз.
ЕСКЕРТПЕ

•
•
•
•
•
•
•

Жүйе кез келген уақытта тоқтауы мүмкін:

•
•
•

ҮӨБ орнатылған көліктерде беріліс
ауыстырғышын P (тұраққа қою) қалпына
қойғанда.
Беріліс ауыстырғышын МБ көліктер үшін
N (Бейтарап) қалпына қойғанда.
Руль әрекетін кідірткен кезде.
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•

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕҢЕС

•

Руль автоматты түрде жұмыс істейді.

Ортаңғы дисплейдегі [Cancel] түймешігін
басқанда.

•

IAVM жүйесінде көрсетілген экран, <CAMERA>
түймешігі басылғаннан кейін үш минут өткен
соң, беріліс ауыстырғышы R (Артқа жүру)
қалпынан басқа қалыпқа қойылып тұрса, автоматты түрде алдыңғы экранға оралады.
Көрініс қосылған кезде, экрандағы бейнелер
дисплейі сәл кідіріспен көрсетілуі мүмкін.
Температура өте жоғары немесе төмен болған
кезде, экрандағы нысандар анық көрсетілмеуі
мүмкін. Бұл ақаулық емес.
Камераға күшті жарық түскен кезде, нысандар
дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. Бұл ақаулық емес.
Флюоресцентті жарықтың әсері астында
экран жыпылықтауы мүмкін. Бұл ақаулық емес.
Монитордағы
нысандардың
түсі,
осы
нысандардың нақты түсінен сәл өзгеше болуы
мүмкін. Бұл ақаулық емес.
Монитордағы заттар анық көрсетілмеуі мүмкін
және қараңғы жерде нысандардың түстері
өзгеше болуы мүмкін. Бұл ақаулық емес.
Жоғарыдан қарау режиміндегі камералардан
көрсетілетін көріністердің айқындығы әр түрлі
болуы мүмкін.
Камераға балшық, жаңбыр немесе қар жиналып қалса, IAVM мониторы нысандарды анық
көрсетпеуі мүмкін. Камераны тазалаңыз.

•
•
•
•

Камераны тазалау үшін алкоголь, бензин немесе сұйылтқышты пайдаланбаңыз. Бұл түсінің
оңуына әкеледі. Камераны тазалау үшін
жұмсақ тазалағыш зат ерітіндісі сіңірілген
шүберекпен сүртіңіз де, содан кейін құрғақ
шүберекпен құрғатыңыз.
Камераны зақымдамаңыз, себебі монитор
экранына кері әсер тигізуі мүмкін.
Камера линзасына балауыз жақпаңыз.
Балауыздың
қалдығы
қалса,
жұмсақ
тазалағыш зат ерітілген суға батырылған таза
шүберекпен сүртіңіз.
Көлік мақсатты жерге жеткенде әр қадамда
дыбыстық сигнал шығарылады. Сигнал дыбысы естілгенде көлікті тоқтатып, келесі
нұсқаулықты орындаңыз.
Жағдайға байланысты, бірнеше
әрекеттері қажет болуы мүмкін.

тұралату

АТК ақауы
АТК ішінде ақау байқалса жүйеде ескерту хабары
шығады және жүйе қызметін тоқтатады.
Егер ескерту хабары АТК қызметі кезінде көрінсе,
көлікті қауіпсіз жерге тоқтатып, қозғалтқышты
қайтадан от алдырыңыз.
Егер ескерту хабары дисплейде қайталап көрінсе
немесе АТК қозғалтқышты қайтадан от алдырған
соң жұмыс істемесе, жүйеде ақау барын көрсетеді.
Бұл көлікті дұрыс жүргізуге кедергі келтірмейді,
бірақ көлікті NISSAN дилері тексертіп алу керек.

ТҰРАҚҚА ҚОЮДЫҢ СЕНСОРЛЫҚ ЖҮЙЕСІ (бар болса)

•

SSD0723Z

A түрі

•

•
JVS0437XZ

B түрі

Жүргізушіге бампердің жанында кедергі бар
екендігін хабарлау үшін тұраққа қою сенсор
жүйесі дыбыс шығарады.
[Display] кілті ON күйінде тұрғанда, көлік ақпараты
дисплейіне сенсор көрінісі автоматты түрде
шығады.

•

ҚАУІПТІ
Тұраққа қоюдың сенсорлық жүйесі өте
қолайлы, бірақ ол тұраққа тиісті түрде
қоюды толық қамтамасыз ете алмайды.
Жүргізуші тұраққа қою және басқа да
әрекеттердің қауіпсіздігіне әркез жауапты.
Тұраққа қоюдан бұрын әрдайым жанжағыңызға қарап, жалғастыру қауіпсіз
екендігін тексеріңіз.

•

Осы бөлімде тұраққа қоюдың сенсорлық
жүйесіне қатысты берілген шектеулерді
оқып, ұғынып алғаныңыз жөн. Сенсор
индикаторының түсі мен алдыңғы (бар болса)/артқы көріністегі қашықтықтың сілтеме
сызықтары нысанға дейінгі әр түрлі
қашықтықтарды көрсетеді. Қолайсыз ауа
райы немесе автоматты көлік жуғыш, жүк
көлігінің сығымдалған ауа тежегіші немесе
пневматикалық бұрғылау балғасы тәрізді
ультрадыбысты көздер жүйенің қызметіне
ықпал етуі мүмкін; бұл өнімділігін азайтады
немесе жалған әрекет етеді.
Бұл функция жүргізушіге үлкен, орнынан
жылжымайтын
нысандарды
анықтап,
көлікке зақым келтіріп алуға жол бермес
үшін қолданылады. Жүйе кішкене немесе
жылжып бара жатқан заттарға тиіп кетудің
алдын
алуға
арналмаған. Әруақытта
ақырын қозғалыңыз.
Жүйе
бамперден
төмен
орналасқан
кішігірім нысандарды анықтай алмайды
және бамперге немесе жерге жақын нысандарды анықтай алмауы мүмкін.
Жүйе келесі нысандарды анықтамайды.
–

Қар, мата, мақта, шыны-жүн тәрізді
жұмсақ заттарды, т.б.

–

Арқан, сым немесе шынжыр тәрізді
жіңішке нысандар, т.б.

–

Сына пішінді нысандар
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•

•
•

ТҰРАҚҚА ҚОЮ СЕНСОРЫ
ЖҮЙЕСІНІҢ OFF ҚОСҚЫШЫ (бар
болса)

Егер көлігіңіздің бамперінің беті қисайып немесе майысып зақымдалса, бұл сенсорлық
аумаққа әсер етуі, нәтижесінде кедергілер
теріс өлшенуі немесе жалған ескерту берілуі
мүмкін.

Рульдегі басқару құралдарындағы
немесе
түймешіктері жүргізушіге тұраққа қою сенсоры (сонар) жүйесін өшіруге мүмкіндік береді.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Дыбыстық сигналды барынша анық есту
үшін көлік ішінде тыныштықты мұқият
сақтаңыз.
Сенсорлық тетіктерді (бампердің бетінде
орналасқан) қардан, мұздан және қатты кірленуден сақтаңыз. Сенсорларды өткір
затпен тазаламаңыз. Сенсорлар бүркеліп
қалса немесе бетінде жамылғы болған
жағдайда олардың сезімталдық/сенсорлық
қызметі төмендейді.

Алдыңғы
және
артқы
жабдықталған көліктер үшін:

сенсорлармен

Жүйе беріліс ауыстырғыш D (жүру) қалпында
болғанда алдыңғы кедергілер үшін және беріліс
ауыстырғыш R (артқа) қалпында болғанда бірдей
алдыңғы және артқы кедергілер үшін көрнекі белгі береді және сигнал шығарады.
Көлік 10 км/сағ (6 миля/сағ) астам жылдамдықта
істен шығады. Төменгі жылдамдықта қайтадан
іске қосылады.
Егер кедергі тек тұраққа қою сенсоры арқылы
анықталып, қашықтық әрі қарай өзгермесе, онда
үзікті дыбыс 3 секунд өткеннен кейін тоқтайды.
Кедергі көліктен алыстаған жағдайда дыбыстың
шығуы тоқтайды.
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Тұраққа қою сенсоры (сонары) жүйесі келесі
жағдайларда автоматты түрде іске қосылады:

JVS1050XZ

Егер көліктің бұрышы белгілі бір затқа жақындай
бастаса, тұраққа қою сенсорының индикаторлары➀ пайда болады (бар болса).
Көліктің ортасы нысанға жақындаған кезде,
ортаңғы индикаторы ➁ көрсетіледі.
Нысан анықталған кезде, индикатор (жасыл) пайда болады және жыпылықтайды, сондай-ақ
дыбыстық сигнал үзік-үзік естіледі. Көлік белгілі
бір объектке жақындай түскенде, индикатордың
түсі сарыға өзгереді де, жыпылықтаудың жиілігі
жоғарылай түседі. Көлік белгілі бір объектке өте
жақын
болған
жағдайда,
индикатор
жыпылықтауын тоқтатады да, қызыл түске айналады және дыбыс сигналы үздіксіз түрде шыға
бастайды.

•
•
•

От алдыру қосқышы OFF қалпынан ON
қалпына бұралғанда.
Берілісті ауыстырғыш R (кері жүру) қалпына
кез келген басқа қалыптан қойылған кезде.
Көліктің жылдамдығы шамамен 10 км/сағ-тан
(6 миля/сағ) аз мәнге төмендеген кезде.

Автоматты түрде іске қосылу қызметін параметрлер мәзіріндегі [Display] пернесімен қосуға немесе
өшіруге болады. Мына бөлімді қараңыз: “[Parking
Aids] (бар болса)” “2. ішінде Аспаптар мен басқару
құралдары” бөлім.

ТҰРАҚҚА ҚОЮ СЕНСОРЫ
ЖҮЙЕСІНІҢ ПАРАМЕТРІ

[Cross Traffic] (бар болса)

[Volume]

Сенсорды қолдануды іске қосу немесе тоқтату.
Арттағы көлденең қозғалыс туралы ескерту
(RCTA) жүйесін іске қосу немесе ажырату.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Арттағы көлденең қозғалыс туралы ескерту
(RCTA) жүйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру
және жүргізу” бөлім.

Дыбыстың қаттылығын реттеу.
[High] - [Med.] (әдепкі) - [Low]

[Range]
Сенсордың анықтау
орнатыңыз.

қабілетінің

диапазонын

[Far] - [Mid.] (әдепкі) - [Near]

[ON] (әдепкі) - [OFF]

[Moving Object] (бар болса)
JVI1566XZ

Тұраққа қою сенсорын (сонарын) орнату режимін
таңдау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

Сенсорды қолдануды іске қосу немесе тоқтату.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Қозғалыстағы нысанды анықтау (ҚНА) (бар
болса)” “4. ішінде Дисплей экраны, жылытқыш, ауа
баптағыш және аудио жүйесі” бөлім.

түймешіктерін ➃ көлік ақпараты
1. Рульдегі
дисплейінде [Settings] көрінгенше басыңыз, содан соң <OK> түймешігін ➀ басыңыз.

[ON] (әдепкі) - [OFF]

2. [Driver Assistance] функциясын таңдау үшін
түймешіктерін ➁ қолданыңыз. Одан кейін
<OK> түймешігін ➀ басыңыз.

[ON] (әдепкі) - [OFF]

3. [Parking Aids] опциясын таңдаңыз да, <OK>
түймешігін ➀ басыңыз.

Сенсорды қолдануды іске қосу немесе тоқтату.

4. Келесілердің арасынан өзгертілетін мәзір элементін таңдаңыз.

[Display] (бар болса)

[Front Sensor] (бар болса)
Сенсорды қолдануды іске қосу немесе тоқтату.

[Rear Sensor]
[ON] (әдепкі) - [OFF]

Сенсор іске қосылған жағдайда көлік ақпараты
дисплейінде сенсор көрінісі автоматты түрде
көрсетіледі.
[ON] (әдепкі) - [OFF]
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ТІРКЕМЕНІ СҮЙРЕУ

Жаңа көлік негізінен жолаушыларды және жүкті
тасуға арналған.
Тіркемені сүйреу көліктің қозғалтқышына, жетек
тізбегіне, рульді басқару, тежеу және өзге
жүйелеріне қосымша салмақ салады. Тіркемені
сүйреу қапталдан соққан жел, қатты жол үстінде
немесе өтіп бара жатқан жүк машиналарының
әсерінен теңселу сияқты өзге жағдайларды
күшейтеді.
Жүргізу мәнерін және жылдамдықты жағдайға
қарай реттеу керек. Тіркемені сүйреуден бұрын
сүйреу жабдығын дұрыс пайдалануға қатысты
түсініктеме алу үшін NISSAN дилеріне жолығыңыз.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАТЫСТЫ САҚТЫҚ
ШАРАЛАРЫ

•
•
•
•
•
•
•

Тіркемені көлікті толық іске қосу сатысынан
өткізу барысында сүйреуге тырыспаңыз.
Көлікті жүргізуден бұрын, тіркемедегі жарық
жүйесінің дұрыс жұмыс жасайтындығына көз
жеткізіңіз.
Тіркемені пайдалануға қатысты заңды ең
үлкен жылдамдықтарды сақтаңыз.
Оқыс қозғалуға,
тырыспаңыз.

үдетуге

және

орташа

жылдамдықпен

Тіркеме сүйреген кезде, мына жүйелерді (бар
болса) қолданбаңыз:
–

Жол қатарынан шығуды ескерту (ЖҚШЕ)
жүйесі
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•
•

•
•

тоқтауға

Оқыс бұрылуға және жолақты ауыстыруға
тырыспаңыз.
Көлікті әрдайым
айдаңыз.

•

•
•

–

Круиздік бақылау жүйесі

–

Жүргіншіні анықтау функциясы бар
ақылды төтенше жағдайда тежеу жүйесі

Көлігіңіз төрт жетекті дөңгелек (4ДЖ)
жүйесімен жабдықталған болса, AUTO режимін
таңдаңыз.
Тіркеме
өндірушісінің
орындаңыз.

нұсқауларын

Көлікке және тіркемеге арналған сәйкес
жалғау құрылғыларын (тіркеменің тіркеу
құрылғысы, қауіпсіздік шынжыры, төбедегі
жүк салғыш және т.б.) таңдаңыз. Бұл
құрылғылар тіркемені сүйреуге де қатысты
қосымша мәлімет алуға болатын NISSAN дилерінде бар.
Тіркеменің жалпы салмағын (трейлердің
салмағы мен жүктің салмағы) көлік пен,
сүйрету
құралдары
үшін
көрсетілген
салмақтан асырмаңыз. NISSAN дилеріне хабарласып, қосымша ақпарат алыңыз.

Тіркемені сүйретіп бара жатқанда, көлік қызып
кетпес үшін қозғалтқышты салқындатқыштың
температурасының индикаторын тексеріңіз.

ШИНА ҚЫСЫМЫ
Тіркемені сүйретіп бара жатқанда, көліктің
шиналарының қысымын, шина жапсырмасында
көрсетілген макс. ұсынылған ТЫНЫШ шина
қысымына (жүк толтыра арту үшін) дейін
көтеріңіз.
Көлікке уақытша қосалқы доңғалақ немесе
ықшам қосалқы доңғалақ орнатылған кезде тіркемені сүйремеңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ШЫНЖЫРЛАРЫ
Көлік пен тіркеме арасында әрдайым қолайлы
шынжырды пайдаланыңыз. Шынжырды амортизатор серіппесіне тағу керек, көліктің бамперіне
немесе осіне тағуға болмайды. Бұрылыстарды
мүмкін ету үшін шынжырды жеткілікті түрде бос
етуді ұмытпаңыз.

Ауыр жүктердің біліктің үстіне орнатылуы үшін
тіркемеге жүк тиеу қажет. Тіркемедегі жүктің
салмағы оның амортизаторының серіппесі
үшін рұқсат етілген макс. салмақтан аспауға
тиіс.

ТІРКЕМЕ ТЕЖЕГІШТЕРІ

Көлігіңізді бөлек техникалық қызмет көрсету
кітапшасында берілген мерзімнен жиірек тексертіп отырыңыз.

Тұрған кезде, көлік пен тіркеменің доңғалақтарын
әрқашан бұғаттаңыз. Бар болса, тіркемедегі қол
тежегішті тартыңыз. Тік жарға қоюға кеңес берілмейді.

Тіркемені сүйреу ысылу күші мен кедергінің
айтарлықтай күшеюіне байланысты қалыпты
жағдайдағыдан гөрі көп жанармайды қажет
етеді.

Тіркеме тежегіштерінің жергілікті ережелердің талабына сай орнатылғанына көз жеткізіңіз. Сонымен қатар, тіркеменің барлық өзге жабдығының
жергілікті ережелерге сай екендігін тексеріңіз.

Егер қайткенде де тік жарға тоқтау қажет болса,
беріліс ауыстырғышын P (тұраққа қою) қалпына
(Xtronic үздіксіз өзгермелі берілісі (ҮӨБ) үлгісі) немесе беріліс ауыстырғышын тиісті беріліске
(Механикалық беріліс үлгісі) қойыңыз да, алдыңғы
дөңгелектерді жолдың жиегіне бұрыңыз.

ТІРКЕМЕНІ АНЫҚТАУ (бар болса)
Тіркемені NISSAN фирмалық электрлік сүйреткіш
құралымен сүйреген кезде және бұрылма шам
қосулы тұрса, көліктің электрлік жүйесі тіркеменің
электр жарығының қосымша электр жүктемесін
анықтайды. Соның нәтижесінде бағыт көрсету
индикаторынан өзгеше сигнал естіледі.

JVS0440X

ЖАЛҒАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ОРНАТУ

•

NISSAN компаниясы келесі жағдайларда тіркемені
сүйреуге арналған жалғау құрылғысын орнатуға
кеңес береді:

•

•

Ағытпа құрылғылардағы ең үлкен тік жүктеме:
736 N (75 кг, 221 фунт)

Көліктегі жалғау құрылғысы, бекіту тұстары
және орнатылатын бөлшектер: суретте мысал
ретінде көрсетілгендей.
Жалғау құрылғысының артқы шығыңқы жері:

j
A 1080 мм (42,5 дюйм)

Жалғау құрылғысын орнату және пайдалануға
қатысты өндірушінің барлық нұсқауларын
орындаңыз.
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ЭЛЕКТРЛІК КҮШЕЙТКІШІ БАР
РУЛЬ ЖҮЙЕСІ

•
•

ҚАУІПТІ
Егер қозғалтқыш жұмыс істеп тұрмаса немесе қозғалыс кезінде сөндірілсе, рульді
басқаруға көмектесу жүйесі жұмыс істемейді. Рульді басқару қиындау болады.
Егер қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда
электрлік күшейткіші бар рульдің дабыл шамы жанса, рульдік басқаруға көмектесу
жүйесінің
жұмысы
тоқтайды.
Көлікті
бақылау мүмкіндігін жоғалтпайсыз, бірақ
рульді басқару бұрынғыдан қиынға соғады.

Электрлік күшейткіші бар руль жүйесі көлікті
жүргізген кезде рульді көп күш салмастан
басқаруға мүмкіндік беретін күшейткіш көмегін
қамтамасыз етеді.
Көлікті тұралатқан немесе өте аз жылдамдықта
жүргізген кезде рульді тынымсыз немесе
бірқалыпты пайдалансаңыз, рульдің күшейткіш
қызметі азайтылады. Бұл электрлік күшейткіші
бар руль жүйесінің шамадан тыс қызуын болдырмау және оны зақымдалудан қорғау үшін
жасалған. Күшейткіш қызметі азайтылған кезде,
рульді басқару күшке түсуі мүмкін. Электрлік
күшейткіші бар руль жүйесінің температурасы
төмендеген кезде, күшейткіш қызметі қалыпты
күйге оралады. Электрлік күшейткіші бар руль
жүйесінің шамадан тыс қызуына әкелуі мүмкін
осындай
руль
әрекеттерін
қайталамауға
тырысыңыз.
Рульді жылдам бұрған кезде ысылдаған дыбыс естілуі мүмкін. Бірақ бұл ақаулық емес.
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ТЕЖЕУ ЖҮЙЕСІ

Егер электрлік басқару жүйесі бар рульдің ескерқозғалтқыш от алып тұрғанда жанту шамы
са, рульдің электрлік басқару жүйесі дұрыс жұмыс
істемей тұр және оған техникалық қызмет көрсету
керек. Электрлік күшейткіші бар руль жүйесін
NISSAN дилеріне тексертіңіз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Электрлі күшейткіші бар руль жүйесінің
дабыл шамы” “2. ішінде Аспаптар мен басқару
құралдары” бөлім.)
Егер қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда электрлік
күшейткіші бар рульдің дабыл шамы жанса, рульдік басқаруға көмектесу жүйесінің жұмысы
тоқтайды. Көлікті сонда да басқара бересіз. Алайда,
оқыс
бұрылыстарда
немесе
төмен
жылдамдықтарда көлікті басқару үшін көп күш
жұмсау қажет.

Тежеу жүйесінің екі бөлек гидравликалық тізбегі
болады. Егер бір тізбек дұрыс жасамаса, екі
дөңгелектегі тежеу қабілеті әлі сақталады.

ТЕЖЕУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ
ШАРАЛАРЫ
Вакуумдық күшейткіші бар тежегіш
Тежегіш күшейткіші қозғалтқыш вакуумын
қолдану арқылы тежеуге көмектеседі. Егер
қозғалтқыш тоқтап қалса, көлікті аяқасты тежегіш
педалін басу арқылы тоқтатуға болады. Алайда,
көлікті тоқтату үшін аяқасты тежегіш педаліне
аяқпен қаттырақ салмақ салу қажет болады.
Тоқтау қашықтығы ұзақтау болады.
Егер қозғалтқыш от алып тұрмаса немесе
қозғалыс кезінде өшіп қалса, күшейткіші бар тежегіштер жұмыс істемейді. Тежеу әрекеті қиындау
болады.

ҚАУІПТІ
Қозғалтқыш өшіп қалған кезде, инерция бойынша түспеңіз.

Тежегіштерді пайдалану
Аяқты көлікті жүргізу кезінде аяқасты тежегіш
педалінің үстіне қоюға тырыспаңыз. Бұл
тежегіштердің шамадан тыс қызуына әкеледі, тежеу
бастырмалары/төсемелерінің
жылдам
желінуіне
және
жанармайдың
тұтынылу
мөлшерінің көбеюіне әкеледі.

Тежегіштің желінуін азайтуға көмектесу және
тежегіштердің шамадан тыс қызып кетуіне жол
бермеу үшін ұзын еңісті жолға немесе өрден
түсерден бұрын жылдамдықты азайтыңыз және
төменгі беріліске өтіңіз. Шамадан тыс қызған тежегіштер тежеу көрсеткішін төмендетуі және
көлікті басқару мүмкіндігінің жоғалуына әкелуі
мүмкін.
Тайғақ жолда жүргізген кезде, үдету немесе
берілісті төмендету барысында тежегішті басқан
кезде абай болыңыз. Оқыс тежеу немесе
жылдамдықты үдету дөңгелектердің сырғуына
және апатқа әкелуі мүмкін.

Ылғал тежегіштер
Көлік жуылған немесе су арқылы жүргізілген кезде, тежегіштер ылғалдануы мүмкін. Нәтижесінде,
тежеу қашықтығы ұзарады және көлік тежеу
кезінде бір жаққа тартуы мүмкін.
Тежегіштерді құрғату үшін оларды ысыту
мақсатында тежеу педалін ақырын басып отырып, көлікті қауіпсіз жылдамдықта жүргізіңіз. Тежегіштер қалыпты күйге келгенге дейін осылай
жасаңыз. Тежегіштер дұрыс жасамағанға дейін
көлікті
қатты
жылдамдықта
жүргізуге
тырыспаңыз.

Тұралату тежегішін толық іске қосу
Тұралату тежегішінің тежеу мүмкіндігі төмендеген
кезде немесе тұралату тежегішінің негізін және/
не барабанын/роторын ауыстырған кезде, тежеуді жақсарту үшін тұралату тежегішінің негізін
жаттықтырып бейімдеңіз.

Бұл әрекетті орындау реті көлікке қызмет көрсету
нұсқаулығында сипатталған және оны NISSAN дилері орындай алады.

Өрге қарсы жүру
Тік беткейде от алдырған кезде, кейде тежеу мен
іліндіру жүйесінің екеуін бірдей пайдалану қиын
(MБ үлгі үшін). Көлікті ұстап тұру үшін тұралату
тежегішін қолданыңыз. Іліндіру педалін баспаңыз.
От алдыруға дайын болғанда, үдету педалін басып, ал іліндіру педалін босата отырып тұралату
тежегішін баяу босатыңыз.

құралы болып табылмайды. Көлікті сақ әрі
қауіпсіз жүргізуге және көлікті әрқашан өз
бақылауында ұстауға жүргізуші жауапты.

БҰҒАТТАУҒА ҚАРСЫ ТЕЖЕУ ЖҮЙЕСІ
(БҚТЖ)

•

Ылдиға қарай жүру
Қырдан төмен құлдилаған кезде көлікті бақылау
үшін қозғалтқыштың тежеу әрекеті тиімді болып
табылады. Механикалық беріліс (МБ) үлгілерінде
беріліс ауыстырғышы еңістен түсуден бұрын ең
төменгі жылдамдық қалпына ауыстырылуға тиіс.
Xtronic ҮӨБ үздіксіз өзгермелі берілісі) үлгілерінде
қолмен ауыстыру режимін немесе L қалпын
таңдау керек.

ТЕЖЕУГЕ КӨМЕКТЕСУ
Тежеу педаліне түсірілген күш белгілі бір
деңгейден асып кетсе, тежеуге көмектесу жүйесі
іске қосылады да, тіптен педаль болымсыз
күшпен басылған жағдайда да, әдеттегі тежеу бустерімен салыстырғанда көбірек тежеу күшін
бөліп шығарады.

•

ҚАУІПТІ
Бұғаттауға қарсы тежеу жүйесі (БҚТЖ)
күрделі құрылғы болып табылады, бірақ ол
абайсыз немесе қауіпті жүргізу әдістерінен
болатын апаттардың алдын ала алмайды.
Ол тайғақ жолдарда көлікті тежеген кезде
оны басқаруға көмектесе алады. Қалыпты
жолдарға қарағанда тайғақ жолдарда
тоқтау қашықтығының БҚТЖ болғанның
өзінде ұзақ болатынын есте ұстаңыз. Тоқтау
қашықтығы қатты, тасты немесе қар
жамылған жолдарда немесе қарға қарсы
шынжырларды пайдалансаңыз да ұзақ болуы мүмкін. Әрқашан алдағы көліктен кейін
қауіпсіз арақашықтықты сақтап отырыңыз.
Себебі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге
жүргізуші жауапты болып табылады.
Шинаның үлгісі мен қалып-күйі де тежеу
тиімділігіне әсер етуі мүмкін.
–

Шиналарды ауыстырған кезде, барлық
төрт дөңгелекке көрсетілген өлшемі бар
шиналарды орнатыңыз.

ҚАУІПТІ
Тежеуге көмектесу жүйесі тек тежеу үрдісін
жүзеге асыру үшін ғана көмектеседі және
қақтығыстан сақтандыру немесе ескерту
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–

–

Қосалқы шинаны орнатқан кезде, оның
өлшемінің дұрыстығына және шина
тақтайшасында көрсетілген түрге сәйкес
келетіндігіне көз жеткізіңіз. (Мына
бөлімді қараңыз: “Шинадағы тақтайша
белгі” “9. ішінде Техникалық мәлімет”
бөлім.)
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді
қараңыз “Шиналар мен дөңгелектер”
“8. ішінде Техникалық қызмет көрсету
және
өз
бетінше
орындалатын
жұмыстар” бөлім.

Бұғатталуға қарсы тежеу жүйесі (БҚТЖ) тежегіштерге қатты басқанда немесе тайғақ жолдарда
басқан кезде дөңгелектердің қатып қалмауы үшін
тежегіштерді
бақылап
тұрады.
Жүйе
әр
дөңгелектегі айналу жылдамдығын анықтайды
және тежеу жүйесі сұйықтығының қысымын әр
дөңгелектің қатып және сырғып кетпеуі үшін
өзгертіп отырады. Әр дөңгелектің қатып қалуына
жол бермеу арқылы, жүйе жүргізушіге рульді
бақылау мүмкіндігін сақтауға және тайғақ
жолдарда жанға сүйреу мен ұршықша айналуды
азайтуға көмектеседі.

Жүйені пайдалану
Тежеу педалін басыңыз және оны ұстап тұрыңыз.
Тежеу педалін үздіксіз үлкен салмақ салу арқылы
басыңыз, бірақ тежегіштерді ерсілі-қарсылы
тербетпеңіз. Бұғаттауға қарсы тежеу жүйесі
дөңгелектердің қатып қалуына жол бермеу үшін
іске қосылады. Кедергілерге тап болмау үшін
көлікті басқарып отырыңыз.
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ҚАУІПТІ
Тежеу педалін ерсілі-қарсылы тербетпеңіз. Себебі тоқтату қашықтығын ұзартуы мүмкін.

Өзін-өзі тексеру мүмкіндігі
Бұғаттауға қарсы тежеу жүйесі электронды сенсорларды, электрлі сорғыштарды, гидравликалық
соленоидтарды және компьютерді қамтиды.
Компьютердің қозғалтқышты от алдырған және
көлікті төмен жылдамдықта алға немесе артқа
қозғағанда жүйені тексеретін кірістірілген
диагностикалық мүмкіндігі бар. Өзін-өзі тексеру
орын алған жағдайда, “сылдыр” еткен шуды естуге
және/немесе тежеу педалінде пульсацияны сезуге болады. Бұл қалыпты жағдай және ақауды
білдірмейді. Егер компьютер ақаулықты анықтаса,
ол бұғаттауға қарсы тежеу жүйесін өшіреді және
аспаптар панеліндегі бұғаттауға қарсы тежеу
жүйесінің дабыл шамын жағады. Осыдан кейін, тежеу жүйесі қалыпты түрде жұмыс жасайды, бірақ
бұғаттауға қарсы көмегі болмайды.
Егер ABS жүйесінің ескерту шамы өзін-өзі тексеру
немесе көлікті жүргізу кезінде жанса, онда көлікті
NISSAN дилеріне тексертіңіз.

Қалыпты жұмысы
БҚТЖ 5 пен 10 км/сағ (3 пен 6 миля/сағ) жоғары
жылдамдықта жұмыс істейді. Жылдамдық жол
жағдайына байланысты өзгереді.
Бұғаттауға қарсы тежеу жүйесі бір немесе бірнеше
дөңгелектердің
қатып
қалуға
сыңай
танытқанын анықтаған кезде, жетек жылдам іске
қосылады және гидравликалық қысымды жібереді. Бұл әрекет тежегіштерді өте жылдам түрде

басумен бірдей. Жетек іске қосылған кезде, тежеу
педалінде пульсацияны сезуге және капоттың
астындағы жетектен шуды естуге немесе дірілді
сезінуге болады. Бұл қалыпты жағдай және БҚТЖ
дұрыс жұмыс жасап тұрғанын білдіреді. Алайда,
пульсация жол жағдайының қауіпті және көлікті
жүргізу кезінде қосымша сақтық білдіру қажет
екенін білдіруі мүмкін.

КӨЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ

КӨЛІКТІ СУЫҚ КҮНДЕ ЖҮРГІЗУ

Көлікті бос қалдырған кезде:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кілтті өзіңізбен бірге әрдайым алып жүріңіз көлікті жеке гаражда қалдырған кездің өзінде.

•

Барлық терезелерді толық жабыңыз және
барлық есіктерді құлыптаңыз.
Көлікті әрдайым көріп тұруға болатын жерге
қалдырыңыз.
Түн
мезгілінде
жақсы
жарықтандырылатын жерге қалдырыңыз.
Егер қауіпсіздік жүйесімен жабдықталған болса, оны пайдаланыңыз - қысқа мерзім үшін де.
Балаларды немесе үй жануарларын көлік ішінде ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
Бағалы дүниелерді ешқашан көлік ішінде
қалдырмаңыз. Бағалы дүниелерді әрдайым
өзіңізбен бірге алып жүріңіз.
Көлік құжаттарын
қалдырмаңыз.

көлік

ішінде

қосалқы

кілтті

•
•

ешқашан

Төбедегі
жүк
салғышқа
дүниелеріңізді
ешқашан
қалдырмаңыз.
Оларды
жүксалғыштан алып, көліктің ішіне салып
бекітіп қойыңыз.
Көлік ішінде
қалдырмаңыз.

•

•

ешқашан

•
•

ҚАУІПТІ
Қандай жағдай болмасын, көлікті сақтықпен
жүргізіңіз. Жылдамдықты абайлап үдетіңіз
және азайтыңыз. Егер жылдамдықты өте
тез үдетсеңіз немесе азайтсаңыз, жетектеуші дөңгелектер жабысу қабілетін одан бетер жоғалтады.
Суық күнде жүргізгенде тоқтау үшін
қосымша қашықтықты сақтаңыз. Тежеуді
құрғақ қабаттағыдан ертерек бастау қажет.
Тайғақ жолдарда алдыңғы жақтағы көліктен
айтарлықтай қашықтықты сақтаңыз.
Еріп жатқан мұз (0°C, 32°F және қату
барысындағы жаңбыр), өте салқын қар мен
мұз үсті жабысқақ және көлікті жүргізуді
қиындатуы мүмкін. Мұндай жағдайларда
көліктің жабысу немесе тұту қабілеті
анағұрлым аз болады. Жолға тұз немесе құм
шашылғанға дейін, көлікті еріп жатқан
мұзда айдамауға тырысыңыз.
Тайғақ жерлерді (қара мұзды) байқаңыз. Бұл
көлеңкелі
аумақтардағы
таза
болып
көрінетін жолдарда пайда болуы мүмкін.
Алдыңғы жақтан мұзды тұс көрінсе, оған жетуден бұрын тежегішті басыңыз. Мұздың дәл
үстінде болғанда тежеуге тырыспаңыз және
оқыс бұру әрекеттерін жасаудан бас
тартыңыз.
Тайғақ жолдарда
пайдаланбаңыз.

круиздік

бақылауды

Қар көліктің астында қауіпті қалдық газдарды ұстап қалуы мүмкін. Түтін шығару

жүйесіндегі және көліктің айналасындағы
қарды тазалап тұрыңыз.

АККУМУЛЯТОР
Егер аса салқын ауа райы кезінде аккумулятор
толық зарядталмаған болса, аккумулятордың
сұйықтығы
қатып
қалып,
аккумуляторды
зақымдауы мүмкін. Максималды тиімділікке жету
үшін аккумуляторды жүйелі түрде тексеру қажет.
Мәлімет алу үшін келесіні қараңыз “Аккумулятор”
“8. ішінде Техникалық қызмет көрсету және өз
бетінше орындалатын жұмыстар” бөлім берілген.

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ
САЛҚЫНДАТҚЫШ СҰЙЫҚТЫҒЫ
Егер көлікті сыртта антифризсіз қалдыру керек
болса, салқындату жүйесін, оның ішінде
қозғалтқыш блогын, ағызыңыз. Көлікті пайдаланудан бұрын толтырыңыз. Мәлімет алу үшін келесіні қараңыз “Қозғалтқыш салқындатқышын
ауыстыру” “8. ішінде Техникалық қызмет көрсету
және өз бетінше орындалатын жұмыстар” бөлім
берілген.

ШИНА ЖАБДЫҒЫ
1. Егер көліктің алдыңғы/артқы дөңгелектеріне
қарға арналған шиналар орнатылған болса,
олардың өлшемі, салмақ көтеру мәні, құрылымы
және түрі (еңіс, еңіс белдікті немесе радиалды)
артқы/алдыңғы шиналармен бірдей болуы тиіс.
2. Егер
көлікті
қыс
мезгілінің
қаһарлы
жағдайында пайдалансаңыз, барлық төрт
дөңгелекке қарға арналған шиналарды орнату
қажет.
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3. Мұз қатқан жолдарда қосымша жабысудың болуы үшін шегеленген шиналарды пайдалануға
болады. Алайда, кей елдер, провинциялар немесе штаттар оларды пайдалануға тыйым салады. Шегеленген шиналарды орнатудан
бұрын жергілікті, штат және провинция
заңдарымен танысыңыз.
Шегеленген қар шиналарының сырғу және
ысылу мүмкіндіктері ылғал немесе құрғақ
жолдарда шегеленбеген қар шиналарынан
нашарлау болуы мүмкін.
4. Қаласаңыз, қар шынжырларын пайдалануға
болады. Олардың көліктегі шынжырларға
сәйкес келетін өлшемінің бар екеніне және
шынжыр
өндірушісінің
кеңестеріне
сай
орнатылғанына көз жеткізіңіз. Тығыз кигізілуі
үшін қар шынжырының өндірушісі ұсынған
шынжыр қатайтқыштарды пайдаланыңыз.
Тайғанатпайтын шынжырдың бос ұштары
қанаттарға
немесе
шанақтың
түбіне
соғылуына жол бермеу үшін оларды мықтап
бекіту немесе алып тастау қажет. Бұған қоса,
көлікті төмен жылдамдықпен жүргізіңіз,
әйтпесе, көлікке зақым келуі мүмкін және/немесе көлікті пайдалану және жұмыс параметрлеріне кері әсері тиюі мүмкін.

АРНАЙЫ ҚЫС ЖАБДЫҒЫ
Қыс мезгілінде көлікте келесі заттарды тасуға
кеңес беріледі:

•
•

Терезелердегі мұз бен қарды аршу үшін
қырғыш және қатты қылдары бар щетка.
Домкрат астына салынып, оған мығым негіз
бола алатын қатты, түзу тақтай.
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•

Қарға батқан көлікті аршуға қажет күрек.

ТҰРАЛАТУ ТЕЖЕГІШІ
Сыртқы температура 0°C-тан (32°F) төмен
аймақта тұраққа қойған кезде, тұралату тежегіші
қолданылған жағдайда, ол қатып қалуы және босатылуы қиын болуы мүмкін. Қауіпсіз тұраққа қою
үшін беріліс ауыстырғышын 1 (1-ші) немесе R
(артқа жүру) қалпына (МБ үлгісі) немесе P (тұраққа
қою) қалпына (Xtronic ҮӨБ үлгісі) қойыңыз және
дөңгелектерді мықтап бұғаттаңыз.
Электронды тұралату тежегішін қозғалтқыш
өшкен соң босатылған қалпында ұстау үшін, мына
бөлімді қараңыз: “Тұралату тежегіші” “3. ішінде
Жолға шыққанға дейінгі тексеру және реттеу”
бөлім.

ТОТТАНУҒА ҚАРСЫ ҚОРҒАНЫС
Жол үсті мұзын ерітуге пайдаланылатын
химиялық заттар аса тоттандырғыш келеді және
түтін шығару жүйесі, жанармай және тежеу
жүйесінің түтіктері, тежеу жүйесінің кабельдері,
еден бөлігінің және қанаттардың тоттануын және
сапасының нашарлауын үдетеді.
Қыс мезгілінде, қораптың астыңғы бөлігі жүйелі
түрде тазалануы тиіс. Қосымша ақпарат алу
үшін осы нұсқаулықтың “Тоттануға қарсы
қорғаныс” “7. ішінде Сыртқы көрінісі және
күтім” бөлім бөлімін қараңыз.
Кейбір аумақтарда қажет болуы мүмкін тоттануға
қарсы қосымша қорғаныс бойынша NISSAN дилеріне хабарласыңыз.
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АПАТТЫҚ ЕСКЕРТУ
ЖЫПЫЛЫҚТАҒЫШЫНЫҢ
ҚОСҚЫШЫ

ЭРА-ГЛОНАСС/SOS ҚОҢЫРАУЫ
ТҮЙМЕШІГІ
ҚАУІПТІ
Апаттық ескерту жыпылықтағышын еш
қауіптің жоқ екеніне көз жеткізгеннен кейін
ғана өшіріңіз. Сонымен қатар, апаттық ескерту
жыпылықтағышы соққының күшіне немесе
әсеріне
байланысты
автоматты
түрде
жыпылықтамауы мүмкін.
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Қауіп-қатер
ескертуінің
жыпылықтағыш
қосқышы аккумулятордың отырып қалуынан
басқа кездерде от алдыру қосқышының күйіне
қарамастан жұмыс істей береді.
Қауіп-қатер
ескертуінің
жыпылықтағышы
төтенше жағдайға сай көлікті тоқтату немесе
тұралату қажет болған кезде өзге жүргізушілерді
ескерту үшін пайдаланылады.
Қауіп-қатер
ескертуінің
жыпылықтағыш
қосқышы басылған кезде, барлық бұрылу сигналы шамдары жыпылықтайды. Қауіп-қатер туралы
ескерту жыпылықтағышын өшіру үшін қауіпқатер туралы ескерту жыпылықтағышының
қосқышын қайта басыңыз.
Қосымша қауіпсіздік жастықшаларын белсендіре
алатын әсер болғанда, апаттық дабыл қаққыш
шамдар автоматты түрде жыпылықтайды.
Апаттық дабыл қаққыш қосқышы басылса, қауіп
ескертуінің жарықтары өшеді.
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Ресей заңдары бойынша көлігіңізде жол-көлік
апаты болғанда төтенше жағдай қызметтеріне
хабар беруге арналған, автоматты түрде немесе
қолмен қосылатын төтенше қоңырау шалу жүйесі
болады.
Төтенше қоңырау шалу жүйесін ГЛОНАСС АҚ
басқарады. NISSAN компаниясы кепілдік мерзімі
ішінде жол-көлік апаты орын алған жағдайда
төтенше
байланыс
жүйесінің
техникалық
жұмысына ғана жауапты.

АВТОМАТТЫ ТӨТЕНШЕ ҚОҢЫРАУ
Қауіпсіздік жастықшаларын басқару құрылғысы
көліктің
алдымен
соғылғанын,
бүйірімен
соғылғанын немесе аударылғанын анықтаса,
жүйе төтенше жағдайдағы байланыс орталығына
автоматты түрде төтенше қоңырау шалады. Бұл
уақытта көлік туралы ақпарат та жіберіледі (көлік
орналасқан жер, көліктің жылдамдығы және жүріс
бағыты).
Төтенше
жағдайдағы
байланыс
орталығы төтенше қоңырауды қабылдағаннан
кейін оператор көліктегі адаммен сөйлесуге тырысады.
ЕСКЕРТПЕ

•
•

Төтенше қоңырау барысында оператор
дауысының дыбыс деңгейі реттелмейді.
Төтенше қоңырау барысында көліктің аудио
жүйесінің дыбысы өшіріледі.

ЭРА-ГЛОНАСС жүйесі әдепкі
әрқашан қосылып тұрады.

мәні

бойынша

Соғылу орын алса, көліктің төтенше қоңырау шалу жүйесі төтенше жағдайдағы байланыс
орталығына мына ақпаратты жібереді:

•
•
•
•

Көліктің сәйкестік нөмірі (КСН).
Қозғалтқыш түрі.
Уақыт белгісі (соғылу немесе оқиға орын алған
уақыт).
Көлік орналасқан жер, көліктің жылдамдығы
және көліктің бағыты.

әрекет көліктегі жолаушының (-лардың)
қолмен
төтенше
қоңырау
шалу
мүмкіндігінен айырмайды.
Төтенше
қоңырау
функциясын
жағдайларда қолдану мүмкін емес:

•
•

Қажет болмай қалған кезде бұл дерек жойылады.

•
•
•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ

•

Автоматты түрде төтенше қоңырау шалу
соғылу
кезінде
көліктің
қауіпсіздік
жастықшасы жүйесі іске қосылған кезде
ғана қосылады.

•

Төтенше жағдай қызметтеріне байланыс
орнатуға
төтенше
қоңырауларды
қабылдайтын
байланыс
орталығын
қадағалайтын ГЛОНАСС АҚ жауапты.

•

Көлік пен төтенше байланыс орталығы
арасындағы байланысты басқаратын GSM
желісінің операторын ГЛОНАСС АҚ белгілейді және ол көліктің төтенше қоңырау
шалу жүйесінен тыс бақыланады.
Кез келген төтенше қоңыраудың бірінші минутында оператор қоңыраудың шын не
жалған
екенін
анықтайды. Оператор
қоңыраудың жалған екенін анықтаса, ол
қоңырауды доғарып, көлікке одан әрі
қоңырау шалуға әрекет жасамайды. Бұл

Бұл қызметті тек төтенше жағдайда
пайдаланыңыз. Қызметті орынсыз қолдану
үшін айыппұл салынуы мүмкін.

мына

Көлік мобильді байланыс желісінен тыс
жерде болған кезде.
Көлік туннель, жерасты көлік тұрағы,
ғимараттар арасында немесе таулы жерлер
сияқты сигнал күші әлсіз болатын жерлерде
болған кезде.
TCU (Телематиканы басқару құралы) немесе
көліктің басқа жүйелері дұрыс жұмыс істемеген кезде.
ГЛОНАСС АҚ төтенше қоңырау үшін
қолданылатын, көлік орналасқан жердегі
қолжетімді ұялы желі операторын белгілемейді.
ГЛОНАСС
АҚ
ұйымының
төтенше
жағдайдағы байланыс орталығының байланыс желісі бос емес.

ҚОЛМЕН ТӨТЕНШЕ ҚОҢЫРАУ
ШАЛУ
Жоғарғы басқару панелінде орналасқан <SOS>
қоңырауы түймешігін басып, қолмен төтенше
қоңырау шалуға да болады.

•

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Көлікті қауіпсіз жерге тоқтатыңыз да, <SOS>
қоңырауы түймешігін қолданбас бұрын
тұралату тежегішін қолданыңыз.
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1.

➀ басып, ➁<SOS> жабынын ашыңыз.

2. <SOS> түймешігін ➂ басыңыз. Төтенше
қоңырау төтенше жағдайдағы байланыс
орталығына жіберіледі. Бұл уақытта көлік туралы ақпарат та жіберіледі (көлік орналасқан
жер, көліктің жылдамдығы және жүріс бағыты).
3. Байланыс орнатылған кезде төтенше жағдайда
қолдау көрсету қызметкерлерімен сөйлесіңіз.
Төтенше қоңырауды тоқтатқыңыз келсе, төтенше
жағдайдағы байланыс орталығымен байланыс
орнатылмас бұрын <SOS> түймешігін бірнеше секунд басып тұрыңыз. Байланыс орнатылғаннан
кейін қоңырауды тоқтату мүмкін емес.
ЕСКЕРТПЕ

•

Төтенше қоңырау барысында оператор
дауысының дыбыс деңгейі реттелмейді.
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•
•

•
•
•

СЫНАҚ РЕЖИМІ

Көлік
түпнұсқалы
аудио
жабдықпен
жабдықталған болса, төтенше қоңырау
кезінде оның дыбысы өшіріледі.

Көліктің төтенше қоңырау шалу жүйесінің
құрамдас бөліктері дұрыс жұмыс істейтінін тексеруге арналған сынақ режимі бар. Сынақ режимінде микрофон, динамик, ішкі аккумулятор және
басқа құрамдас бөліктер тексеріледі. Сынақ режиміндегі диагностиканы NISSAN дилері орындай
алады.

<SOS> түймешігі басылғаннан кейін жүйе
байланыс орната бастағанша біраз уақыт
өтуі мүмкін, ол техникалық ортаға және
басқа қызметтер TCU құралын пайдаланып
не пайдаланбай тұрғанына байланысты болады.
Қоңырау
ажырап
кетпеуі
қозғалтқышты өшірмеңіз.

үшін

Төтенше қоңырау немесе оператор сөйлесу
барысында, Bluetooth® дауыстап сөйлесу
телефонының байланысы ажыратылады
және телефон байланысы ұялы телефонда
ғана қолжетімді болады.
Кез келген себепке байланысты төтенше
қоңырау ажыраса, төтенше жағдайдағы
байланыс орталығы қайта қоңырау шалуы
мүмкін. Бұл әрекет көліктегі жолаушының
(-лардың) қолмен тағы төтенше қоңырау
шалу мүмкіндігінен айырмайды.

КӨЛІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Көлік сипаттамасына қарай, төтенше қоңырау
шалу жүйесінің күйі 1 немесе 2 көлік құрамдас
бөлігінде көрсетіледі.

NIC2843

<SOS> түймешігінің жанындағы индикатор шамы

➃ көліктің төтенше қоңырау шалу жүйесінің күйін

көрсетеді. Индикатор шамы қызыл түспен жанып
тұрса, <SOS> түймешігі басылғанда көлік пен
төтенше жағдайдағы байланыс орталығы арасында төтенше қоңырау орнатылмауы мүмкін.
Сондай-ақ соғылған кезде автоматты төтенше
қоңырау жіберілмеуі мүмкін.
–

Көлікті іске қосқан кезде, жүйе өзіне-өзі диагностика жасап, қызыл индикатор шам 15
секундқа жанады.

–

Басқа кез келген уақытта индикатор шамы
қызыл түспен жанса, көмек алу үшін NISSAN
дилеріне хабарласыңыз.

ЕСКЕРТПЕ
Қызыл шам жанса, жол-көлік апаты болған
жағдайда, төтенше жағдай қызметтеріне (мысалы, полицияға немесе басқа мекемелерге)
басқа әдеттегі байланыс құрылғыларымен
(мысалы, телефонмен) байланысу керек.
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САҚ БОЛЫҢЫЗ
Сынақ режимі қосылып тұрған кезде, жүйе автоматты түрде немесе қолмен қоңырау жібермейді.
Сізге табысталмас бұрын, көлігіңізде сынақ режиміндегі диагностика жасалған. ЭРА-ГЛОНАСС
жүйесіне қате төтенше қоңырау шалудың алдын алу үшін, сынақ режимін дилердің қызмет
көрсетуші маманының бақылауымен ҒАНА
орындаған абзал.

ЖЕЛІ ШЫҚҚАН ШИНА

Шинаның желі
орындаңыз.

шықса,

келесі

нұсқауларды

•

ШИНА ҚЫСЫМЫН БАҚЫЛАУ
ЖҮЙЕСІНІҢ (ШҚБЖ) (бар болса)

•

ҚАУІПТІ
Шина қысымының төмендігін ескерту шамы
көлікті жүргізіп бара жатқанда жанса, кенет
бұрылу немесе тежеу әрекеттерін жасамай,
көліктің жылдамдығын азайтып, жолдан
шығарып қауіпсіз жерге дереу қойыңыз.
Көлікті шинаның желі қатты шығып кеткенде жүргізсеңіз, шинаға жөндеуге келмейтін
зақым келуі және іске жарамай қалуы
мүмкін. Көлікке айтарлықтай нұқсан келуі,
апат орын алуы және адам қатты жарақат
алуы мүмкін. Төрт шинаның да қысымдарын
тексертіңіз. Шинаның қысымын, шина жапсырмасында
көрсетілген,
ұсынылған
САЛҚЫН шина қалпына келтіріп, шинаның
қысымы төмен индикаторын өшіріңіз. Егер
қысым көрсеткішінің шамы шинадағы
қысымды толтырғаннан кейін де сөнбесе,
онда шина жарылып кеткен болуы немесе
ШҚБЖ жүйесінің ақаулы болуы мүмкін.
Шинаның желі шығып кетсе, орнына
қосалқы шинаны (бар болса) барынша тез
салыңыз. Ешбір шинаның желі шықпаған
және барлық шиналар дұрыс үрленген болса, көлікті NISSAN дилеріне тексертіңіз.

•

Қосалқы
шина
ШҚБ
жүйесімен
жабдықталмағандықтан, қосалқы шина орнатылса немесе доңғалақ ауыстырылса,
ШҚБ жүйесі жұмыс істемейді және шинаның
қысымы төмен екенін көрсететін индикатор
шамамен
1
минут
жыпылықтайды.
Көрсеткіш шамы 1 минуттан кейін жанған
қалпында қалады. Шинаны ауыстырту
және/не жүйе параметрін қайта орнату
үшін NISSAN дилеріне барынша тез
хабарласыңыз.
NISSAN ұсынбаған шинаны салсаңыз, ол
ШҚБЖ тиісті түрде жұмыс істеуіне әсер етуі
мүмкін.

Шинаның қысымын бақылау жүйесі (ШҚБЖ)
қосалқы
шинадан
басқа
шиналардың
барлықтарының
қысымын
қадағалайды.
Шинаның қысымы төмен индикаторы жанған кезде, шиналардың бірінің қысымының өте
төмендеп кеткенін көрсетеді. Шинасының желі
шыққан көлікті жүргізгенде, ШҚБЖ іске қосылады
да, қысымның төмен екенін көрсететін индикатор
(өлшегіш панель) арқылы ескертеді. Бұл жүйе
көлік 25 км/сағ (16 миля/сағ) жылдамдықтан
жоғары жылдамдықта келе жатса ғана іске
қосылады.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Шинадағы қысым төмен деген дабыл шам (бар
болса)” “2. ішінде Аспаптар мен басқару
құралдары” бөлім және “Шина қысымын бақылау
жүйесінің (ШҚБЖ) (бар болса)” “5. ішінде От алдыру
және жүргізу” бөлім.

КӨЛІКТІ ТОҚТАТУ

•
•
•
•

ҚАУІПТІ
Тұралату
тежегішінің
мықты
тартылғанына көз жеткізіңіз.

түрде

Беріліс ауыстырғышын P (тұраққа қою)
қалпына (Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі
беріліс)
үлгісі)
немесе
беріліс
ауыстырғышын R (артқа жүру) қалпына
(Механикалық беріліс (МБ) үлгісі) қойыңыз.
Көлік еңісте, мұзда немесе тайғақ жерде
тұрғанда
ешқашан
шиналарды
ауыстырмаңыз. Бұл қауіпті болып табылады.
Алдыңғы жақтан келетін көліктер көлігіңізге
жақын
болса,
шиналарды
ешқашан
ауыстырмаңыз.
Кәсіби
жолда
көмек
көрсету қызметіне хабарласыңыз.

1. Көлікті жолдан, жол қозғалысынан қауіпсіз
түрде әкетіңіз.
2. Апаттық дабыл қаққыш шамдарды қосыңыз.
3. Көлікті түзу жерге тұралатыңыз.
4. Тұралату тежегішін тартыңыз.
5. Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс) үлгісі:
беріліс ауыстырғышын P (тұраққа қою) күйіне
қойыңыз.
Механикалық беріліс (МБ) үлгісі: Беріліс
ауыстырғышының R (артқы) күйінде екеніне
көз жеткізіңіз.
6. Қозғалтқышты тоқтатыңыз.
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7. Капотты ашыңыз да, үш бұрышты сәуле
шашыратқышты (бар болса) орнатыңыз:

•
•

Басқа жол қозғалысына қатысушыларды
ескерту үшін.
Көмек қажеттігі туралы кәсіби жол
бойындағы жәрдем қызметіне хабарлау
үшін.

8. Барлық жолаушылардың көліктен шығуын
және қауіпсіз, жол қозғалысынан және көлік
жүретін жолдан алшақ тұруын қадағалаңыз.

ҚҰРАЛДАРДЫ ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ
ШИНАНЫ ДАЙЫНДАУ (бар болса)
Домкратты, қажетті құралдарды және қосалқы
шинаны сақтау аумағынан алыңыз.

NCE496

A түрі
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JVE0371XZ

B түрі

4. Домкраттың төменгі жағын ➁ 90 градус
бұраңыз, домкраттың жоғарғы жағын өзіңізге
қарай ➂ қисайтыңыз, содан кейін домкратты
ақырын алыңыз. Домкратты орналастыру үшін
осы процесті кері ретпен орындаңыз және оны
қозғалмайтындай бекітіңіз.

Қосалқы шина (екі қатарлы үлгі)

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Домкратты алу кезінде қолдарыңызды көлікке
ұрып алмаңыз. Әйтпесе, жеке бас жарақатына
әкелуі мүмкін.
ЕСКЕРТПЕ

•
•

Домкратты орналастыру кезінде, домкрат
иінтірегін
бұрағышпен
шамадан
тыс
бекемдемеңіз. Олай істесеңіз, домкрат орнатылып жатқан жер майысуы мүмкін.
Домкратты ішкі бөліктерге тигізбеңіз. Бұлай
ету, көлікті зақымдауы мүмкін.

JVE0374XZ
NCE497

1. Екі босату тетігін бірге басу арқылы сақтау
есігін алып тастаңыз.
2. Домкрат пен құралдар жинағын ұстап тұру
арқылы қысқышты босатыңыз және құралдар
жинағын алыңыз.
3. Суретте көрсетілгендей домкрат иінтірегін
бұрау арқылы домкратты босатыңыз.

А түрі үшін:
Қосалқы шина жүк бөлімінің еден тақтасында орналасады.
1. Жүк бөлімінің едендерін алыңыз.

➀
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Қосалқы шина (үш қатарлы үлгі)

1. Үшінші қатар орындықтарын еңкейтіп, жүк
бөлімінің еден тақтасын алыңыз ➀. Үшінші
қатар
орындықтарын
еңкейту
туралы
ақпаратты мына бөлімнен қараңыз “Үшінші
қатар орындықтары (бар болса)” “1. ішінде
Қауіпсіздік — орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және қосымша қауіпсіздік жүйесі” бөлім.
2. Орындықты көтеру үшін бауды ➁ тартыңыз.

3. Қабын алыңыз ➂
SCE0367AZ

2. Қосалқы шинаны ұстап тұратын қапсырманы
алыңыз.
B түрі үшін:
Қосалқы шина және құралдар жүк бөлімінің
еденінің астында орналасқан.
1. Жүк бөлімінің едендерін алыңыз.
SCE0367AZ

2. Құралдарды сақтау аймағынан алып шығыңыз.

4. Қосалқы шинаны ұстап тұратын қапсырманы
алыңыз.
NCE498

А түрі үшін:
Қосалқы шина жүк бөлімінің еден тақтасында орналасады.
JVE0373XZ

3. Қосалқы шинаны ұстап тұратын қапсырманы
алыңыз.
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B түрі үшін:
Қосалқы шина және құралдар жүк бөлімінің
еденінің астында орналасқан.
1. Үшінші қатар орындықтарын еңкейтіп, жүк
бөлімінің еден тақтасын алыңыз ➀. Үшінші
қатар
орындықтарын
еңкейту
туралы
ақпаратты мына бөлімнен қараңыз “Үшінші
қатар орындықтары (бар болса)” “1. ішінде
Қауіпсіздік — орындықтар, қауіпсіздік белдіктері және қосымша қауіпсіздік жүйесі” бөлім.

2. Орындықты көтеру үшін бауды ➁ тартыңыз.

3. Қабын алыңыз ➂.

ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІ БҰҒАТТАУ

ДӨҢГЕЛЕК ҚАБЫН АЛУ (бар болса)

4. Құралдарды сақтау аймағынан алып шығыңыз.

MCE0001DZ

JVE0373XZ

5. Қосалқы шинаны ұстап тұратын қапсырманы
алыңыз.

ҚАУІПТІ
Жеке бас жарақатына әкелуі мүмкін көліктің
жылжуына жол бермеу үшін сәйкес дөңгелекті
бұғаттауды ұмытпаңыз.
Домкратпен көтерген кезде, көліктің жылжуына
жол бермеу үшін ыңғайлы блоктарды ➀ желі
A диагоналды түрде қарамашыққан шинаға j
қарсы дөңгелектің алдыңғы және артқы жағының
екеуіне де қойыңыз.

SCE0630Z

ҚАУІПТІ
Дөңгелек қабын ешқашан қолмен алмаңыз. Бұл
жеке бас жарақатына әкелуі мүмкін.
Дөңгелек қабын алу үшін домкрат темірін
көрсетілгендей пайдаланыңыз.

➀

Дөңгелек пен дөңгелек қабын зақымдамау үшін
дөңгелек пен домкрат темірінің ортасына
шүберек ➁ салыңыз.
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ШИНАНЫ АЛУ

SCE0574Z
JVE0165XZ

Домкратпен көтеру тұстары

•
•
•
•
•
•
•
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•

Көлікті домкратпен көтеру
ҚАУІПТІ
Осы тараудағы нұсқауларды міндетті түрде
оқыңыз және орындаңыз.
ДОМКРАТҚА ҒАНА СҮЙЕНІП ТҰРҒАН КӨЛІКТІҢ
АСТЫНА КІРМЕҢІЗ.
Көлікпен
бірге
келмеген
ешқашан пайдаланбаңыз.

домкратты

Көлікпен бірге жеткізілген домкрат, шинаны
ауыстырған кезде көлікті көтеруге ғана
арналған. Көлікпен бірге жеткізілген домкратты басқа көліктерде пайдаланбаңыз.
Көлікті домкратпен көтеруге арналған жерінен басқа жерінен ешқашан көтеруге болмайды.
Көлікті ешқашан қажетті деңгейден асыра
көтермеңіз.
Домкраттың үстінде немесе астында блоктарды ешқашан пайдаланбаңыз.

•
•

Көлік домкратта тұрғанда қозғалтқышты от
алдырмаңыз немесе қумаңыз. Көлік кенеттен қозғалып кетуі және ол апатқа
ұшыратуы мүмкін.
Шина жерден көтеріліп тұрғанда көлікте
жолаушылардың
отыруына
ешқашан
рұқсат бермеңіз.
Домкратты пайдаланудан бұрын, оған
жапсырылған ескерту жапсырмасын оқуды
ұмытпаңыз.

1. Домкратты домкраттың басы көлікке тиетіндей
етіп домкратпен көтеру тұсының дәл астына
көрсетілген ретте қойыңыз.
Домкратты қатты, әрі түзу жерге қою қажет.
2. Домкрат басын және алдыңғы немесе артқы
бөліктегі
домкратпен
көтеру
тұсында
орналасқан екі тіліктің арасына келтіріңіз.
3. Домкрат басының ойығын екі тіліктің арасына
көрсетілгендей орнатыңыз.

4. Дөңгелек гайкасының кілті арқылы әрбір
дөңгелек гайкасын сағат тіліне қарсы бағытта
бір немесе екі рет бұрау арқылы босатыңыз.
Дөңгелек
гайкаларын
шина
көтерілгенге дейін алмаңыз.

•

жерден

5. Көлікті шина мен жер арасында бос аралық
пайда болғанша ақырын көтеріңіз.
6. Көлікті көтеру үшін домкрат тұтқасын және
темірді екі қолмен мықтап ұстаңыз және домкрат тұтқасын бұраңыз.

•

Шинаны алу

•

1. Дөңгелек гайкаларын алыңыз.

ҚАУІПТІ
Көлікпен бірге келген дөңгелек гайкаларынан
басқа
гайкаларды
ешқашан
пайдаланбаңыз. Басқа дөңгелек гайкалары
немесе дұрыс қатайтылмаған диск гайкалары дөңгелектің босап немесе шығып кетуіне
әкелуі мүмкін. Бұндай жағдай апатқа
ұшыратады.
Дөңгелектің шегелеріне немесе гайкаларына майды ешқашан жақпаңыз. Бұл дөңгелек
гайкаларының босауына әкелуі мүмкін.
T- пішінді қосалқы шина төтенше жағдайда
ғана пайдалануға арналған.

2. Зақымдалған шинаны алыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

1. Дөңгелек пен орталық бөлік арасындағы
қабаттан қандай да бір балшықты тазалаңыз.

Шинаның
салмағы
ауыр
келеді.
Аяқтарыңыздың шинадан алыс жерде тұруын
қамтамасыз етіңіз және жарақат алып қалмас
үшін қажетіне орай қолғапты пайдаланыңыз.

2. Қосалқы шинаны ақырын салыңыз да,
саусақпен дөңгелек гайкаларын қатайтыңыз.
Барлық дөңгелек гайкаларының дөңгелек сыртына көлденең жанасқанын тексеріңіз.
3. Дөңгелек гайкасының кілтімен, дөңгелек гайкаларын қатайғанша көрсетілген ретке сай (➀ ➄) 2-ден көп бұрай отырып ауыстыра және
біркелкі қатайтыңыз.

ҚОСАЛҚЫ ШИНАНЫ ОРНАТУ

4. Шина жерге тигенше көлікті баяу төмендетіңіз.
5. Дөңгелек гайкасын дөңгелек гайкасының
кілтімен көрсетілген ретке сай қатайтыңыз.

Дөңгелек гайкалары әрдайым техникалық
сипаттамаға сай қатайтылуы тиіс. Дөңгелек
гайкаларын техникалық сипаттамаға сай әрбір
майлау арылығында қатайтуға кеңес беріледі.

ҚАУІПТІ
Көлік 1000 км (600 миля) (сондай-ақ, шинаның
желі шыққан кезде, т.с.с.) жүргеннен кейін
дөңгелек гайкаларын қайта қатайтыңыз.

Шина қысымын бақылау жүйесі
(ШҚБЖ) бар үлгілерге арналған

•

•

Шина қысымын реттеген соң, ШҚБЖ қалпына
келтірілуі тиіс. Мына бөлімді қараңыз: “Шина
қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар
болса)” “5. ішінде От алдыру және жүргізу” бөлім
қалпына келтіру іс реті туралы мәліметтер сол
жерде берілген.
Шинаның қысымын САЛҚЫН шина қысымына
келтіріп реттегеннен кейін, қысым туралы
ақпарат дисплейі (көлік ақпараты дисплейінде
бар болса), көлік 1,6 км (1 миля) жүргеннен кейін
САЛҚЫН шина қысымынан жоғары қысымды
көрсетуі мүмкін. Бұл шинаның температурасы
артқан сайын қысымы да көбейе түсетініне
байланысты. Бұл жүйенің ақауы бар дегенді
көрсетпейді.

6. Көлікті толық төмен түсіріңіз.

SCE0039Z

Дөңгелек гайкаларын қатайтқыш кілтпен тез
арада берілген қатайту күшіне сай қатайтыңыз.
Дөңгелек гайкасын қатайту моменті:
113 Н•м (11,5 кг-м, 83,3 фунт-фут)

Төтенше жағдайда 293

СЫРТҚЫ КӨЗДЕН ОТ АЛДЫРУ

ЗАҚЫМДАЛҒАН ШИНА МЕН
ҚҰРАЛДАРДЫ ЖИНАУ

•
•

•

ҚАУІПТІ
Пайдаланғаннан кейін, шина, домкрат және
құралдардың тиісінше жиналғанына көз
жеткізіңіз. Мұндай заттар апат немесе оқыс
тоқтау кезінде қауіпті оқ іспеттес әрекет
етуі мүмкін.
T- пішінді қосалқы шина төтенше жағдайда
ғана пайдалануға арналған.

1. Бүлінген шинаны, қолданылған домкрат мен
саймандарды, орындарынан алған кездегі
әрекетті кері ретпен орындап салыңыз. (Мына
бөлімді қараңыз: “Құралдарды және қосалқы
шинаны дайындау (бар болса)” осы бөлімнің бас
жағында.)
2. Жүк бөлімінің едендерін ауыстырыңыз.
3. Артқы есікті жабыңыз.

•
•
•
•

ЕСКЕРТПЕ
Домкрат пен құралдарды сақтағанда, оларды
алдымен құралдар дорбасындағы таспаның
көмегімен буып, бекітіңіз. Әйтпесе, құралдар
бір-біріне тиіп, салдырлауы мүмкін.

•
•
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•

ҚАУІПТІ
Басқа көліктен от алдыру әрекетін теріс
орындасаңыз, аккумулятор жарылып кетуі
мүмкін. Аккумулятор жарылса, адамды
қатты жарақаттауы немесе мерт қылуы
мүмкін.
Сонымен
қатар
көлікті
де
зақымдауы
мүмкін.
Осы
тараудағы
нұсқауларды орындауды ұмытпаңыз.

Қатып қалған аккумуляторға ешқашан
басқа көліктен от алдыруға әрекет
жасамаңыз.
Жарылып
кетіп,
қатты
жарақаттауы мүмкін.

Аккумулятордың қасында үнемі жарылғыш
сутегі газы болады. Барлық ұшқындар мен
алауларды аккумулятордан алшақ ұстаңыз.
Аккумулятор үстінде немесе маңайында
жұмыс жасаған кезде, әрдайым ыңғайлы көз
қауіпсіздігі құралын киіңіз және сақиналар,
білезіктер
және
өзге
де
зергерлік
бұйымдарды шешіңіз.

JVE0160XZ

QR25 қозғалтқыш үлгісі

Басқа көліктен от алдырған кезде ешқашан
аккумулятордың үстіне еңкеймеңіз.
Аккумулятор сұйықтығының көзге, теріге,
киімге немесе көліктің боялған қабатына
тиюіне ешқашан жол бермеңіз. Аккумулятор
сұйықтығы аса үлкен күйіктерге әкелуі
мүмкін күйдіргіш, күкіртті қышқыл болып
табылады. Егер сұйықтық бірдеңеге тиіп
кетсе, тиіп кеткен аумақты бірден суды мол
етіп шайып тастаңыз.
Аккумуляторды балалардың
пейтін жерде ұстаңыз.

қолы

жет-

Күшейткіш аккумулятордың қуаты 12 вольт
болуға тиіс. Қуат мәні сай келмейтін аккумуляторды пайдалансаңыз, көлікке зақым келеді.

JVE0161XZ

MR20 қозғалтқышы бар үлгі

4. Қажеті жоқ барлық электр жүйелерін (фаралар,
жылытқыш, ауа баптағыш және т.б.) өшіріңіз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қозғалтқыш стартерін ешқашан 10 секундтан астам қосуға болмайды. Егер
қозғалтқыш бірден от алмаса от алдыру
қосқышын OFF қалпына қойыңыз, қайта от
алдырып көру алдында кем дегенде 10 секунд күтіңіз.

5. От алдыру қосқышын LOCK күйіне қойыңыз.
6. Аккумулятордағы
желдеткіш
тесіктердің
қақпақтарын, бар болса, алып тастаңыз.
7. Жарылу қаупін азайту үшін аккумуляторды
дұрыстап сығылған шүберекпен жабыңыз.

JVE0193XZ

8. Жуан сымдарды көрсетілген ретте (➀,
➃) жалғаңыз.

R9M қозғалтқыш үлгісі

1. Егер күшейткіш аккумулятор басқа көлікте болB , аккумуляторларды бір-біріне жақын
са j
A және j
B түрде қойыңыз.
әкелу үшін екі көлікті j

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Егер ақылды кілт жүйесімен жабдықталған
A аккумуляторы отырған болса, от алкөліктің j
дыру қосқышын LOCK күйінен шығару мүмкін
болмайды және руль құлпы қосылған болса,
руль де қозғалмайды. От алдыру қосқышын
бұрамас бұрын немесе баспас бұрын және
B жалғағыш
руль құлпын ажыратудан бұрын j
кабельдерді күшейткіші бар көлікке жалғаңыз.
2. Тұралату тежегішін тартыңыз.
3. Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс) үлгісі:
беріліс ауыстырғышын P (тұраққа қою) күйіне
қойыңыз.
Механикалық беріліс
ауыстырғышының N
екеніне көз жеткізіңіз.

(МБ) үлгісі: Беріліс
(бейтарап) күйінде

•
•
•

➁, ➂,

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Оң полюсті j
+ әрдайым оң полюске j
+
- аккумулятордың
және теріс полюсті j
- ЕМЕС, көлік қорабына
теріс полюсіне j
жерге тұйықтау тұсына жалғаңыз.
Жалғастырғыш
кабельдердің
қозғалтқыш
бөліміндегі
қозғалмалы
бөлшектерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
Жуан кабель қысқаштарының қандай да
бір басқа металға тимеуін қадағалаңыз.

9. Күшейткіші бар көліктің қозғалтқышын от
B және бірнеше минут бойы
алдырыңыз j
жұмыс істетіңіз.
B ша10. Күшейткіші бар көліктің үдету педалін j
мамен 2000 айн/мин деңгейінде басып
тұрыңыз.
11. Сыртқы көзден от алып жатқан көліктің
j
A
қалыпты
түрде
от
қозғалтқышын
алдырыңыз.

12. Қозғалтқыш от алғаннан кейін, жуан кабельдерді көрсетілген ретке қарсы түрде ақырын
ажыратыңыз (➃, ➂, ➁, ➀).
13. Шүберекті алып, лақтырып тастаңыз, себебі
ол күйдіргіш қышқылмен ластанған болуы
мүмкін.
14. Желдеткіш қақпақтарды,
қайта салыңыз.

алынған

болса,

ЕСКЕРТПЕ

•

Жүйені тоқтату/бастау функциясы бар
үлгіде
зарядтау-зарядының
таусылу
мөлшері және қолданыс мерзімі жағынан
жетілдірілген
арнайы
батареяны
қолданыңыз.
Тоқтату/Бастау
жүйесіне
арналмаған аккумуляторды пайдаланудан
сақ болыңыз, себебі аккумулятор ерте істен
шығуы мүмкін немесе Тоқтату/Бастау
жүйесінде ақау пайда болуы мүмкін.
Аккумуляторға келсек, Genuine NISSAN
бөлшектерін
қолдануды
ұсынамыз.
Қосымша мәлімет алу үшін NISSAN дилеріне
хабарласыңыз.
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ИТЕРІП ОТ АЛДЫРУ

•

Тоқтату/Бастау жүйесі бар үлгіде аккумулятор ауыстырылғаннан кейін немесе аккумулятор ағытпасын ұзақ уақыт ағытып қойып
қайта жалғағаннан кейін Тоқтату/Бастау
жүйесі іске қосылғанша біраз уақыт қажет
болуы мүмкін. Сондай-ақ сыртқы көзден от
алдырғаннан кейінгі алғашқы сапарда
Тоқтату/бастау жүйесі іске қосылмайды.

Қозғалтқышты көлікті итеру арқылы от алдыруға
тырыспаңыз.

•
•
•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс) және
Механикалық беріліс (MБ) үлгілерін итеріп от
алдыруға болмайды. Олай етуге тырысу
беріліс жүйесін зақымдауы мүмкін.

КӨЛІК ШАМАДАН ТЫС ҚЫЗЫП
КЕТЕТІН БОЛСА

•
•
•

Үш бағытты катализатормен жабдықталған
үлгіні итеріп от алдыруға болмайды. Олай
етуге тырысу үш бағытты катализаторды
зақымдауы мүмкін.
Қозғалтқышты көлікті сүйрету арқылы от
алдыруға
ешқашан
тырыспаңыз.
Қозғалтқыш от алған кезде, алға сүйреу күші
көліктің сүйреп келе жатқан көлікпен
соғысуына себепкер болуы мүмкін.

•
•

Тоқтату/Бастау жүйесі бар үлгіні итеріп от
алдыруға болмайды.

•
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ҚАУІПТІ
Қатты қызып кеткен көлікті айдай бермеңіз.
Себебі көліктен өрт шығуы мүмкін.
Бу шығып
ашпаңыз.

жатса,

ешқашан

капотты

Қозғалтқыш ыстық тұрғанда радиатордың
қақпағын
немесе
қозғалтқыштың
салқындату багының қақпағын ешқашан
алмаңыз. Егер қозғалтқыш қызып тұрғанда
радиатор қақпағын алсаңыз, қысымы бар
ыстық су атқылап шарпуы, күйдіруі немесе
қатты жарақаттауы мүмкін.
Егер
қозғалтқыштан
бу
немесе
салқындатқыш шығып жатса, күйіп қалмас
үшін көліктен алшақ тұрыңыз.
Салқындатқыштың температурасы алдын
ала қойылған деңгейден асқан кезде
қозғалтқыштың салқындату желдеткіші іске
қосылады.
Қол, шаш, зергерлік бұйымдар немесе
киімнің салқындату желдеткішіне немесе
жетек
белдігіне
жанаспауын
немесе
тұтылып
қалуына
жол
бермеуге
тырысыңыз.

КӨЛІКТІ СҮЙРЕУ

Егер көлік қызып кете берсе (жоғары температура
индикаторы
көрсеткендей)
немесе
қозғалтқыш қуаты аз екенін сезсеңіз, әдеттен тыс
шуды және т.б. байқасаңыз, келесі әрекеттерді
орындаңыз:
1. Көлікті жолдан, жол қозғалысынан қауіпсіз
түрде әкетіңіз.
2. Апаттық дабыл қаққыш шамдарды қосыңыз.
3. Тұралату тежегішін тартыңыз.
4. Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс) үлгісі:
беріліс ауыстырғышын P (тұраққа қою) күйіне
қойыңыз.
Механикалық беріліс
ауыстырғышының N
екеніне көз жеткізіңіз.

(МБ) үлгісі: Беріліс
(бейтарап) күйінде

11. Радиатор және радиатор құбыршектерінен ағу
белгілерінің
бар-жоғын
көзбен
шолып
шығыңыз.
Салқындату желдеткіші жұмыс істеп тұрмаса
немесе
салқындатқыш
ағып
тұрса,
қозғалтқышты өшіріңіз.
12. Қозғалтқыш суығаннан кейін, қозғалтқыш іске
қосылған
күйі
бактағы
салқындатқыш
деңгейін тексеріңіз. Радиатор қақпағын
ашпаңыз.
13. Қажет болса, бакқа сұйықтық құйыңыз.
Көлікті NISSAN дилеріне апарып, тексертіңіз/
жөндетіңіз.

Көлікті сүйреу кезінде, сүйреуге қатысты
жергілікті ережелер орындалуы тиіс. Жарамсыз
сүйреу жабдығы көлікті зақымдауы мүмкін. Дұрыс
сүйреуді
қамтамасыз
ету
және
көліктің
байқаусызда зақымдалуына жол бермеу үшін
NISSAN компаниясы көлікті кәсіби жол қызметін
көрсету персоналына сүйретуге кеңес береді.
Кәсіби қызмет көрсету операторының келесі
сақтық шараларын мұқият оқуына кеңес беріледі.

СҮЙРЕУГЕ ҚАТЫСТЫ САҚТЫҚ
ШАРАЛАРЫ

•

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ СӨНДІРМЕҢІЗ.
5. Барлық терезелерді ашыңыз.
6. Ауа баптағышты сөндіріңіз. Температураны
бақылау тетігін ең жоғарғы ыстық деңгейге
және желдеткіштің бақылау тетігін жоғары
жылдамдыққа қойыңыз.
7. Көліктен шығыңыз.
8. Капотты ашудан бұрын радиатордан шығуы
мүмкін бу немесе салқындатқышты көзбен шолып, дыбысын тексеріңіз. Іске кірісуден бұрын
бу немесе салқындатқыш ғайып болғанша
күтіңіз.
9. Қозғалтқыш капотын ашыңыз.
10. Салқындату желдеткішінің жұмыс
тұрғанын көзбен шолып шығыңыз.

істеп

•
•
•
•
•

Сүйреуден
бұрын,
беріліс
жүйесінің,
біліктердің, рульді басқару және қуат беру
блогының жақсы күйде екеніне көз жеткізіңіз.
Егер қандай да бір блоктар бұзылған болса,
көлікті кранның немесе тегіс бетті жүк
салғыштың көмегімен сүйрету керек. (Екі
дөңгелекті жетегі (2ДЖ) бар үлгі)
NISSAN компаниясы көлікті жетекші (алдыңғы)
дөңгелектерін көрсетілгендей жерден көтеріп
сүйреуге кеңес береді. (Екі дөңгелекті жетегі
(2ДЖ) бар үлгі)
Сүйреуден
бұрын
әрдайым
шынжырларын тағыңыз.
Сүйретіліп
отырмаңыз.

жатқан

көлікке

қауіпсіздік
ешқашан

Сүйрегіш машина арқылы көтерілген кезде
көліктің астына ешқашан түспеңіз.
Төрт дөңгелекті жетегі (4ДЖ) бар үлгіні қандай
да бір дөңгелегін жерден көтеріп сүйремеңіз,
себебі бұл жетек жүйесіне қатты және шығыны
көп зақым әкелуі мүмкін.
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NISSAN КОМПАНИЯСЫ ҰСЫНАТЫН
СҮЙРЕУ ӘДІСІ
Төрт дөңгелекті жетегі (4ДЖ) бар үлгіні
сүйреу

САҚ БОЛЫҢЫЗ
4ДЖ үлгіні қандай да бір дөңгелегі жерден
көтерілген күйде сүйремеңіз. Бұлай ету, жетек
жүйесіне қатты және шығыны көп зақым әкелуі
мүмкін.

Екі дөңгелекті жетегі (2ДЖ) бар үлгіні
сүйреу

Алдыңғы дөңгелектерді жерге қойып сүйреу:
NISSAN компаниясы, көрсетілгендей, көлікті
сүйреген кезде алдыңғы дөңгелектердің астына
сүйрегіш арбаларды қоюға немесе тегіс бетті жүк
салғышқа салуға кеңес береді.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс) үлгісін
алдыңғы дөңгелектері жерге қойылған түрде
сүйремеңіз. Бұлай ету, жетек жүйесіне қатты
және шығыны көп зақым әкелуі мүмкін.
Механикалық беріліс (МБ) үлгісі:
Егер алдыңғы дөңгелектерін жерге тиіп тұрған МБ
көлігін сүйреу керек болса, келесі әрекеттерді
орындаңыз:

JVE0169XZ

4ДЖ бар үлгі

1. От алдыру қосқышын OFF күйіне қойыңыз.
JVE0167XZ

2ЛЖ бар үлгі

2. Рульді жіп немесе ұқсас нәрсе арқылы тік күйде
бекітіңіз.
3. Ауыстыру тұтқасын N (нейтралды) күйіне
қойыңыз.
4. Тұралату тежегішін босатыңыз.
5. Сүйреу кезінде
тағыңыз.

4ДЖ бар үлгі
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шынжырларын

Артқы дөңгелектерді жерге қойып сүйреу:
1. От алдыру қосқышын OFF күйіне қойыңыз.

JVE0170XZ

NISSAN компаниясы, көрсетілгендей, көлікті
сүйреген
кезде
алдыңғы
немесе
артқы
дөңгелектердің астына сүйрегіш арбаларды
қоюға немесе көлікті тегіс бетті жүк салғышқа
салуға кеңес береді.

қауіпсіздік

2. Ауыстыру тұтқасын N (нейтралды) күйіне
қойыңыз.
JVE0168XZ

2ЛЖ бар үлгі

3. Тұралату тежегішін босатыңыз.
4. Сүйреу кезінде
тағыңыз.

қауіпсіздік

шынжырларын

Барлық төрт дөңгелегін жерге қойып сүйреу:
NISSAN
компаниясы
көлігіңізді
суретте
көрсетілгендей тегіс бетті жүк салғышқа салуды
ұсынады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс) үлгісін
төрт дөңгелегін жерге қойып сүйремеңіз. Бұлай
ету, жетек жүйесіне қатты және шығыны көп
зақым әкелуі мүмкін.

Батып қалған көлікті босату

•
•

Алдыңғы:

ҚАУІПТІ
Тарту әрекеті кезінде сүйреу сызығының
маңайында ешкімнің тұруына жол бермеңіз.
Шиналарды
ешқашан
жоғары
жылдамдықта
айналдырмаңыз.
Бұл
олардың жарылуына себепші болып, ауыр
жарақатқа
әкелуі
мүмкін.
Көліктің
бөлшектері де шамадан тыс қызып,
зақымдалуы мүмкін.

JVE0379XZ

Механикалық беріліс (МБ) үлгісі:
Егер МБ көліктерін барлық төрт дөңгелегі жерге
тиіп тұрған кезде сүйреу керек болса, келесі
әрекеттерді орындаңыз.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Механикалық беріліспен жабдықталған
үлгіні барлық дөңгелектері жерге тиіп
тұрған кезде ешқашан артқа сүйремеңіз.

1. От алдыру қосқышын OFF күйіне қойыңыз.
2. Ауыстыру тұтқасын N (нейтралды) күйіне
қойыңыз.
3. Тұралату тежегішін босатыңыз.

Алдыңғы

Көліктің шиналары құмға, қарға немесе балшыққа
батып қалған жағдайда және көлікті тартпастан
шығару мүмкін болмаған кезде, тарту ілмектерін
пайдаланыңыз.

•
•
•

Тарту ілмектерін ғана пайдаланыңыз. Тарту
құрылғысын көлік қорабының қандай да бір
өзге бөлігіне жалғамаңыз. Әйтпесе, көлік
қорабы зақымдалуы мүмкін.
Тарту ілмектерін тек көлікті босату үшін
пайдаланыңыз.
Батып
қалған
көлікті
босату
үшін
пайдаланылған кезде тарту ілмектері аса
үлкен салмаққа душар болады. Тарту
құрылғысын көліктен түзу етіп тартыңыз. Тарту ілмектерін белгілі бір бұрышпен тартпаңыз.

SCE0833Z

Алдыңғы

➀
➁

Қолайлы сайманның көмегімен ілмекті
қақпақты бамперден алыңыз.
Тарту ілмегін суретте көрсетілгендей мықтап
орнатыңыз. (Ілгек жүк бөлімінің едендерінің
астындағы сақтау аумағында сақталады.)

Пайдаланғаннан кейін, тарту ілмегінің өзінің
сақтау аумағына дұрыс бекітілгеніне көз
жеткізіңіз.
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Артқы:

JVE0192XZ

Артқы ілмек сүйрету ілмегі ретінде қолдануға
арналған.
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СЫРТТЫ ТАЗАЛАУ

Көліктің сыртқы көрінісін жақсы қалыпта ұстау
үшін оған жақсы күтім жасау маңызды болып табылады.

•

Мүмкін болып жатса, көліктің бояу қабатын
зақымдау мүмкіндігін азайту үшін көлікті гараж немесе үсті жабылған жерге қойыңыз.

•

Көлікті сыртқа қою қажет болған кезде, көлеңкелі
жерге қойыңыз немесе көлікті жапқыш материалмен көмкеріңіз. Жапқыш материалды кигізу немесе алу кезінде бояу қабатын сызып алмауға
тырысыңыз.

•

ЖУУ
Келесі жағдайлар орын алса, бояу қабатын қорғау
үшін көлікті барынша тез арада жуыңыз:

•
•
•
•

Қышқылы бар жауынның бояу қабатын
зақымдауы мүмкін жаңбырдан кейін.
Теңіз бризінің салдарының тоттануға әкелетін
көлікті жағаға жақын жолдарда жүргізгеннен
кейін.
Бояу қабатына ыс, құс қалдықтары, ағаш шырыны, метал бөлшектер немесе қоңыздар
сияқты
бүлдіргіш
дүниелер
жабысқан
жағдайда.

Көлікті қатты әсері бар тұрмыстық сабын, химиялық тазалағыш заттар, бензин
немесе еріткіштерді қолданып жумаңыз.
Көлікті тіке күн сәулесі астында немесе
көліктің қорабы ыстық кезде жумаңыз,
себебі
сыртқы
қабаты
су
тамшыларының
әсеріне
ұшырауы
мүмкін.
Жуғыш
қолғаптар
сияқты
тығыз
оратылған немесе қатты шүберектерді
пайдаланбаңыз. Кеуіп қалған ластықты
немесе өзге де бөгде заттарды алған кезде бояу қабатына сызат түсірмеу немесе зақымдамау үшін абай болыңыз.

3. Көлікті мол сумен тиянақты түрде шайыңыз.
4. Су дақтарын қалдырмау үшін бояу қабатын
құрғатуға ылғал күдеріні пайдалануға болады.
Көлікті жуған кезде, келесі жағдайларды ескеріңіз:

•

Бояу қабатында шаң немесе балшық жиналса.

1. Көліктің сыртын жұмсақ ысқышпен және суды
мол шашым жуыңыз.

•

2. Көлікті таза, қанжылым (ыстық емес) сумен
араласқан әсері жұмсақ сабын, көлікті жууға
арналған арнайы сабын немесе жалпы
мақсаттағы ыдыс жуғыш сұйықтықпен ақырын
және тиянақты тазалаңыз.

•
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САҚ БОЛЫҢЫЗ

Есіктердегі, түпкі есіктегі, люктердегі және
капоттағы ішкі фланецтер, жалғау және бүктеу
жерлері жол тұзының әсеріне аса осал келеді.
Сондықтан, бұл жерлерді жүйелі түрде тазалау
қажет.
Есіктердің
астыңғы
шетіндегі
ағызу
тесіктерінің бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
Балшықты жібіту және/немесе жол тұзын
шайып тастау үшін көліктің астына және
дөңгелек жақтауларына су шашыңыз.

ДАҚТАРДЫ КЕТІРУ
Бояу қабатының тұрақты түрде зақымдануына
немесе дақтың пайда болуына жол бермеу үшін
шайыр және май дақтарын, өндірістік шаңды, шыбын-шіркейлерді және ағаш шырынын барынша
жылдам алып тастаңыз. Арнайы тазалау
өнімдерін NISSAN дилерінен немесе кез-келген
автокөлік жарақтарының дүкенінде табуға болады.

БАЛАУЫЗ ЖАҒУ
Жүйелі түрде балауыз жағу бояу қабатын
қорғайды және жаңа көлік іспеттес келбетті
қамтамасыз етуге көмектеседі.
Балауыз жаққаннан кейін, қалдықтың жиналуына
және оңып кеткен келбеттің пайда болуына жол
бермеу үшін жылтырата ысуға кеңес беріледі.
NISSAN дилері сәйкес балауыз өнімін таңдауға қол
ұшын бере алады.

•
•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Бояу қабатына балауыз жағар алдында
көлікті жақсылап және мұқият жуу керек.
Балауызбен
бірге
келген
өндіруші
нұсқауларын әрдайым орындаңыз.
Көліктің сыртына зақым келтіруі мүмкін
жеміргіш заттар, кескіш қоспалар немесе
жуғыш
заттар
қосылған
балауызды
пайдаланбаңыз.

Негізгі
қабаты/мөлдір
қабаты
бар
бояу
қабатында механикалық араластыру немесе
қатты түрде жылтырата ысу әдістерін қолдану
сыртқы қабатты күңгірт етуі және доға
таңбаларын қалдыруы мүмкін.

ШЫНЫ
Шыны қабаттарынан ыс немесе шаң қабыршағын
алып
тастау
үшін
шыны
тазалағышты
пайдаланыңыз. Көлік ыстық күн астына қойылған
болса, шынының қабыршақ жабылуы қалыпты
болып табылады. Бұл қабыршақты шыны
тазалағыш және жұмсақ шүберек оңай тазалайды.

КӨЛІКТІҢ АСТЫҢҒЫ ЖАҒЫ
Қыс мезгілінде жол тұзы пайдаланылатын жерлерде, балшық пен тұздың жиналуын және
қораптың астының және іліну жүйесінің жылдам
тоттануын болдырмау үшін көліктің астыңғы
жағы жүйелі түрде тазалануы тиіс.
Қыстан бұрын және көктем кезінде, астыңғы
нығыздағышты тексеру және, қажет болса, қайта
тазалау керек.

ДӨҢГЕЛЕКТЕР

•
•
•

Көлікті сыртқы көрінісін сақтау үшін жуған кезде дөңгелектерді де жуыңыз.
Дөңгелек ауыстырылған немесе көліктің
астыңғы бөлігі жуылған кезде, дөңгелектердің
ішкі жағын тазартыңыз.
Дөңгелектерді
жуған
кезде
сыдырғыш
тазалағыштарды пайдаланбаңыз.

•
•

Дөңгелектердің
бүйірлік
қабатында
жапырылған белгі немесе тоттанудың баржоғын шолып шығыңыз. Бұл қысымның
жоғалуына немесе шина түйіршіктеріне зақым
келтіруі мүмкін.

ХРОМДЫ БӨЛШЕКТЕР
Барлық хромды бөлшектердің сыртқы келбетін
сақтау үшін оларды сызбайтын, хромға арналған
жылтыратқышпен тазалаңыз.

NISSAN компаниясы жол дөңгелектерін қыс
мезгілінде
жол
тұзы
пайдаланылатын
аумақтарда сол тұздан сақтау үшін балауыз
жағуға кеңес береді.

АЛЮМИНИЙ ҚОРЫТПА
ДӨҢГЕЛЕКТЕР
Қыс мезгілінде жол тұзы пайдаланылатын
аумақтарда дөңгелектерді орташа сабынды су
ерітіндісіне батырылған жұмсақ ысқышпен жүйелі
түрде жуыңыз. Жол тұзынан кейінгі тұз қалдығы
жүйелі түрде жуылмаса дөңгелектердің түсін
оңдыртуы мүмкін.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Дөңгелектерге дақтың түспеуі немесе түстің
оңуының орын алмауы үшін ұсыныстарды
орындаңыз:

•
•
•

Дөңгелектерді тазалау үшін өткір қышқыл
немесе сілтіні қамтитын тазалағышты
пайдаланбаңыз.
Дөңгелекті
тазалағыш
нәрселерді
дөңгелектер ыстық кезде қолданбаңыз.
Дөңгелек температурасы қоршаған орта
температурасымен бірдей болуы қажет.
Тазалағыш қолданылғаннан кейінгі 15 минут
аралығында тазалағышты толық кетіру
үшін дөңгелекті сумен шайыңыз.
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КӨЛІК ІШІН ТАЗАЛАУ

Аракідік
шаңсорғышты
немесе
жұмсақ
тазалағышты пайдалану арқылы ішкі панель,
пластикалық бөлшектер мен орындықтарға
жиналған шаңды сүртіп тұрыңыз. Винил және
теріден жасалған қабаттарды қалыпты сабынды
су ерітіндісімен ылғалданған таза, жұмсақ
шүберекпен сүртіңіз, сосын құрғақ, әрі жұмсақ
шүберекпен тазарта сүртіңіз.
Терінің сыртқы көрінісін сақтау үшін жүйелі түрде
күтім жасау және тазалау қажет болады.

•

Көптеген хош иістендіргіштер көліктің ішкі жағына
әсер етуі мүмкін ерітіндіні пайдаланады. Ауаны
хош иістендіргішті пайдалансаңыз, келесі сақтық
шараларын жүзеге асырыңыз:

•

Өлшегіш пен датчик линзасының жабындарын тазалау үшін сумен ғана ылғалданған жұмсақ
шүберекті пайдаланыңыз.

•

•
•

•

Бензинді, сұйылтқышты немесе осы тәрізді
заттарды ешқашан пайдаланбаңыз.
Шаң-тозаңдар жеміргіш келеді және теріге
зақым келтіруі мүмкін, сондықтан дереу тазалау керек. Орындыққа арналған сабын,
көлік балауызы, ысқыш материалдар, майлар, тазалағыш сұйықтықтар, ерітінділер,
жуғыш заттар немесе мұсатыр спирті
негізіндегі
тазалағыштарды
пайдаланбаңыз, себебі олар терінің табиғи
түсін зақымдайды.
Өндіруші тарапынан ұсынылмаса матадан
жасалған
қорғағыштарды
ешқашан
пайдаланбаңыз.
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Еден төсенішін жаюға арналған
көмекші құрал

АУАНЫ ХОШ ИІСТЕНДІРГІШТЕР

Матадан жасалған қандай да бір тысты пайдаланудан бұрын, өндіруші жасаған кеңестерді
оқыңыз. Кейбір матадан жасалған тыстар
орындықтың материалында дақ қалдыруы немесе ағартуы мүмкін химиялық заттарды қамтиды.

САҚ БОЛЫҢЫЗ

Өлшегіш
немесе
датчик
линзасының
қақпағын шыны немесе пластик тазалауға
арналған заттармен тазаламаңыз. Ол
линзаның қақпағын зақымдауы мүмкін.

Ілінбелі ауаны хош иістендіргіштер көліктің
ішкі қабатына тиген жағдайда тұрақты түрде
түсінің оңуына әкелуі мүмкін. Ауаны хош
иістендіргішті еркін ілініп тұратын және ішкі
қабатқа тимейтін орынға қойыңыз.
Сұйықтық түріндегі ауаны хош иістендіргіштер
әдетте желдеткіш тесіктерге қыстырылады.
Бұл өнімдер ішкі қабаттарға төгілген кезде
оларды лезде зақымдауы және түссізденуге
әкелуі мүмкін.

Ауаны хош иістендіргіштерді
бұрын, өндіруші нұсқауларын
орындаңыз.

пайдаланудан
мұқият оқып,

ЕДЕН ТӨСЕНІШТЕРІ
NISSAN фирмалық еден төсеніштерін (бар болса)
пайдалану көлік төсемінің қызмет мерзімін
ұзартып, көлік ішін тазартуды жеңілдете алады.
Қандай төсеніштер қолданса да, олардың көлікке
лайықтығына және педаль жұмысына кедергі
келтірмейтіндей етіп аяқасты бөлігіне дұрыс
жайғастырылғанына көз жеткізіңіз. Төсеніштерге
жүйелі түрде тазалау арқылы күтім жасау және,
аса желінген болса, ауыстыру қажет.

JVA0018XZ

Бұл көлікте еден төсенішін жаюға көмектесетін
еден төсенішінің алдыңғы кронштейндері бар.
NISSAN еден төсеніштері осы көлікке арналып жасалды.
Төсенішті еден төсенішінің кронштейн ілмегін
еден төсенішінің нығыздағыш тесігінен өткізу
арқылы, төсенішті аяқ жақтағы сызықпен
үйлестіре отырып, жайыңыз.
Төсеніштердің дұрыс жайылғанын жүйелі түрде
тексеріп тұрыңыз.

ШЫНЫ
Шыны қабаттарынан ыс немесе шаң қабыршағын
алып
тастау
үшін
шыны
тазалағышты
пайдаланыңыз. Көлік ыстық күн астына қойылған
болса, шынының қабыршақ жабылуы қалыпты
болып табылады. Бұл қабыршақты шыны
тазалағыш және жұмсақ шүберек оңай тазалайды.

ТОТТАНУҒА ҚАРСЫ ҚОРҒАНЫС

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Терезенің ішкі бетін өткір қырлы құралдарды,
жеміргіш
тазалағыштарды
немесе
хлор
қосылған зарарсыздандырғыш құралдарды
қолданып тазаламаңыз. Олар артқы терезенің
жылытқыш элементтері сияқты электрлі
өткізгіштерді зақымдауы мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ

•
•

ҚАУІПТІ
Ылғал белдіктердің тартқыш ішіне оратылуына жол бермеңіз.
Қауіпсіздік
белдіктерін
тазалау
үшін
ағартқыш, бояғыш немесе химиялық
ерітінділерді ешқашан пайдаланбаңыз, себебі бұл материалдар қауіпсіздік белдігінің
тоқымасын
айтарлықтай
нашарлатуы
мүмкін.

Қауіпсіздік белдіктерін қалыпты сабынды су
ерітіндісімен ылғалданған жұмсақ ысқышпен
сүрту арқылы тазартуға болады.
Белдіктерді пайдаланудан бұрын олардың
көлеңкеде толық кебуіне жол беріңіз. (Мына
бөлімді қараңыз: “Қауіпсіздік белдіктері” “1. ішінде
Қауіпсіздік — орындықтар, қауіпсіздік белдіктері
және қосымша қауіпсіздік жүйесі” бөлім.)

КӨЛІКТІҢ ТОТТАНУЫНА ӨЗ ҮЛЕСІН
ҚОСАТЫН ЖИІ ҰШЫРАСАТЫН
ФАКТОРЛАР

•
•

Ылғал ұстайтын балшық пен қоқыстың қорап
панелінің бөлімдерінде, қуыстарында және
өзге аумақтарында жиналуы.
Бояудың және өзге де қорғаушы қабаттардың
малтатас және тас жарықшақтары немесе
кішігірім жол апаттары салдарынан болған
зақымы.

ТОТТАНУ ЖЫЛДАМДЫҒЫНА ӘСЕР
ЕТЕТІН ҚОРШАҒАН ОРТА
ФАКТОРЛАРЫ

Ауаның ластануы
Өндірістік ластану, жағажай аймақтарындағы ауа
құрамында тұздың болуы немесе жол тұзының
көп пайдаланылуы тоттану үдерісін жылдамдатады. Жол тұзы бояу қабаттарының бұзылуын да
жылдамдатады.

КӨЛІКТІ ТОТТАНУДАН ҚОРҒАУ

•
•
•

Ылғал
Көліктің ішкі еденінде топырақ, балшық және
судың жиналуы тоттануды күшейте алады. Ылғал
еден кілемшесі/төсеніштері көлік ішінде толық
құрғамайды. Еден панелінің тоттануын болдырмау үшін оларды шығару және толық құрғату
қажет.

Салыстырмалы ылғалдылық

•
•

Тоттану жоғары салыстырмалы ылғалдылығы
бар аумақтарда жылдам жүреді.

Температура
Жоғары температура жақсы желденбейтін
бөлшектердің тоттану жылдамдығын күшейтеді.
Тоттану температура қату деңгейінен жоғары
тұратын аумақтарда да жылдам жүреді.

•

Көлікті таза ұстау үшін көлікті жиі жуыңыз және
балауыз жағыңыз.
Бояуға кішігірім зақым түспеуін әрдайым
тексеріңіз және, бар болса, оны барынша тез
жөндеңіз.
Судың жиналуына жол бермеу үшін есіктердің
төменгі жағындағы ағу тесіктерін ашық
ұстаңыз.
Көлік қорабының астыңғы бөлігінде топырақ,
балшық немесе тұздың бар-жоғын тексеріңіз.
Бар болса, сумен барынша тез жуып тастаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Жолаушы
бөліміндегі
балшықты,
топырақты немесе өзге де қоқыстарды
ешқашан
құбыршекпен
жуу
арқылы
кетірмеңіз. Кір-қоқысты шаңсорғышпен
тазалаңыз.
Су немесе өзге сұйықтықтардың көлік ішіндегі электронды құрамдас бөліктерге
тиюіне ешқашан жол бермеңіз, себебі бұл
оларды зақымдауы мүмкін.
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Жол үстінің мұзын еріту үшін қолданылатын
химиялық заттар аса тоттандырғыш келеді. Олар
түтін шығару жүйесі, жанармай және тежеу
жүйесінің түтіктері, тежеу кабельдері, еден
төсемесі мен сақтандырғыш қалқан сияқты
қораптың
астыңғы
бөлігінің
құрамдас
бөліктерінің тоттануы мен сапасының нашарлауын жылдамдатады.
Қыс мезгілінде, қораптың астыңғы бөлігі жүйелі
түрде тазалануы тиіс.
Кейбір аумақтарда қажет болуы мүмкін тоттануға
қарсы қосымша қорғаныс туралы NISSAN
дилеріне хабарласыңыз.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ
Кейбір күнделікті және жүйелі түрде жасалған
қызмет көрсету шаралары көліктің механикалық
жағдайын жақсы қалпында ұстау және оның
шығарылым және қозғалтқыш параметрлерін
сақтау үшін маңызды болып табылады.
Арнайы техникалық қызмет пен жалпылама
техникалық қызметтің жасалғанын қамтамасыз
ету көлік иесінің жауапкершілігі болып табылады.
Көлік иесі ретінде, көлігіңіздің қажетті техникалық
қызмет күтім алуын қамтамасыз ете алатын
жалғыз өзіңіз.

ЖОСПАРЛЫ ТЕХНИКАЛЫҚ
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Қолайлылық мақсатында, қажетті жоспарлы
техникалық қызмет тұстары бөлек берілген
кепілдік туралы мәлімет және техникалық қызмет
көрсету буклетінде сипатталған және тізімі
берілген. Көлікте қажетті техникалық қызмет
түрінің жүйелі түрде жасалғанына көз жеткізу
үшін сол буклетке жүгіну қажет.

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ
Жалпы техникалық қызмет көрсету көліктің
қалыпты күнделікті жұмысы барысында тексерілуі тиіс элементтерді қамтиды. Олар көліктің
дұрыс жұмыс істеуді жалғастыруы үшін маңызды
болып табылады. Осы іс реттерін ұсынылған ретте жүйелі түрде орындау жеке жауапкершілігіңіз
болып табылады.

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ
Жалпы техникалық қызмет көрсетуге қатысты
тексерістерді жүргізу аз ғана механикалық
икемділікті және тек санаулы жалпы көлік
құралдарын қажет етеді.
Бұл тексерістерді немесе сынақтарды өзіңізге
жасауға, білікті маманға немесе, қаласаңыз,
NISSAN дилеріне.

ҚЫЗМЕТ АЛУ ҮШІН БАРУҒА
БОЛАТЫН ЖЕРЛЕР
Егер техникалық қызмет көрсету қажет болса немесе көлік бұзылғандай сыңай танытса, жүйелерді
NISSAN дилеріне тексертіңіз және реттетіңіз.

Көліктің қалыпты күнделікті жұмысы кезінде, жалпы
техникалық
қызметті
осы
бөлімде
ұсынылғандай жүйелі түрде көрсетіп тұру қажет.
Егер қандай да бір ерекше дыбыс, діріл немесе
иісті анықтасаңыз, себебін табуға тырысыңыз немесе NISSAN дилеріне тез арада апарып,
тексертіңіз. Бұған қоса, жөндеу жұмыстары қажет
болса, NISSAN дилеріне хабар беріңіз.
Қандай да бір тексеріс немесе жөндеу жұмысын
орындаған кезде, мына ережелерді бұлжытпай
орындаңыз “Техникалық қызмет көрсетуге
қатысты сақтық шаралары” осы бөлімнің аяқ
жағында.

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ
ТҮСІНІКТЕМЕСІ
* жұлдызшасы бар келесі элементтерге
қатысты қосымша мәліметті осы бөлімнің
артқы жағында табуға болады.

Көліктің сыртында
Осы жерде берілген техникалық қызмет көрсету
элементтері, басқаша көрсетілмейінше, аракідік
орындалуы тиіс.
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Есіктер және капот:
Барлық есіктердің, капоттың, сондай-ақ артқы
есіктің, жүксалғыш бөліктің және бекітпесінің
дұрыс жабылатынына көз жеткізіңіз. Сондай-ақ,
барлық құлыптардың мықтап жабылатынына көз
жеткізіңіз. Қажет болса майлаңыз. Негізгі құлып
босағаннан кейін қосалқы құлыптың капоттың
ашылып кетуін болдырмайтындығына көз
жеткізіңіз. Көлікті жол тұзын немесе өзге де
тоттандырғыш материалдарды пайдаланатын
аймақтарда жүргізген кезде, майланудың болуын
жиі тексеріңіз.
Шамдар*:
Фараларды жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.
Фаралардың, тежегіш шамдарының, артқы
шамдардың, бұрылу сигналы шамдарының және
өзге де шамдардың дұрыс жұмыс істейтініне және
мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз. Сондай-ақ,
фаралардың бағытын тексеріңіз.
Шиналар*:
Шина қысымын манометрмен жиі және ұзақ
сапарларға
аттанардан
бұрын
әрдайым
тексеріңіз. Барлық шиналардың қысымын, сондай-ақ қосалқы шинаның қысымын көрсетілген
қысымға дейін жеткізіңіз.
Зақымдану, тіліну немесе шамадан тыс желіну белгілерін мұқият тексеріңіз.

Шинаны айналдыру*:
Екі дөңгелекті жетекте (2WD) және алдыңғы және
артқы шиналардың өлшемдері біркелкі болса:
шиналардың орындарын 10 000 км (6 000 миля)
сайын ауыстырып отыруды ұсынамыз. Бағыттама
индикаторлары бар шиналардың алдыңғы немесе артқы біреуін ғана айналдыру керек. Шинаны
айналдырып
болғаннан
кейін
бағыттама
индикаторлардың
дөңгелектің
айналатын
бағытымен айналып тұрғанына көз жеткізіңіз.
Төрт дөңгелекті жетек және барлық дөңгелекті
жетек (4WD/AWD) болғанда, сондай-ақ алдыңғы
және артқы шиналардың өлшемдері бірдей болса:
шиналардың орындарын 5000 км (3000 миля)
сайын ауыстырып отыруды ұсынамыз. Бағыттама
индикаторлары бар шиналардың алдыңғы немесе артқы біреуін ғана айналдыру керек. Шинаны
айналдырып
болғаннан
кейін
бағыттама
индикаторлардың
дөңгелектің
айналатын
бағытымен айналып тұрғанына көз жеткізіңіз.
Егер алдыңғы шиналардың өлшемдері артқы
шиналардың
өлшемдерінен
басқа
болса:
шиналардың орындарын ауыстыруға болмайды.
Шинаның орындарын ауыстырып салу уақыты
көлікті жүргізу мәнеріне және жол үсті жағдайына
қарай әртүрлі болуы мүмкін.
Шина қысымын бақылау жүйесінің (ШҚБЖ)
трансмиттерінің құрамдас элементтері (бар
болса):
ШҚБЖ сенсоры клапанының өзегін (оның ішінде
клапан өзегі мен клапанын) желініп, ескірген шиналарды ауыстырған кезде айырбастаңыз.
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Дөңгелекті туралау және теңгеру:
Егер түзу жолда келе жатқанда көлік бір жаққа
қарай тартса немесе шинаның біркелкі емес
түрде немесе әдеттен тыс желінгенін байқасаңыз,
дөңгелекті түзету қажеттілігі болуы мүмкін. Егер
қалыпты шоссе жылдамдықтарында басқару рулі
немесе орындық дірілдесе, дөңгелектің теңгерімін
жасау қажет болуы мүмкін.
Алдыңғы терезе:
Алдыңғы әйнекті жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.
Алдыңғы әйнекте, ең кемі, алты ай сайын шытынау
немесе өзге зақымның бар-жоғын тексеріңіз.
Қажетінше жөндеу керек.
Сүрткіш щеткалары*:
Егер дұрыс жұмыс істемей тұрса жарылып немесе
ескіріп қалмағанын тексеріңіз.
Қажет болса ауыстырыңыз.

Көлік ішінде
Осы жерде берілген кезекті техникалық қызметті
жүргізу уақыты, көлікті тазалау және т.б. сияқты
техникалық қызмет көрсету элементтері жүйелі
түрде тексерілуі тиіс.
Үдету педалі:
Педальдің іркіліссіз жасауын тексеріңіз және
педальдің тұрып қалмайтындығына немесе біркелкі емес күшті қажет етпейтіндігіне көз
жеткізіңіз. Еден төсеніштерін педальден алшақ
ұстаңыз.

Тежеу педалі*:
Педальдің еркін жұмыс істеп тұрғанын және
шегіне дейін басылған кезде еден төсенішіне
дейін тиісті қашықтық сақталатынын тексеріңіз.
Күшейткіші бар тежегіш функциясын тексеріңіз.
Еден төсеніштерін педальдан алыс ұстаңыз.
Тұралату тежегіші*:
Тұралату тежегішінің дұрыс жұмыс істеп
тұрғанына көз жеткізіңіз. Тұтқаның (бар болса)
немесе
педальдің
(бар
болса)
қозғалу
қашықтығының дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. Сонымен қатар, тұралату тежегіші ғана салынып
тұрған кезде көлікті біршама еңіс жерде нық
тұрғанына көз жеткізіңіз.
Қауіпсіздік белдіктері:
Қауіпсіздік белдік жүйесінің (яғни, бекіткіштердің,
анкерлік элементтердің, реттегіштердің және
тартқыштардың) барлық бөлшектерінің дұрыс
және іркіліссіз жұмыс жасайтындығын және
мықты орнатылғанын тексеріңіз. Белдіктің
тоқымасында кесілу, ысылу, желіну немесе
зақымдану іздерінің бар-жоқтығын тексеріңіз.
Руль:
Руль қозғалысының өзгермегенін, оның өте босап,
немесе қатайып қалмағанын немесе шуыл
шығармайтынын тексеріңіз.
Дабыл шамдары және дыбыс сигналдары:
Барлық дабыл шамдарының және дыбыс
сигналдарының дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз
жеткізіңіз.

Алдыңғы әйнектің жылытқышы:
Жылытқышты
немесе
ауа
баптағышты
пайдаланған кезде жылытқыштың тесіктерінен
ауаның дұрыс және мол көлемде шығып тұрғанын
тексеріңіз.
Алдыңғы терезенің сүрткіші мен жуғышы*:
Сүрткіштер мен жуғыштың дұрыс жұмыс
жасайтындығын және сүрткіштердің сызғыламай
істейтінін тексеріңіз.

Капот және көлік астында
Осы жерде берілген техникалық қызмет көрсету
элементтері жүйелі түрде тексерілуі тиіс (мысалы,
қозғалтқыш майын тексерген немесе жанармай
құйған сайын).
Аккумулятор (техникалық қызмет
көрсетілмейтін аккумуляторлардан басқа)*:
Әр ұяшықтағы сұйықтық деңгейін тексеріңіз. Бұл
<UPPER> және <LOWER> сызықтарының арасында болуға тиіс. Температура жоғары кезде немесе
қатал жағдайда пайдаланылған көліктер аккумулятор сұйықтығының деңгейін жиі тексеруді
қажет етеді.
Тежеу (және іліндіру) сұйықтығының
деңгей(лер)і*:
Механикалық беріліс (МБ) үлгісінде: тежеу және
іліндіру сұйықтықтарының сауыттардағы <MAX>
және <MIN> сызықтарының арасында тұрғанына
көз жеткізіңіз.

Қозғалтқыштың салқындатқыш
сұйықтығының деңгейі*:
Салқындатқыш
сұйықтықтың
деңгейін
қозғалтқыш
суыған
кезде
тексеріңіз.
Салқындатқыш сұйықтықтың деңгейі бактың
<MAX> және <MIN> сызықтарының арасында
екеніне көз жеткізіңіз.
Қозғалтқыш жетегінің белдік(тер)і*:
Жетек белдік(тер)інің ысылмағанына, желінбегеніне, тілінбегеніне немесе майланбағанына көз
жеткізіңіз.
Қозғалтқыш майының деңгейі*:
Деңгейді көлікті тұраққа қойғаннан кейін (тегіс
жерге) және қозғалтқышты өшіргеннен кейін
тексеріңіз.
Сұйықтықтың ағуы:
Көлік біршама уақытқа қалдырылған болса,
көліктің астында аққан жанармай, май, су немесе
өзге бар-жоғын тексеріңіз. Пайдаланғаннан кейін
ауа баптағыштан судың тамшылауы қалыпты болып табылады. Егер қандай да бір сұйықтықтың
аққанын немесе жанармай түтінінің шыққанын
байқасаңыз, дереу себебін тексеріңіз және
түзетіңіз.
Әйнек жуғыш сұйықтық*:
Бакта
сұйықтықтың
жеткілікті
қадағалаңыз.

болуын

Механикалық беріліс (МБ) үлгісінен басқа: тежеу
сұйықтығының сауыттағы <MAX> және <MIN>
сызықтарының
арасында
тұрғанына
көз
жеткізіңіз.
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ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ
ҚАТЫСТЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ
Көлікті тексеру немесе техникалық қызмет
көрсету барысында, байқаусызда қатты жарақат
алмау немесе көлікке зақым келтіріп алмау үшін
үнемі сақ болыңыз. Келесі аса мұқият орындалуы
тиіс жалпы сақтық шаралары болып табылады.

•

•
•
•

ҚАУІПТІ
Көліктің жылжуын болдырмау үшін көлікті
түзе жерге тұралатыңыз, тұралату тежегішін
мықтап
тартыңыз
және
дөңгелектерді
бұғаттаңыз.
Беріліс
ауыстырғышын P (тұраққа қою) қалпына
(Xtronic үздіксіз өзгермелі берілісі (ҮӨБ)
үлгісі) немесе беріліс ауыстырғышын N (бейтарап) қалпына (Механикалық беріліс үлгісі)
қойыңыз.
Қандай да бір бөлшегін ауыстыру немесе
жөндеу кезінде от алдыру қосқышының OFF
немесе LOCK қалпында тұрғанына көз
жеткізіңіз.
Қозғалтқыш ыстық тұрғанда капоттың
астында жұмыс жасамаңыз. Әрқашан
қозғалтқышты сөндіріңіз және суығанша
күтіңіз.
Егер қозғалтқыш от алып тұрған кезде
жұмыс жасау керек болса, қолдарыңызды,
киімдеріңізді, шаштарыңыз бен құралдарды
қозғалып тұрған желдеткіштерден, таспалар мен өзге де қозғалып тұрған
бөлшектерден алыс ұстаңыз.

•
•
•
•
•
•

•

Көлікте жұмыс жасауды бастаудан бұрын,
бос салбыраған киімді және сақиналар,
сағаттар және т.б. сияқты зергерлік
бұйымдарды мықтап тағуға немесе алып
тастауға кеңес беріледі.
Егер қозғалтқышты гараж сияқты шектеулі
кеңістікте от алдыру қажет болса, қалдық
газдардың
шығуы
үшін
жеткілікті
желденудің бар екеніне көз жеткізіңіз.
Домкратқа сүйеніп тұрған көліктің астына
ешқашан кірмеңіз.
Шылым өнімдерін, алау және ұшқын
көздерін жанармай мен аккумулятордан
алшақ ұстаңыз.
Аккумуляторды немесе қандай да бір транзисторлы құрамдас бөлігі бар жалғағышты
от алдыру кілті ON күйінде болған кезде
ешқашан
жалғамаңыз
немесе
ажыратпаңыз.
Мультипортты жанармай бүрку (MFI) жүйесі
бар бензинді қозғалтқыш орнатылған
үлгілерде, жанармай сүзгісі мен жанармай
түтіктерін NISSAN дилеріне жөндету керек,
себебі жанармай түтіктерінде қозғалтқыш
сөндіріліп тұрса да жоғары қысым болады.
Көлік
өздігінен
жұмыс
жасайтын
қозғалтқышты салқындату желдеткішімен
жабдықталған. Ол от алдыру қосқышы OFF
күйінде тұрса да және қозғалтқыш от алып
тұрмаса да, кез келген уақытта еш ескертусіз қосылуы мүмкін. Жарақат алмау үшін
желдеткіш маңайында жұмыс жасар алдында аккумулятордың теріс полюсті сымын
ылғи ажыратып қойыңыз.
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•
•

Көлікте жұмыс жасаған кезде, әрдайым
көзді қорғайтын көзілдірікті киіңіз.
От алдыру қосқышы ON күйінде болған кезде, қозғалтқыш немесе беріліске қатысты
құрамдас бөлік шоғырының жалғағышын
ешқашан
ажыратылған
күйде
қалдырмаңыз.
NISSAN Blue Citizenship
Қолданыста болған қозғалтқыш майы мен
салқындатқышты ұстауға тырыспаңыз.
Қоқысқа дұрыс тасталмаған қозғалтқыш
майы, қозғалтқыш салқындатқышы және/
немесе
көліктің
өзге
сұйықтықтары
қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін. Көлік
сұйықтығын қоқысқа тастауға қатысты
жергілікті ережелерді әрқашан сақтаңыз.

Осы “8. Техникалық қызмет көрсету және өз бетінше орындалатын жұмыстар” бөлімі көлік иесінің
орындауына салыстырмалы түрде жеңіл келетін
тұстарға ғана қатысты нұсқауларды береді.
Толық аяқталмаған немесе дұрыс орындалмаған
қызметтің көлікті басқару қиындықтарына немесе шамадан тыс шығарылымдарға әкелетіні және
кепілдік шарттарына әсерін тигізуі мүмкіндігі туралы білу қажет. Қандай да бір жөндеу жұмысы
туралы күмәніңіз болса, оны NISSAN дилеріне
жасатыңыз.

ҚОЗҒАЛТҚЫШ БӨЛІМІН
ТЕКСЕРУ ОРЫНДАРЫ
Қозғалтқыш бөліміне шолу жасау үшін мынаны
қараңыз “Қозғалтқыш бөлімі” “0. ішінде Суретпен жабдықталған мазмұн” бөлім.

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ
САЛҚЫНДАТУ ЖҮЙЕСІ

•

•
•

ҚАУІПТІ
Қозғалтқыш ыстық тұрғанда радиатордың
қақпағын
немесе
қозғалтқыштың
салқындату багының қақпағын ешқашан
алмаңыз. Радиатордан жоғары қысыммен
атқылайтын сұйықтыққа қатты күйіп
қаласыз.
Қозғалтқыш
пен
радиатор
суығанша күтіңіз.
Қозғалтқыштың салқындатқыш сұйықтығы
улы болып табылады және таңбаланған
контейнерлерде балалардың қолы жетпейтін жерге сақтықпен сақтау керек.
Егер қозғалтқыш ыстық күйінде тоқтатылса,
қозғалтқыш тоқтағаннан кейін, қозғалтқыш
бөлімнің
бөлшектерін
суыту
үшін
салқындату желдеткіші шамамен 3–5 минут
жұмыс істеуі мүмкін. Салқындату желдеткіші жұмыс істеп тұрғанда, оған
саусағыңызды немесе басқа заттарды іліп
алмаңыз.

Қозғалтқыштың салқындату жүйесі зауытта
жоғары сапалы, жыл бойы пайдалануға болатын
және антифриз салқындатқыш ерітіндісімен толтырылады. Антифриз ерітіндісі тоттануға қарсы
ингибиторларды қамтиды, сондықтан, қосымша
салқындату жүйесінің сұйықтықтары қажет емес.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Радиаторды
тығыздағыш
тәрізді
салқындату жүйесіне арналған ешбір
қоспаларды
қолданбаңыз.
Қоспалар
салқындату жүйесін бітеп тастауы және

•

қозғалтқышқа, трансмиссияға және/немесе
салқындату жүйесіне нұқсан келтіруі
мүмкін.
Салқындатқыш сұйықтықты құю немесе
ауыстыру кезінде, тек шынайы NISSAN
қозғалтқышының
салқындатқыш
сұйықтығын немесе дұрыс қоспалық
арақатынасы сақталған, пайдалану қажет.
Сыртқы
температура
келесідей
төмен
°C

°F

−15
−35

5
−30

Қозғалтқыш
салқындатқышы
(қойылтылған)
30%
50%

Минералды
тұздары
алынған
немесе
тазартылған
су
70%
50%

Шынайы NISSAN қозғалтқыш салқындатқышын
пайдаланыңыз. Шынайы NISSAN қозғалтқыштың
салқындатқыш
сұйықтығы
алдын-ала
араластырылған
(арақатынасы
50%)
салқындатқышқа жатады.
Салқындатқыш ерітінділердің басқа түрлерін пайдалану қозғалтқыштың салқындату жүйесін
зақымдауы мүмкін.
Радиатор қысым қақпағымен жабдықталған.
Қозғалтқыштың зақымдалуына жол бермеу үшін
ауыстыру қажет болған кезде шынайы NISSAN радиатор қақпағын немесе оның баламасын ғана
пайдаланыңыз.
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ҚОЗҒАЛТҚЫШ САЛҚЫНДАТҚЫШЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІН ТЕКСЕРУ

радиаторға салқындатқышты құю тесігі толғанға
және бактағы MAX (МАКС) деңгейіне ➀ жеткенге
дейін құйыңыз.
Егер салқындату жүйесіне салқындатқышты
жиі құйып тұратын болсаңыз, оны NISSAN дилеріне тексертіңіз.

ҚОЗҒАЛТҚЫШ
САЛҚЫНДАТҚЫШЫН АУЫСТЫРУ
Егер ауыстыру қажет болса, NISSAN дилеріне
хабарласыңыз.
JVM0379XZ

QR25 және MR20 қозғалтқышы

Қозғалтқыштың салқындату жүйесінің негізгі
жөндеу жұмыстарын NISSAN дилері орындауы
тиіс. Жөндеу реттерін сәйкес NISSAN жөндеу
нұсқаулығында табуға болады.
Дұрыс жөндемеу жылытқыш параметрінің нашарлауына және қозғалтқыштың шамадан тыс
қызуына әкелуі мүмкін.

•
JVM0438XZ

•

R9M қозғалтқышы

Сауыттағы
салқындатқыштың
деңгейін
қозғалтқыш
суыған
кезде
тексеріңіз.
Салқындатқыш деңгейі MIN (МИН) деңгейінен ➁
төмен болса, салқындатқышты MAX (МАКС)
деңгейіне ➀ дейін құйыңыз. Егер резервуар бос
болса, радиатордағы салқындатқыш деңгейін
қозғалтқыш
суыған
кезде
тексеріңіз.
Радиатордағы салқындатқыш жеткіліксіз болса,

•

ҚАУІПТІ
Күйіп
қалмау
үшін
салқындатқыш
сұйықтықты ешқашан қозғалтқыш ыстық
кезде ауыстырмаңыз.
Қозғалтқыш ыстық тұрғанда радиатордың
қақпағын
немесе
қозғалтқыштың
салқындату багының қақпағын ешқашан
алмаңыз. Радиатордан жоғары қысыммен
атқылайтын
сұйықтық
салдарынан
айтарлықтай күйік алуға болады.
Қолданыста болған салқындатқыштың тікелей теріге тиюіне жол бермеңіз. Теріге тиген
жағдайда, дереу сабын немесе қолды
тазартқыш арқылы тыңғылықты жуыңыз.
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•

Салқындатқышты балалар мен үй жануарлары жете алмайтын жерде сақтаңыз.

Қозғалтқыш салқындатқышын сәйкесінше тастау
қажет. Жергілікті ережелерді тексеріңіз.

ҚОЗҒАЛТҚЫШ МАЙЫ

ҚОЗҒАЛТҚЫШ МАЙЫНЫҢ
ДЕҢГЕЙІН ТЕКСЕРУ

4. Қозғалтқыш майының май тостағанына кері
ағуын, ең кемі, 10 минут күтіңіз.
5. Деңгей тексергішті суырыңыз да, тазалап
сүртіңіз.
6. Деңгей тексергішті қайтадан толық кіргізіңіз.
7. Деңгейді тексергішті суырыңыз және май
C шеңберінде бодеңгейін тексеріңіз. Ол ауқым j
луы тиіс.

JVM0423XZ

A төмен болса, май толтыру
8. Егер май деңгейі j
қақпағын алыңыз және ұсынылған майды
B
ашық тұсқа құйыңыз. Шамадан тыс j
құймаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Майдың деңгейін жүйелі тексеріп тұру қажет.
Майы жеткіліксіз көлікті жүргізу, қозғалтқышқа
кепілдік бойынша қарастырылмайтын нұқсан
келтіруі мүмкін.

ҚОЗҒАЛТҚЫШ МАЙЫН ЖӘНЕ МАЙ
СҮЗГІСІН АУЫСТЫРУ

•

Қозғалтқыш майын құйған кезде, деңгей тексергішін алмаңыз.

QR25 және MR20 қозғалтқышы

9. Майдың деңгейін деңгей тексергішпен қайта
тексеріңіз.

JVM0435XZ

R9M қозғалтқышы

1. Көлікті түзу жерге қойыңыз және тұралату тежегішін пайдаланыңыз.
2. Қозғалтқышты от алдырыңыз және оны
қозғалтқыш температурасы қалыпты жұмыс
температурасына жеткенге дейін жылытыңыз
(шамамен 5 минут).

Көлікті пайдалану жағдайына немесе
қолданыстағы қозғалтқыш майының сипатына қарай, май ауыстыру аралықтары арасында аздаған май құю қалыпты болып табылады. Жылдамдықты жиі үдету/баяулату,
әсіресе қозғалтқыштың айналымы жоғары
кезде, қозғалтқыш майы көп тұтынылады.
Қозғалтқыш жаңа болған кезде тұтыну
мөлшері жоғары болуы мүмкін. Егер 5000 км
(3000 миля) жүріп тастағаннан кейін тұтыну
мөлшері әрбір 1000 км (621 миля) үшін 0,5
литрден жоғары болса, NISSAN дилерінен
кеңес алыңыз.

•
•
•
•

ҚАУІПТІ
Қолданылған майды тиісті түрде қоқысқа
тастау керек. Майды жерге, арықтарға,
өзендерге және т.б. ағызбаңыз немесе
тастамаңыз. Оны қоқыс жинайтын арнайы
орындарға тастау қажет. NISSAN компаниясы
майды
NISSAN
дилеріне
барып
ауыстыртуға кеңес береді.
Қозғалтқыштың майы ыстық болуы мүмкін,
күйіп қалмауға тырысыңыз.
Қозғалтқыш майы ұзақ уақыт және бірнеше
рет теріге тисе, тері ісігіне әкелуі мүмкін.
Пайдаланылған майдың теріге тура тиюіне
жол бермеңіз. Теріге тисе, сабын немесе қол
тазалағышты және мол суды пайдаланып
әбден жуыңыз.
Пайдаланылған
қозғалтқыш
майын
балалардың қолы жетпейтін, таңбаланған
сауыттарда сақтаңыз.

3. Қозғалтқышты сөндіріңіз.
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Көлік параметрлерін баптау

Қозғалтқыш май және сүзгісі

1. Көлікті түзу жерге қойыңыз және тұралату тежегішін пайдаланыңыз.

QR25DE және MR20DD қозғалтқыштары:

2. Қозғалтқышты от алдырыңыз және оны
қозғалтқыш температурасы қалыпты жұмыс
температурасына жеткенге дейін жылытыңыз
(шамамен 5 минут).
3. Қозғалтқышты сөндіріңіз.
4. Қозғалтқыш майы май сауытына кері аққанша
кем дегенде 15 минут күтіңіз.
5. Сәйкес еден домкратын және қауіпсіздікті
қамтамасыз ететін домкрат тұғырларын пайдалану арқылы көлікті көтеріңіз және тіреп
қойыңыз.

•
•

Қауіпсіздікті қамтамасыз ететін домкрат
тұғырларын көліктің домкратпен ілу
тұстарының астына орнатыңыз.
Домкрат тұғырының негізіне
бейімдегіш жалғануы тиіс.

ыңғайлы

6. Қозғалтқыштың
пластмассадан
жасалған
астыңғы қабын алыңыз (бар болса).

•

Астыңғы қаптың пластмасса қысқыштарын
алыңыз.

JVM0399X

QR25DE қозғалтқышы
JVM0372X

QR25DE қозғалтқышы
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5. Май сүзгісін
босатыңыз.

май

сүзгісінің

кілті

арқылы

6. Май сүзгісін қолмен бұрау арқылы алыңыз.
7. Қозғалтқыштың май сүзгісін орнатар тұсын таза шүберекпен сүртіңіз.
Орнату тұсындағы ескі нығыздағыштың
қалдықтарын тазартуды ұмытпаңыз.
8. Жаңа май сүзгісінің нығыздағышына жаңа
қозғалтқыш майын жағыңыз.
JVM0421XZ

MR20DD қозғалтқышы

➀
➁
➂

Май толтыру қақпағы
Май ағызу тығыны
Май сүзгісі

1. Ағызу тығынының астына
тостағанын қойыңыз.

үлкен

ағызу

2. Ағызу тығынын кілтпен бұрап алыңыз.
3. Май толтыру қақпағын алыңыз және майды
толық ағызыңыз.

JVM0414X

MR20DD қозғалтқышы

Егер май сүзгісін ауыстыру қажет болса, оны
осы кезде алып, ауыстырыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қолданылған майды қоқысқа дұрыс тастау
қажет. Жергілікті ережелерді тексеріңіз.
4. Кішкене пластик қапсырмаларды суретте
көрсетілгендей алу арқылы май сүзгісінің пластик қақпағын алыңыз (QR25DE қозғалтқышы
үшін).

9. Май сүзгісін сәл қарсыласу сезілгенше бұраңыз
да, мықтап бекіту үшін оны қосымша 2/3
шамаға бұрап қатайтыңыз.
Май сүзгісін қатайту күші:
15 - 20 Н•м
(1,5 нан 2,0 кг-м, 11 ден 15 фунт-фут)
10. Ағызу тығынын тазалап, жаңа шайбамен бірге
қайта орнатыңыз. Ағызу тығынын кілтпен
дұрыстап бекітіңіз. Аса үлкен күш салмаңыз.
Ағызу тығынын қатайту күші:
29 - 39 Н•м
(3,0 тен 4,0 кг-м, 22 ден 29 фунт-фут)
11. Ұсынылған қозғалтқыш майын және қажетті
мөлшерін құйыңыз. (Мына бөлімді қараңыз:
“Ұсынылған
сұйықтықтар/майлар
және
сыйымдылықтары” “9. ішінде Техникалық
мәлімет” бөлім.)
Қозғалтқыш майын толтырған кезде, деңгей
тексергішті алмаңыз.
12. Май толтыру қақпағын мықтап орнатыңыз.
13. Қозғалтқышты от алдырыңыз.
14. Ағызу тығынында ағу белгісінің болмауын
тексеріңіз.
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15. Май сүзгісі орналасқан жердегі пластик
қақпақты
қайта
орнатыңыз
(QR25DE
қозғалтқышында).

R9M қозғалтқышы:

16. Қолданыста болған майды тиісті түрде
лақтырыңыз. Жергілікті ережелерді тексеріңіз.
17. Қозғалтқыш майының деңгейін тиісті іс ретіне
сәйкес түрде тексеріңіз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Қозғалтқыш майының деңгейін
тексеру” осы бөлімнің бас жағында.)
SDI2149Z

Мысал

1

Май сүзгісінің элементі

2

O-шығырығы

3

Май сүзгісінің қақпағы

1. Ағызу тығынының астына
тостағанын қойыңыз.

үлкен

ағызу

2. Ағызу тығынын кілтпен бұрап алыңыз.
3. Май толтыру қақпағын алыңыз және майды
толық ағызыңыз.
Егер май сүзгісін ауыстыру қажет болса, оны
осы кезде алып, ауыстырыңыз.
JVM0436X

R9M қозғалтқышы

➀
➁
➂

Май толтыру қақпағы

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қолданылған майды қоқысқа дұрыс тастау
қажет. Жергілікті ережелерді тексеріңіз.

Май ағызу тығыны
Май сүзгісі

4. Май сүзгісінің қақпағын кілтпен босатыңыз.
5. Қозғалтқыш майы сүзгісінің қақпағын, сосын
майдың сүзгілеу элементін алыңыз.
6. Сүзгі қақпағынан резеңке O-доғаны алыңыз.
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ЖЕТЕК БЕЛДІГІ

7. Май сүзгісінің қақпағын таза шүберекпен түгел
сүртіп шығыңыз.

16. Қолданыста болған майды тиісті түрде
лақтырыңыз. Жергілікті ережелерді тексеріңіз.

Орнатылатын жердегі ескі O-шығырығының
қалдықтарын тазартуды ұмытпаңыз.

17. Қозғалтқыш майының деңгейін тиісті іс ретіне
сәйкес түрде тексеріңіз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Қозғалтқыш майының деңгейін
тексеру” осы бөлімнің бас жағында.)

8. О шығырығына жаңа қозғалтқыш майын
қолданыңыз.
Жаңа май сүзгісінің элементіне
шығырығын орнатыңыз.

жаңа

О

9. Қозғалтқыш майы сүзгісінің қақпағына майды
сүзгілеу элементін салыңыз.
10. Май сүзгісінің қақпағын шегіне дейін бұраңыз,
содан кейін сүзгіні толық бекемдеңіз.
Май сүзгісінің қақпағын қатайту күші:
25 Н•м
(2,6 кг-м, 19 фут-фунт)
11. Ағызу тығынын тазалап, жаңа шайбамен бірге
қайта орнатыңыз. Ағызу тығынын кілтпен
дұрыстап бекітіңіз. Аса үлкен күш салмаңыз.
Ағызу тығынын қатайту күші:
R9M қозғалтқышы
50 Н•м
(5,1 кг-м, 36,9 фут-фунт)

Жұмыс жасағаннан кейін
1. Көлікті ақырын жерге түсіріңіз.
2. Қалдық май мен сүзгіні тиісінше тастаңыз.

JVM0398XZ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАҢЫЗ

QR25DE қозғалтқышы

NISSAN Blue Citizenship
Ағу жолдарын, су жолдарын және жерді ластау
заңға қайшы. Рұқсат етілген қоқыс тастау орындарын, соның ішінде, қолданыстан шыққан май
мен май сүзгілерін тастауға болатын жабдықтары
бар қоқыс тастау жәшіктерін және гараждарды
пайдаланыңыз.
Күмәндансаңыз,
лақтыруға
қатысты кеңес алу үшін жергілікті билік өкіліне
хабарласыңыз.

1.

Иінді біліктің тегершігі

2.

Жетек белдігінің автотартқышы

3.

Су сорғышы

4.

АТ генераторы

5.

Ауа баптағыштың компрессоры

Қоршаған ортаны ластауға қатысты ережелер
әр елде өзгеше болып келеді.

12. Ұсынылған қозғалтқыш майын және қажетті
мөлшерін құйыңыз. (Мына бөлімді қараңыз:
“Ұсынылған
сұйықтықтар/майлар
және
сыйымдылықтары” “9. ішінде Техникалық
мәлімет” бөлім.)
13. Май толтыру қақпағын мықтап орнатыңыз.

SDI1881Z

14. Қозғалтқышты от алдырыңыз.
15. Ағызу тығынында ағу белгісінің болмауын
тексеріңіз.

MR20DD қозғалтқыштары

1.

АТ генераторы

2.

Жетек белдігінің автотартқышы
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ТҰТАНДЫРҒЫШ ОТТЫҚТАР (бензинді қозғалтқышы бар үлгілер)

3.

Иінді біліктің тегершігі

4.

Ауа баптағыштың компрессоры

5.

Су сорғышы

ҚАУІПТІ
Қозғалтқыш пен от алдыру қосқышының
өшкеніне және тұралату тежегішінің мықтап
тартылғанына көз жеткізіңіз.
От алдыру білтелерін бөлек берілген техникалық
қызмет
көрсету
буклетінде
көрсетілген
техникалық қызмет көрсету мерзіміне сәйкес
ауыстырыңыз.
Ауыстыру қажет
хабарласыңыз.

JVM0439XZ

болса,

NISSAN

дилеріне

ИРИДИЙ ҰШТЫ ТҰТАНДЫРҒЫШ
ОТТЫҚТАР (бар болса)

R9M қозғалтқышы

1.

Су сорғышы

2.

Бос жүріс тегершігі

3.

АТ генераторы

4.

Иінді біліктің тегершігі

5.

Жетек белдігінің автотартқышы

6.

Ауа баптағыштың компрессоры

От алдыру қосқышының OFF күйінде екеніне көз
жеткізіңіз.
Әр белдікте айрықша желіну, кесілу, қажалу немесе босау белгілерінің бар-жоғын көзбен тексеріп
шығыңыз. Күйін жүйелі түрде тексеріңіз. Егер
белдіктің күйі нашар немесе бос болса, оны
NISSAN
дилерінде
ауыстыртыңыз
немесе
реттетіңіз.

•
•

Платина ұштығы бар от алдыру білтелерін
әдеттегі білтелер сияқты жиі ауыстыру қажет
емес. Бұл алдыру білтелері әдеттегі білтелерге
қарағанда әлдеқайда ұзағырақ жұмыс істеуге
арналған.

•

Иридий
ұшты
тұтандырғыш
оттықтарды
оттықтардың әдеттегі түріндей жиі ауыстыру
қажет емес. Бұл тұтандырғыш оттықтар
оттықтардың әдеттегі түріне қарағанда ұзақ
уақыт жұмыс істеуге арналған.
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Әрдайым
ұсынылған
иридий
ұшты
тұтандырғыш оттықтармен ауыстырыңыз.

ПЛАТИНА ҰШТЫ ТҰТАНДЫРҒЫШ
ОТТЫҚТАР (бар болса)

•

SDI2020Z

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Иридий ұшты тұтандырғыш оттықтарды тазалау немесе аралығын өзгерту арқылы
қайта пайдаланбаңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Платина ұштығы бар от алдыру білтелерін
тазалап не саңылауын түзетіп қайта
пайдаланбаңыз.
Әрдайым ұсынылған платина ұштығы бар
от алдыру білтелермен ауыстырыңыз.

ТЕЖЕГІШТЕР

ТҰРАЛАТУ ТЕЖЕГІШІН ТЕКСЕРУ
Тұралату тежегішінің тұту қабілетін тік жарға
тұрғызу және көлікті тұралату тежегішімен ғана
шектеу арқылы жүйелі түрде тексеріңіз. Егер
қанағаттандырарлықтай ұстап тұрмаса, NISSAN
дилеріне жолығыңыз.

АЯҚАСТЫ ТЕЖЕГІШ ПЕДАЛІН
ТЕКСЕРУ

Басу күші
490 Н (50 кг, 110 фут)
Педаль арақашықтығы
j
A : 75 мм (3,0 дюйм) немесе бұдан көп

Өзін-өзі реттейтін тежегіштер
Бұл көлік өзін-өзі реттейтін тежегіштермен
жабдықталған. Дискілі тежегіштер аяқасты тежегіш педалі басылған сайын өзін-өзі реттейді.

Тежегіш төсемесінің желінуі туралы
дабыл сигналы

DI1020MRZ

ҚАУІПТІ
Аяқасты тежегіш педалінің биіктігі қалыпты
күйге қайта оралмаса, тежегіш жүйесін тексерту үшін NISSAN дилеріне барыңыз.
Қозғалтқыш от алып тұрған кезде, педальдің
жоғарғы қабаты мен металдан жасалған еден
арасындағы қашықтықты тексеріңіз. Егер ол
ауқымнан шығып кеткен болса, NISSAN дилеріне
барыңыз.

Диск тежегішінің төсемелерінің құлаққа естілетін
желіну туралы дабыл сигналдары бар. Тежегіш
төсемесін ауыстыру қажет болғанда, көлік
қозғалыста болған кезде қатты шиқылдау тәрізді
дыбыс естіледі. Бұндай шиқ еткен дыбыс, әуелі
тежеу педалін басқан кезде ғана естіледі. Тежегіш
педалі желіне түскен сайын, бұндай дыбыс тежеу
педалі басылмаған кезде де үнемі естіліп тұрады.
Желінгендікті көрсететін дыбыс естілсе, көп
кешіктірмей тежегіштерді тексертіңіз.
Кейбір жүргізу немесе ауа райы жағдайында,
аракідік тежегіштің шиқылдауы, қыңсылауы немесе өзге де дыбысы естілуі мүмкін. Жеңіл мен орташа деңгей арасындағы тоқтау кезінде аракідік тежегіш дыбысының шығуы қалыпты болып табылады және тежеу жүйесінің функциясына немесе
жұмыс параметрлеріне әсер етпейді.

ТЕЖЕГІШ КҮШЕЙТКІШІ
Тежегіш күшейткішінің функциясын келесідей
тексеріңіз:
1. Қозғалтқышты сөндіріп, аяқасты тежегіш
педалін бірнеше рет басып, бос жіберіңіз. Тежеу
педалінің қозғалысы (басылу қашықтығы) бір
басқаннан кейін екіншісіне дейін бірдей болса,
келесі әрекетке көшіңіз.
2. Аяқасты тежегіш педалін басып тұрып,
қозғалтқышты от алдырыңыз. Педальдің
биіктігі аздап төмен түсуі тиіс.
3. Аяқасты тежегіш педалін басып тұрып,
қозғалтқышты өшіріңіз. Педальді шамамен 30
секунд басып тұрыңыз. Педаль биіктігі
өзгермеуге тиісті.
4. Қозғалтқышты аяқасты тежегіш педалін баспастан 1 минут бойы іске қосыңыз, сосын
өшіріп тастаңыз. Аяқасты тежегіш педалін бірнеше рет басыңыз. Педальдің басылу
қашықтығы
күшейткіштен
вакуумның
шығуына байланысты әр басқан сайын
ақырын азаяды.
Егер тежегіштер ойдағыдай жұмыс істемесе,
NISSAN дилеріне барыңыз.

Тежегішті тексертудің сәйкес аралықтарын
сақтау қажет. Қосымша мәлімет алу үшін бөлек
техникалық қызмет көрсету буклетін қараңыз.
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ТЕЖЕУ ЖҮЙЕСІНІҢ СҰЙЫҚТЫҒЫ

•

•
•

ҚАУІПТІ
Тығыздағышы бар құтыдан алынған жаңа
сұйықтықты ғана пайдаланыңыз. Ескі, сапасы нашар немесе ластанған сұйықтық тежеу жүйесін зақымдауы мүмкін. Сәйкес емес
сұйықтықтарды пайдалану тежеу жүйесін
зақымдауы
және
көліктің
тоқтау
мүмкіндігіне әсерін тигізуі мүмкін.
Толтырғыш
тазалаңыз.

қақпақты

алудан

бұрын

ІЛІНДІРУ ЖҮЙЕСІНІҢ
СҰЙЫҚТЫҒЫ (бар болса)
Бактағы сұйықтықтың деңгейін тексеріңіз. Егер
сұйықтық MIN сызығын ➁ төмен болса, тежеу
жүйесінің дабыл шамы жанады. Сұйықтықты MAX
сызығына ➀ дейін құйыңыз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Ұсынылған сұйықтықтар/майлар және
сыйымдылықтары” “9. ішінде Техникалық мәлімет”
бөлім қараңыз.)
Егер сұйықтықты жиі құйып жүрген болсаңыз,
жүйені NISSAN дилеріне мұқият тексерту қажет.

Тежеу сұйықтығы улы болып келеді және
балалардың
қолы
жетпейтін
жерде,
таңбаланған сауытта дұрыс сақтау керек.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Сұйықтықты сырланған қабаттарға төгіп
алмаңыз. Себебі бояуды зақымдайды. Егер
сұйықтық төгілсе, оны дереу мол сумен жуып
тастаңыз.

•
•
•

ҚАУІПТІ
Тығыздағышы бар құтыдан алынған жаңа
сұйықтықты ғана пайдаланыңыз. Ескі, сапасы нашар немесе ластанған сұйықтық
іліндіру жүйесін зақымдауы мүмкін.
Толтырғыш
тазалаңыз.

қақпақты

алудан

бұрын

Іліндіру жүйесінің сұйықтығы улы болып келеді және балалардың қолы жетпейтін
мөрленген құтыларда мұқият сақталуы тиіс.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Іліндіру жүйесінің сұйықтығын боялған жерлерге
төгіп
алмаңыз.
Себебі
бояуды
зақымдайды.
Егер
іліндіру
жүйесінің
сұйықтығы төгілсе, оны дереу мол сумен
жуыңыз.

JVM0422XZ
JVM0422XZ
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XTRONIC ҮЗДІКСІЗ ӨЗГЕРМЕЛІ
БЕРІЛІС (ҮӨБ) СҰЙЫҚТЫҒЫ
(бар болса)
Бактағы сұйықтықтың деңгейін тексеріңіз. Егер
сұйықтық MIN сызығынан ➁ төмен болса,
сұйықтықты MAX сызығына жеткенше құйыңыз
➀. (Мына бөлімді қараңыз: “Ұсынылған
сұйықтықтар/майлар және сыйымдылықтары”
“9. ішінде Техникалық мәлімет” бөлім ұсынылатын
сұйықтық түрлерін қараңыз).

Тексеру немесе ауыстыру қажет болса, NISSAN дилеріне хабарласыңыз.

Егер сұйықтықты жиі құйып жүрген болсаңыз,
іліндіру жүйесін NISSAN дилеріне мұқият тексерту
қажет.

•

•

АУА ТАЗАЛАҒЫШ СҮЗГІ

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Тек шынайы NISSAN NS-3 ҮӨБ сұйықтығын
пайдаланыңыз.
Өзге
сұйықтықтармен
араластырмаңыз.
Шынайы NISSAN CVT NS-3 сұйықтығынан
басқа беріліс сұйықтығын пайдалану
Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс)
берілісін бүлдіруі мүмкін, ол кепілдікпен
қамтылмайды.

JVM0378XZ

ҚАУІПТІ
Ауа тазалағыш сүзгісі алынған қозғалтқышты
іске қоссаңыз, өзіңіз және басқалар күйіп қалуы
мүмкін. Ауа тазалағыш ауаны тазалап ғана
қоймайды, ол қозғалтқыш отты кері тепсе алауды да сөндіреді. Ауа тазалағыш сүзгі
орнатылмаған кезде қозғалтқыш кері от алса,
күйіп қалуға болады. Көлікті ауа тазалағыш
сүзгісін қолданбай ешқашан жүргізбеңіз. Ауа
тазалағыш
сүзгісі
алынып
тұрған
қозғалтқышқа қатысты жұмыстарды іске
асырған кезде абай болыңыз.
Сүзгіні алу үшін қапсырмаларды ➀ босатып, оның
қақпағын ➁ жоғары тартыңыз.
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СҮРТКІШ ЩЕТКАЛАРЫ

Жабысқақ қағаз түріне жататын сүзгі элементі тазалануы және қайта пайдаланылуы тиіс. Құрғақ
қағаз түріне жататын сүзгі элементі тазалануы
және қайта пайдаланылуы мүмкін. Ауа сүзгісін
техникалық қызмет көрсету бойынша берілген
жеке техникалық кітапшадағы мерзімдерге сай
ауыстырыңыз.
Сүзгіні ауыстырған кезде, ауа тазалағыштың
корпусының ішін және қақпағын дымқыл
шүберекпен сүртіңіз.

АЛДЫҢҒЫ ТЕРЕЗЕНІҢ СҮРТКІШ
ЩЕТКАЛАРЫ
Тазалау
Алдыңғы терезе жуғышын пайдаланғаннан кейін
алдыңғы терезе тазармаса немесе әйнек сүрткіш
щетка жұмыс істеп тұрғанда дірілдесе, алдыңғы
терезеде және/немесе сүрткіш щеткада балауыз
немесе өзге материалдар болуы мүмкін.
Алдыңғы
терезенің
сырт
жағын
жуғыш
ерітіндімен немесе жұмсақ тазартқыш затпен
тазалаңыз. Таза сумен шайған кезде көпіршіктер
пайда болмаса, алдыңғы терезе таза болғаны.
Әйнек жуғыш щетканы жуғыш ерітіндіге немесе
жұмсақ
тазартқыш
затқа
батырылған
шүберекпен сүрту арқылы тазалаңыз. Щетканы
сумен шайыңыз. Щеткаларды тазартқаннан және
әйнек сүрткішті пайдаланғаннан кейін алдыңғы
терезе таза болмаса, щеткаларды ауыстырыңыз.

JVM0389X

A бітеліп қалмас үшін абай
Жуғыштың өзегі j
болыңыз. Себебі алдыңғы терезе жуғыш дұрыс
жұмыс істемей қалуы мүмкін. Егер өзегі бітеліп
B кішкене сыммен тұрып
қалса, инемен немесе j
қалған затты алыңыз. Өзектерге нұқсан келтіріп
алмас үшін абай болыңыз.
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ӘЙНЕК ЖУҒЫШ СҰЙЫҚТЫҚ

SDI2359Z

Ауыстыру
Сүрткіш щеткалар
ауыстырыңыз.

желінген

болса,

оларды

Әйнек жуғыш щеткаларды ауыстырардан бұрын
қозғалтқыш капотына сызат түсіруіне немесе
щетка сабын бүлдіруіне жол бермеу үшін шөтке
түгелдей тігінен қойылуға тиіс. Шөтке сабын
жоғары тарту үшін “Сүрткішті және жуғышты
ауыстырып-қосқыш” “2. ішінде Аспаптар мен
басқару құралдары” бөлім.
1. Сүрткіштің
көтеріңіз.

иінтірегін

алдыңғы

•

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Сүрткіштің шөткесін ауыстырғаннан кейін,
сүрткіштің иінтірегін бастапқы орнына
қойыңыз. Әйтпесе, сүрткіш иінтірегі немесе
қозғалтқыш капоты сызылуы мүмкін және
қозғалтқыш капоты ашылған кезде зақым
келтіруі мүмкін.
Сүрткіштің тозған шөткелері алдыңғы терезені зақымдап, жүргізушінің көруіне кедергі
жасауы мүмкін.

терезеден

A басып, ұстап тұрыңыз, сосын
2. Босату темірін j
сүрткіш щетканы алу үшін сүрткіш иінтірегінің
бойымен ➀ төмен жылжытыңыз.
3. Сүрткіш щетканы алыңыз.
4. Жаңа сүрткіш щетканы сүрткіш иінтірегіндегі
орнына тықыл еткенше салыңыз.

АРТҚЫ ТЕРЕЗЕНІҢ СҮРТКІШ
ЩЕТКАСЫ
Тексеру немесе ауыстыру қажет болса, NISSAN дилеріне хабарласыңыз.

NDI1729

ҚАУІПТІ
Антифриз
улы
болып
табылады
және
таңбаланған сауыттарда, балалар қолы жетпейтін жерде аса сақтықпен сақтау керек.
Әйнек жуғыш сұйықтығының багын ➀ жүйелі
түрде толтырып тұрыңыз. Жуғыш сұйықтық аз
ескертуі
көлік
ақпараты
дисплейінде
көрсетілгенде
әйнек
жуғыш
сұйықтықты
құйыңыз.
Жақсы тазалауы үшін суға жуғыш ерітіндіні
қосыңыз. Қыс мезгілінде, алдыңғы әйнек
жуғышына арналған антифриз құйыңыз. Араластыру арақатынасын білу үшін өндірушінің
нұсқауларын орындаңыз.
Суық жағдайларда жуғыш жүйенің оңтайлы
жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін –20⁰C (-4⁰F)
және
одан
жоғары
температураларда
кинематикалық тұтқырлығы 30 мм2/с-тан аз
жуғыш сұйықтықты қолданыңыз.
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АККУМУЛЯТОР

•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қозғалтқыштың
антифриздік
салқындатқыш сұйықтығын әйнек жуғыш
сұйықтық
ерітіндісінің
орнына
пайдаланбаңыз.
Бұл
бояудың
зақымдалуына әкелуі мүмкін.
Әрдайым NISSAN компаниясы ұсынған
алдыңғы әйнек жуғышының сұйықтығын
пайдаланыңыз.

Аккумуляторға арналған
сақтық таңбалары

➀

➁

➂

➃

m

m
m
m

➄

m

➅

m

Шылым шекпеңіз
Ашық алауларды
болдырмаңыз
Ұшқындарды
болдырмаңыз
Көздерді
қорғаңыз

m ЕСКЕРТУ
Аккумулятор жанында ешқашан шылым шекпеңіз. Аккумуляторды
ешқашан ашық алау немесе электр ұшқындарының әсері астында
қалдырмаңыз.

Аккумуляторды сақтықпен пайдаланыңыз. Жарылыс немесе аккумулятор
қышқылынан қорғану үшін әрдайым көзді қорғайтын көзілдіріктерді
киіңіз.

Балалардан
алшақ жерде
ұстаңыз

Балалардың аккумуляторды ұстауына ешқашан жол бермеңіз.
Аккумуляторды балалардан алшақ жерде ұстаңыз.

Аккумулятор
қышқылы

Аккумулятор сұйықтығының теріге, көзге, матаға немесе боялған
қабаттарға тиюіне жол бермеңіз. Аккумуляторды немесе аккумулятор
қақпағын ұстағаннан кейін, лезде қолдарыңызды дұрыстап жуыңыз. Егер
аккумулятор сұйықтығы көзге немесе теріге немесе киімге тиіп кетсе,
лезде сумен, ең кемі, 15 минут бойы шайыңыз және медициналық көмекке
жүгініңіз. Аккумулятор сұйықтығы қышқыл болып табылады. Егер
аккумулятор сұйықтығы көзге немесе теріге тиіп кетсе, ол көру
қабілетінен айыру немесе күйдіруі мүмкін.

Пайдалану
нұсқауларын
ескеріңіз

Аккумуляторды пайдаланудан бұрын дұрыс және қауіпсіз пайдалануды
қамтамасыз ету үшін осы нұсқауды мұқият оқыңыз.

Жарылғыш газ

Аккумулятор сұйықтығы шығаратын сутек газы жарылғыш болып
табылады.
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1. Ұяшық тығындарын ➂ (бар болса) ыңғайлы
құрал арқылы алыңыз.

Аккумулятор (A түрі)

КӨЛІК АККУМУЛЯТОРЫ
ҚАУІПТІ

2. Минералы жоқ/тазартылған суды ЖОҒАРҒЫ
ДЕҢГЕЙ ➀ сызығына дейін құйыңыз.

Көлікті аккумулятор сұйықтығы аз болса
пайдаланбаңыз. Аккумулятор сұйықтығы аз
болса аккумуляторға үлкен салмақ салуы
мүмкін, соның салдарынан қызу бөлініп шығуы,
аккумулятордың қолданыс мерзімі қысқаруы
және кейде, жарылыс шығуы мүмкін.

•
•
•
•
•

Температура жоғары кезде немесе қатал
жағдайда пайдаланылған көліктер аккумулятор сұйықтығының деңгейін жиі тексеруді
қажет етеді.

Егер аккумулятордың жаны мөлдір болмаса,
дистилденген су деңгейін ұяшықтың үстінен
A күйі деңгейдің
қарау арқылы тексеріңіз; j
B күйі тағы құю қажет екенін
жақсы екенін, ал j
білдіреді.

DI0137MDZ

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Аккумулятор ұяшықтарын шамадан тыс
толтырмаңыз. Шамадан тыс электролит зарядтау кезінде аккумулятордан ағып кетуі және
бояудың зақымдануына әкелуі мүмкін.

Аккумулятордың сыртқы қабатын таза және
құрғақ күйде ұстаңыз. Аккумуляторды ас содасы және су қосылған ерітіндімен тазалаңыз.
Қыстырғыш қосылымдарының таза
мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

3. Ұяшық тығындарын қайта салыңыз және
бекітіңіз.

және

Көлікті 30 күннен артық уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, аккумулятордың отыруына жол
бермеу үшін теріс полюсті (−) клемма кабелін
ажыратыңыз.
Егер аккумуляторды ауыстыру немесе тексеру
қажет болса, NISSAN дилеріне хабарласыңыз.

SDI1480DZ

Сұйықтық деңгейін тексеру:
Әр ұяшықтағы сұйықтық деңгейін тексеріңіз. Аккумулятор сұйықтығының деңгейі ЖОҒАРҒЫ
ДЕҢГЕЙ
➀ және ТӨМЕНГІ ДЕҢГЕЙ ➁
сызықтарының арасында болуға тиісті.
Егер сұйықтық құю қажет болса, сұйықтық
деңгейін әрбір толтырғыш тесіктегі индикаторға
жеткізу үшін минералы жоқ/тазартылған суды
ғана құйыңыз. Асырып толтырмаңыз.
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Техникалық қызмет көрсетілмейтін
аккумулятор (B түрі)

КІРІСТІРІЛГЕН КІЛТ
САЛПЫНШАҒЫНЫҢ БАТАРЕЯСЫ
Батареяны ауыстыру

•
•
NDI920Z

Жөндеуді
қажет
етпейтін
аккумуляторда,
сұйықтық деңгейін тексерудің қажеті жоқ. Алайда,
A күйін
NISSAN компаниясы жасыл индикатор j
жүйелі түрде көзбен шолып тұруға кеңес береді.
Егер ол көрінбесе, батареяны тез арада
ауыстырыңыз.

•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Батареяны және алынған бөлшектерді балалар жұтып қоймас үшін абай болыңыз.
Дұрыс тасталмаған батарея қоршаған
ортаға зиян келтіруі мүмкін. Батареяны тастау үшін үнемі жергілікті ережелерді
орындаңыз.
Батареяларды ауыстырған кезде, құралас
бөліктерге шаң немесе май кіріп кетуге жол
бермеңіз.
Литий батареясын дұрыс салмаса, жарылыс
шығу қаупі бар. Бірдей немесе балама түрі
бар батареямен ғана ауыстырыңыз.

Сыртқы көзден от алдыру
Егер сыртқы көзден от алдыру қажет болса, мына
бөлімді қараңыз “Сыртқы көзден от алдыру”
“6. ішінде Төтенше жағдайда” бөлім. Егер
қозғалтқышты сыртқы көзден от алдыру мүмкін
болмаса немесе аккумулятор зарядталмаса, аккумуляторды ауыстыру қажет болуы мүмкін. Батареяны
ауыстыру
үшін
NISSAN
дилеріне
хабарласыңыз.

JVM0381X

Батареяны ауыстыру үшін:
A
1. Қақпақты ашу үшін кішкентай бұрағышты j
тілікке салыңыз. Сыртқы қабатты зақымдамау
үшін шүберек пайдаланыңыз.
2. Батареяның орнына жаңасын салыңыз.
Ұсынылған аккумулятор: CR2032 немесе баламасы
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•
•

Ішкі
тізбекке
және
электрлі
жалғағыштардың ұшына қол тигізбеңіз, себебі бұлай ету ақаулыққа әкелуі мүмкін.
ͩ жағын ұяшықтың
B.
қаратып салыңыз j

астыңғы

2. Шүберекке оралған жалпақ жүзді бұранда
бұрағышты бұрыштағы тесікке салып, үстіңгі
жағын астыңғы жағынан ажырату үшін
майыстырыңыз.

жағына

3. Батареяның орнына жаңасын салыңыз.

•

3. Қақпағын мықтап жабыңыз.
4. Жұмыс жасауын тексеру үшін түймешіктерді
басыңыз.

•

Ауыстыруға қатысты көмек қажет болса, NISSAN
дилеріне барыңыз.

•

АҚЫЛДЫ КІЛТТІҢ БАТАРЕЯСЫ

Ұсынылған аккумулятор: CR2032 немесе баламасы
Ішкі
тізбекке
және
электрлі
жалғағыштардың ұшына қол тигізбеңіз, себебі бұлай ету ақаулыққа әкелуі мүмкін.
ͩ жағын ұяшықтың
қаратып салыңыз.

астыңғы

жағына

Батареяны ауыстыру

•
•
•
•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Батареяны және алынған бөлшектерді балалар жұтып қоймас үшін абай болыңыз.
Дұрыс тасталмаған батарея қоршаған
ортаға зиян келтіруі мүмкін. Батареяны тастау үшін үнемі жергілікті ережелерді
орындаңыз.
SDI2452Z

Батареяларды ауыстырған кезде, құралас
бөліктерге шаң немесе май кіріп кетуге жол
бермеңіз.
Литий батареясын дұрыс салмаса, жарылыс
шығу қаупі бар. Бірдей немесе балама түрі
бар батареямен ғана ауыстырыңыз.

JVM0317X

Батареяны ауыстыру үшін:
1. Кілттің артқы жағындағы бекітпені босатып,
механикалық кілтті алыңыз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Механикалық кілт” “3. ішінде Жолға
шыққанға дейінгі тексеру және реттеу” бөлім.)

4. Үстіңгі және астыңғы бөліктерінің ➀ ұштарын
түйістіріп, содан кейін жабылғанша бірге
итеріңіз ➁.
5. Жұмыс жасауын тексеру үшін түймешіктерді
басыңыз.
Ауыстыруға қатысты көмек қажет болса, NISSAN
дилеріне барыңыз.
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ӨЗГЕРМЕЛІ ЭЛЕКТР ҚУАТЫН
БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ (бар болса)

САҚТАНДЫРҒЫШТАР

Өзгермелі электр қуатын бақылау жүйесі аккумулятордан келетін электр қуатының мөлшерін
өлшейді
және
генератор
шығаратын
қуаттылықты бақылайды.

ҚОЗҒАЛТҚЫШ БӨЛІМІ

•
•

5. Тиісті құралдың көмегімен және қойындыны
басу арқылы сақтандырғышты/ерігіш байланыс қорабының қақпағын алыңыз.
6. Ауыстырылуы тиіс сақтандырғышты табыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Керек-жарақтарды тікелей аккумулятор
клеммасына жалғап, жерге тұйықтамаңыз.
Бұлай ету, өзгермелі электр қуатын бақылау
жүйесін айналып өтеді және көліктің аккумуляторы толық зарядталмауы мүмкін.
Көлік аккумуляторының отыруына жол
бермеу үшін электрлі керек-жарақтарды
қозғалтқыш от алып тұрғанда қолданыңыз.

JVM0386XZ

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Ешқашан
сақтандырғыш
қорабының
қақпағында
көрсетілген
ампер
мәнінен
жоғары
немесе
төмен
мәні
бар
сақтандырғышты пайдаланбаңыз. Бұл электр
жүйесін зақымдауы немесе өртке әкелуі
мүмкін.

SDI1753Z

A түрі

Егер қандай да бір электрлі жабдық жұмыс істемесе, сақтандырғыштың ашық болмауын тексеріңіз.
1. От алдыру қосқышының OFF күйінде екеніне
көз жеткізіңіз.
2. Фара қосқышының OFF күйінде екеніне көз
жеткізіңіз.
3. Қозғалтқыш капотын ашыңыз.
4. Ауа тазалағыш түтікшесін алыңыз. (Мына
бөлімді қараңыз: “Қозғалтқыш бөлімін тексеру
орындары” “8. ішінде Техникалық қызмет
көрсету және өз бетінше орындалатын
жұмыстар” бөлім.)
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SDI1754Z

B түрі

7. Сақтандырғышты
жолаушы
бөлімінде
орналасқан
сақтандырғыш
қыстырмасы
арқылы алып тастаңыз.
A , болса, оны жаңа
8. Егер сақтандырғыш ашық j
B ауыстырыңыз.
сақтандырғышпен j

Егер орнатқаннан кейін жаңа сақтандырғыш та
ашылып кетсе, электр жүйесін NISSAN дилеріне
тексертіп, қажет болса, жөндетіңіз.

ЖОЛАУШЫ БӨЛІМІ
САҚ БОЛЫҢЫЗ
Ешқашан
сақтандырғыш
қорабының
қақпағында
көрсетілген
ампер
мәнінен
жоғары
немесе
төмен
мәні
бар
сақтандырғышты пайдаланбаңыз. Бұл электр
жүйесін зақымдауы немесе өртке әкелуі
мүмкін.
Егер қандай да бір электрлі жабдық жұмыс істемесе, сақтандырғыштың ашық болмауын тексеріңіз.

JVM0444XZ

Ұстатқышта ➀ да сақтандырғыштар бар. Тексеру
және/немесе ауыстыру үшін NISSAN дилеріне
барыңыз.

Ерігіш байланыстар
Егер қандай да бір электрлі жабдық іске
қосылмаса және сақтандырғыштардың күйі
жақсы болса, ерігіш байланыстарды тексеріңіз.
Егер ерігіш байланыстардың біреуі еріген болса,
тек шынайы NISSAN қосалқы бөлшектерімен
ауыстырыңыз.
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Аспаптар панелінің сыртқы жағы

SDI1754Z
JVM0783XZ

6. Егер сақтандырғыш ашық j
A , болса, оны жаңа
B ауыстырыңыз.
сақтандырғышпен j
Егер орнатқаннан кейін жаңа сақтандырғыш та
ашылып кетсе, электр жүйесін NISSAN дилеріне
тексертіп, қажет болса, жөндетіңіз.

Қолғап жәшігі
1. От алдыру қосқышының OFF күйінде екеніне
көз жеткізіңіз.
2. Фара қосқышының OFF күйінде екеніне көз
жеткізіңіз.
JVM0784XZ

Тоқтату/Бастау жүйесі үшін (бар болса)

1. От алдыру қосқышының OFF күйінде екеніне
көз жеткізіңіз.

5. Сақтандырғышты сақтандырғыш қыстырмасы
j
A арқылы алып тастаңыз.

2. Фара қосқышының OFF күйінде екеніне көз
жеткізіңіз.
3. Сақтандырғыш қораптың қақпағын алыңыз.
4. Ауыстырылуы тиіс сақтандырғышты табыңыз.
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3. Қолғап жәшігін ашыңыз
құлыптан босатыңыз ➀.

және

демпферді

4. Қақпақтың жоғарғы ұшы мен аспаптар
тақтасының арасындағы қашықтық шамамен
5 см (2 дюйм) болатындай қолғап қорабын
ұстап тұрыңыз, содан кейін қақпақтың астында орналасқан топсаларды ➁ тартыңыз.
5. Оң және сол жақ стопорларды құлыптан
босатыңыз ➂ және қолғап жәшігінің қақпағын
алыңыз.

6. Ауыстырылуы тиіс сақтандырғышты табыңыз.

Сақтандырғыштың ұзақ сақтау тетігі

7. Сақтандырғышты сақтандырғыш қыстырмасы
арқылы алып тастаңыз.

Ұзақ сақтау сақтандырғыш қосқышын қалай
алу керек:
1. Ұзақ сақтау сақтандырғыш тетігін алу үшін от
алдыру қосқышының OFF немесе LOCK
қалпында тұрғанына көз жеткізіңіз.
2. Фара қосқышының OFF күйінде екеніне көз
жеткізіңіз.
3. Сақтандырғыш қораптың қақпағын алыңыз.
4. Ұзақ сақтау сақтандырғыш тетігінің екі
жағында орналасқан бекітпелерді ➀ басыңыз.

JVM0415XZ

Мысал
SDI1754Z

A , болса, оны жаңа
8. Егер сақтандырғыш ашық j
B ауыстырыңыз.
сақтандырғышпен j
Егер орнатқаннан кейін жаңа сақтандырғыш та
ашылып кетсе, электр жүйесін NISSAN дилеріне
тексертіп, қажет болса, жөндетіңіз.

Батареяның таусылуын азайту үшін ұзақ сақтау
сақтандыру тетігі зауыттан сөндірулі қалыпта келеді. Көлікті сізге тапсырар алдында тетік басылады (қосылады) және үнемі қосулы тұруға тиіс.

5. Ұзақ
сақтау
сақтандырғыш
сақтандырғыш қорабынан тура
шығарып алыңыз ➁.

тетігін
тартып

Егер ұзақ сақтау сақтандыру тетігі басылмаса
(қосылмаса),
көлік
ақпараты
дисплейінде
[Shipping Mode On Push Storage Fuse] ескертуі
шығуы мүмкін. Мына бөлімді қараңыз: “Көлік
ақпараты
дисплейіндегі
ескертулер
мен
индикаторлар” “2. ішінде Аспаптар мен басқару
құралдары” бөлім.
Егер қандай да бір электр жабдығы жұмыс істемесе, ұзақ сақтау сақтандыру қосқышын алып, оны
қайта итеріңіз.
ЕСКЕРТПЕ
Егер
ұзақ
сақтау
сақтандырғышының
қосқышы дұрыс жұмыс істемесе, NISSAN
дилеріне жолығыңыз.
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ШАМДАР

ФАРАЛАР

Жақын қашықтық фарасы:

4.

LED фара лампасы
Ауыстыру қажет
хабарласыңыз.

болса,

NISSAN

Жаңа лампаны алу ретіне қарсы бағытта
орнатыңыз.

Алыс қашықтық фарасы:

дилеріне

Галогенді фараның шамы
Галогенді фара ауыстырмалы фара (галоген) лампаларын пайдаланатын жартылай жабық жарық
түріне жатады. Оларды фара жинағын алмастан
қозғалтқыш орналасқан бөлім ішінен ауыстыруға
болады.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Лампаның ішіне галогенді газ жоғары
қысыммен тығыздалған. Шыны қабы сызылса
немесе лампа түсіп кетсе, лампа сынып кетуі
мүмкін.

JVM0395X

1.

Теріс полюсті аккумулятор кабелін
ажыратыңыз.

2.

Шамның артқы ұшынан электрлік
жалғағышты ➀ ажыратыңыз.

3.

Фараның шамын ➁ сағат тілінің бағытына
қарсы бұрап алыңыз. Алу барысында
лампаны сілкілемеңіз немесе
айналдырмаңыз.
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JVM0396X

1.
2.

Теріс полюсті аккумулятор кабелін
ажыратыңыз.
Қақпағын ➀ сағат тілінің бағытына қарсы
бұрап алыңыз.

3.
4.

5.

•
•

•

Шамның артқы ұшынан электрлік
жалғағышты ➁ ажыратыңыз.

Фараның шамын ➂ сағат тілінің бағытына
қарсы бұрап алыңыз. Алу барысында
лампаны сілкілемеңіз немесе
айналдырмаңыз.
Жаңа лампаны алу ретіне қарсы бағытта
орнатыңыз.

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Лампамен жұмыс жасаған кезде, шыны
қапты ұстамаңыз.
Бастапқыда орнатылған лампамен бірдей
нөмірі және қуаттылығы бар лампаны
пайдаланыңыз:

Галогенді фарасы бар үлгі
Алыс жарық лампасы: 65Вт
(H9)
Жақын жарық шамы: 55 Вт
(H11)
Лампаны фараның сәуле шашыратқыш
қақпағынан алынған күйде ұзақ уақыт бойы
қалдырмаңыз, себебі фара жиынтығына
шаң, ылғал немесе түтін кіруі және фараның
жұмыс параметрлеріне әсер етуі мүмкін.

Тек лампаларды ауыстырсаңыз, фара бағытын
түзетудің қажеті жоқ. Бағыттау әрекетін жасау
қажет
болған
кезде,
NISSAN
дилеріне
хабарласыңыз.

айырмашылығы булануға әкеледі. Бұл ақаулық
емес. Егер линзаның ішкі жағында үлкен су
тамшылары
жиналса,
NISSAN
дилеріне
хабарласыңыз.

СЫРТҚЫ ШАМДАР
Элемент
Алдыңғы бұрылу сигналының
шамы
Алдыңғы габариттік шамдар/
Күндіз қосылатын жарық*
Алдыңғы тұманға қарсы шам
(бар болса)
Бүйірлік бұрылу белгісінің
шамы*
Артқы құрама шам
Бұрылу сигналы
Тежегіш
Артқы жақ шамы
Артқы беріліс шамы
Тұманға қарсы артқы шам
Жоғары орнатылған тежегіш
шамы*
Көлік нөмірінің шамы
Галоген фаралары
Жақын жарық
Алыс жарық

Қуаттылығы
(Вт)
21
LED шамы

ІШКІ ШАМДАР
Элемент
Бағдарлық шамдар
Күнқағардағы айна шамы
Консоль шамы
Салон шамы (бар болса)
Артқы жеке шам (бар болса)
Жүк бөлімінің шамы
Қолғап жәшігінің шамы (бар
болса)

Қуаттылығы (Вт)
LED шамы
1,8
LED шамы
8
8
5
1.4

35
LED шамы

21
21
LED шамы
16
21
LED шамы
5
55
65

*: Ауыстыру үшін NISSAN дилеріне барыңыз.

Жаңбыр жауғанда немесе көлікті жуған кезде,
сыртқы шамдардың линзалары ішінде уақытша
тұмандану болуы мүмкін. Линзаның ішкі және
сыртқы
жағы
арасындағы
температура
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ШАМ ОРЫНДАРЫ
1.

Габариттік шам/Күндіз қосылатын жарық

2.

Фара (алыс жарық)

3.

Фара (жақын жарық)

4.

Алдыңғы бағдарлық шам

5.

Салон шамы (бар болса)

6.

Бүйірлік бұрылу сигналының шамы

7.

Алдыңғы бұрылу сигналының шамы

8.

Алдыңғы тұманға қарсы шам (бар болса)

9.

Жоғары орнатылған тежегіш шамы

10. Артқы құрама шам (артқы шам, тежегіш
шамы, артқы бұрылу сигналының шамы)
11.

Артқы жеке шам (бар болса)

12. Тұманға қарсы артқы шам
13. Көлік нөмірінің шамы
14. Артқа жүру шамы/артқы жақ шам
15. Жүк бөлімінің шамы

JVM0768XZ
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Ауыстыру реттері

m:

АЛУ

m:

ОРНАТУ

Басқа шамдардың барлығы A, B, C, D, E немесе F
түріне жатады. Лампаны ауыстырған кезде, алдымен линзаны және/немесе қақпақты алыңыз.

JVM0397XZ

Алдыңғы бұрылу сигналының шамы

JVM0417X
SDI1679

Алдыңғы тұманға қарсы шам (бар болса)
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JVM0769XZ

Артқы құрама шам

JVM0770XZ

Артқы беріліс шамы
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JVM0419X

Көлік нөмірінің шамы

SDI1839Z

Күнқағардағы айна шамы

SDI2031Z

Артқы жеке шам (бар болса)

SDI1499AZ
JVM0420X

Салон шамы (бар болса)

Тұманға қарсы артқы шам
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JVM0426X

Жүк бөлімінің шамы

ФАРА ЖАРЫҒЫН РЕТТЕУ ҮШІН
ЗАҢДЫ ЕРЕЖЕ
Көлік жүргізу жолы сіздің туған мемлекетіңізден
бөлек елде жүрген кезде фараға мөлдір емес жапсырма жабыстырыңыз.

JVM0393XZ

Өлшем бірліктері: мм (дюйм)

1. От алдыру қосқышын OFF қалпына бұраңыз
және фаралар суығанша күтіңіз.
2. Мүсінге лайық жапсырмаларды дайындаңыз.
Фараның оң жағына және сол жағының үстіне
A жапсырмаларды жасаңыз.
жапсырылатын j

ЕСКЕРТПЕ

•
•

Өзінен өтетін жарыққа кедергі болатын
күңгірт материалды қолданыңыз.
Басқа мөлдір материалдардың тиімді
жұмыс істемейтінін ескеріңіз.

3. Жапсырманың бұрышын белгі қалыбына тураB алдыңғы жақтағы фара бетінің үстіне
лап j
j
C жапсырыңыз.
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ШИНАЛАР МЕН ДӨҢГЕЛЕКТЕР

Суретте көрсетілгендей жапсырманы белгіні
C сызықтарын бөліп j
D және
туралау арқылы j
E.
жапсырыңыз j
ЕСКЕРТПЕ
Белгіні j
C фара лампасының
белгісімен туралаңыз.

орталық

Шинаның желі шықса, мына бөлімді қараңыз “Желі
шыққан шина” “6. ішінде Төтенше жағдайда” бөлім.

ШИНА ҚЫСЫМЫН БАҚЫЛАУ
ЖҮЙЕСІНІҢ (ШҚБЖ) (бар болса)
Шинаның қысымын бақылау жүйесі (ШҚБЖ)
қосалқы
шинадан
басқа
шиналардың
барлықтарының
қысымын
қадағалайды.
Шинаның қысымы төмен индикаторы жанған кезде, шиналардың бірінің қысымының өте
төмендеп кеткенін көрсетеді.
ШҚБ жүйесі көлікті 25 км/сағ-тан (16 миля/сағ)
жоғары жылдамдықта жүргізген кезде ғана іске
қосылады. Сонымен қатар, бұл жүйе шинаның
қысымының кенет түсіп кетуін (жүргізіп келе
жатқанда шинаның қысымының түсіп кетуін)
анықтамауы мүмкін.
ШҚБЖ туралы қосымша ақпаратты мына
бөлімнен қараңыз “Шина қысымын бақылау
жүйесінің (ШҚБЖ) (бар болса)” “5. ішінде От алдыру
және жүргізу” бөлім және “Шина қысымын
бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар болса)” “6. ішінде
Төтенше жағдайда” бөлім.
Қосымша мәлімет алу үшін мына бөлімді қараңыз
“Шинадағы қысым төмен деген дабыл шам (бар
болса)” “2. ішінде Аспаптар мен басқару
құралдары” бөлім.

се одан да көп уақытқа қойғаннан кейін немесе
1,6 км (1 миля) аз қашықтыққа жүргізгеннен кейін
ТЫНЫШ күйде деп есептеуге болады. ТЫНЫШ
күйдегі шина қысымдары шина тақтайшасында
көрсетілген.
Жеткіліксіз қысым шинаның шамадан тыс
қызуына және, одан қалды, ішкі жағының
зақымдануына
әкелуі
мүмкін.
Жоғары
жылдамдықтарда, бұл протектордың айрылуына
және тіпті шинаның жарылуына әкелуі мүмкін.

ШИНА ТҮРЛЕРІ
САҚ БОЛЫҢЫЗ
Шиналарды өзгерту немесе ауыстыру кезінде,
барлық төрт шинаның түрі (яғни, жаздық,
барлық маусымға немесе қарға арналған) және
құрылымы бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Шина
түрі, өлшемі, жылдамдық мәні және бар-жоғы
туралы мәлімет бойынша NISSAN дилері қол
ұшын бере алады.
Қосалқы шиналардың зауытта шығарылған
шиналарға қарағанда жылдамдық мәндері
төмендеу келеді және көлік жылдамдығының ең
үлкен ықтимал мәніне сәйкес келмеуі мүмкін.
Шинаның ең үлкен жылдамдық мәнінен ешқашан
аспаңыз.

ШИНАНЫҢ ҚЫСЫМЫ
Шиналардың қысымын, қосалқы шинаны қоса,
жүйелі түрде тексеріңіз. Шина қысымының дұрыс
болмауы шинаның жарамды мерзіміне және
көліктің басқарылуына кері әсерін тигізуі мүмкін.
Шина қысымын шиналар ТЫНЫШ күйде тұрғанда
тексеру қажет. Шиналарды көлікті 3 сағатқа неме-
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Барлық маусымға арналған шиналар
NISSAN компаниясы кейбір үлгілерде жыл бойы,
оның ішінде қар және мұз жамылған жолдарда,
жақсы қызмет қылуы үшін барлық маусымға жарамды шиналарды ұсынады. Барлық маусымға
жарамды шиналар шинаның бүйіріндегі ALL
SEASON
және/немесе
M&S
жазуларымен
таңбаланады.
Қар
шиналарының
барлық
маусымға жарамды шиналарға қарағанда қарда
ысылу көрсеткіші жақсылау болып келеді және
кей жерлерде басқалардан гөрі үйлесімді болуы
мүмкін.

Жазғы шиналар
NISSAN компаниясы жаздық шиналарды құрғақ
жолдарда ең жақсы көрсеткішті ұсыну үшін кейбір
үлгілерде ұсынады. Жаздық шинаның көрсеткіші
қар және мұз үстіндей айтарлықтай төмендейді.
Жаздық шиналарда шинаның бүйіріндегі M&S
ысылу күшінің жазуы жоқ.
Егер көлікті қарлы немесе мұзды жерлерде
айдамақ болсаңыз, NISSAN компаниясы барлық
төрт дөңгелекке қарға немесе барлық маусымға
арналған шиналарды орнатуға кеңес береді.

Қарға арналған шиналар
Егер қарға арналған шиналар қажет болса,
бастапқы шиналардың өлшемі және жүк көтеру
мәнімен бірдей шиналарды таңдау қажет. Егер
олай етпесеңіз, ол көліктің қауіпсіздігі мен
басқарылу мүмкіндігіне кері әсерін тигізуі мүмкін.
Жалпы алғанда, қарға арналған шиналардың
зауытта шығарылған шиналарға қарағанда
жылдамдық мәндері төмендеу келеді және көлік
жылдамдығының ең үлкен ықтимал мәніне сәйкес

келмеуі мүмкін. Шинаның ең үлкен жылдамдық
мәнінен ешқашан аспаңыз. Егер қарға арналған
шиналарды
орнатсаңыз, олардың
өлшемі,
өндірушісі, құрылымы және протектор үлгісі
барлық төрт дөңгелекте бірдей болуға тиісті.
Мұз қатқан жолдарда қосымша жабысудың болуы
үшін шегеленген шиналарды пайдалануға болады. Алайда, кейбір провинциялар мен штаттар
оларды қолдануға тыйым салған. Шегеленген шиналарды орнатудан бұрын жергілікті, штат және
провинция заңдарымен танысыңыз. Қарға
арналған шегеленген шиналардың сырғу және
жабысу қабілеті, ылғал немесе құрғақ жолдарда,
қарға арналған шегеленбеген шиналардың
қабілетінен нашар болуы мүмкін.

ШИНА ШЫНЖЫРЛАРЫ
Шина шынжырларын пайдалану жерге байланысты тыйым салынуы мүмкін. Шина шынжырларын
орнатудан
бұрын
жергілікті
заңдармен
танысыңыз. Шина шынжырларын орнату кезінде,
олардың өлшемі көліктегі шиналарға сәйкес келетінін
және
шынжырды
жасаушының
кеңестеріне сай орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Тек
SAE
“S”
сыныпты
шынжырларды
пайдаланыңыз. “S” сыныпты шынжырлар шина
мен көлік арасындағы саңылауы шектеулі
көліктерде қолданылады. “S” сыныпты шынжырларды орнатуға болатын көліктер қыс мезгілінде
ысылуды
жақсартатын
құрылғыны
(шина
шынжырлары немесе кабельдер) пайдалануға
мүмкіндік беретін шина мен көліктің ең жақын тіреу жүйесі немесе көлік қорабының бөлігі
арасындағы ең төменгі саңылау талабына жауап
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беретіндей етіп жасалған. Ең аз саңылаулар
зауытта жабдықталған шина өлшемі негізінде
анықталады.
Тығыз кигізілуі үшін қар шынжырының өндірушісі
ұсынған
шынжыр
қатайтқыштарды
пайдаланыңыз. Тайғанатпайтын шынжырдың бос
ұштары қанаттарға немесе шанақтың түбіне
соғылуына жол бермеу үшін оларды мықтап
бекіту немесе алып тастау қажет. Мүмкін болса,
қар шынжырларын пайдаланған кезде, көлікке
толық салмақ салуға тырыспаңыз. Бұған қоса,
көлікті баяу жылдамдықта жүргізіңіз. Әйтпесе,
көлік зақымдалуы және/немесе көліктің пайдалану және жұмыс параметрлеріне кері әсерін тигізуі
мүмкін.
Шина шынжырларын артқы дөңгелектерге
емес, алдыңғы дөңгелектерге ғана орнату
қажет. Шынжырларды құрғақ жолдарда
пайдаланбаңыз.
Шина шынжырларын уақытша қолданысқа
арналған қосалқы доңғалаққа орнатуға болмайды (ТЕК УАҚЫТША ПАЙДАЛАНУ ҮШІН) (бар болса).
Қар шынжырларын кигізіп, қары жоқ төсемі бар
жолдарға шықпаңыз. Осындай жағдайда, көлікті
шынжырмен бірге жүргізу шамадан тыс салмақ
түсіретініне байланысты, оның әртүрлі механизмдерін зақымдауы мүмкін.

•

ШИНАНЫ АЙНАЛДЫРУ

Шинаны дұрыс таңдамау, орналастырмау,
күтім немесе техникалық қызмет көрсетпеу
апат немесе жарақат қаупін туғыза отырып,
көліктің қауіпсіздігіне кері әсерін тигізуі
мүмкін. Күмәніңіз болса, NISSAN дилерімен
немесе шина өндірушісімен кеңесіңіз.

Шина қысымын бақылау жүйесі
(ШҚБЖ) бар үлгілерге арналған
SDI1662Z

NISSAN компаниясы төрт дөңгелекті жетегі бар
(4ДЖ) көліктерде шиналарды әрбір 5000 км (3000
миля) немесе екі дөңгелекті жетегі бар (2ДЖ)
көліктерде шиналарды әрбір 10 000 км (6000 миля) сайын айналдыруға кеңес береді. Алайда, шинаны айналдыру уақыты көлікті жүргізу мәнеріне
және жол үсті жағдайына қарай әртүрлі болуы
мүмкін. (Мына бөлімді қараңыз: “Желі шыққан
шина” “6. ішінде Төтенше жағдайда” бөлім сол жерде шина ауыстыру туралы ақпарат берілген.)

•
•
•

Шиналар айналған соң, ШҚБЖ қалпына келтірілуі
қажет. Мына бөлімді қараңыз: “Шина қысымын
бақылау жүйесінің (ШҚБЖ) (бар болса)” “5. ішінде
От алдыру және жүргізу” бөлім қалпына келтіру іс
реті туралы мәліметтер сол жерде берілген.

Қосалқы шинаның дұрыс жөнделмеуі үлкен жеке
бас жарақатына әкелуі мүмкін. Қосалқы шинаны
жөндеу
қажет
болса,
NISSAN
дилеріне
хабарласыңыз.

ШИНАНЫҢ ШЫҒАРЫЛҒАН ЖЫЛЫ

Көлікті пайдалану уақыты өте келе шиналардың
сапасы нашарлайды. Шиналарды жөндеу шеберханасына немесе, қаласаңыз, NISSAN дилеріне жиі
тексертіп және түзетіп алыңыз.

ШИНАЛАР МЕН ДӨҢГЕЛЕКТЕРДІ
АУЫСТЫРУ

ҚАУІПТІ

Шинаны айналдыру кезінде, қосалқы шинаны пайдаланбаңыз.

Бастапқы шиналарда кірістірілген протектордың
желіну индикаторы бар. Желіну индикаторы
көрінген кезде, шина ауыстырылуы тиіс.

Алты жыл толған шинаны, қолданыста болғаны
немесе болмағанына қарамастан, ешқашан
пайдаланбаңыз.

ШИНАНЫҢ ЖЕЛІНУІ ЖӘНЕ
ЗАҚЫМДАЛУЫ

ҚАУІПТІ

Шиналарды айналдырғаннан кейін, шина
қысымын реттеңіз.
Көлік 1000 км (600 миля) (сондай-ақ,
шинаның желі шыққан кезде, т.с.с.)
жүргеннен кейін дөңгелек гайкаларын қайта
қатайтыңыз.

Шиналарда желіну, шытынау, ісіну немесе протекторда қысылып қалған басқа заттардың болмауын жүйелі тексеру қажет. Егер шамадан тыс
желіну, шытынау, ісіну немесе терең тесілу бар
болса, шинаны ауыстыру қажет.

SDI1663Z

➀
➁

Желіну индикаторы
Желіну индикаторы орнының таңбалары.
”, “TWI”,
Шина түріне қарай орындары “
т.б. белгілермен көрсетіледі.

Жөнделген болса да, деформацияға ұшыраған
дөңгелек немесе шинаны орнатпаңыз. Мұндай
дөңгелектің немесе шинаның құрылымының
зақымданған жері болуы және ол еш ескертусіз
жарамсыз болып қалуы мүмкін.
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Шинаны ауыстырғанда, өлшемі, жылдамдық параметрі және жүк көтергіштігі бастапқы шинаға
сай келетін шинаны қолданыңыз. (Мына бөлімді
қараңыз: “Шиналар мен дөңгелектер” “8. ішінде
Техникалық мәлімет” бөлім сол жерде шиналар
мен доңғалақтардың ұсынылған өлшемдері мен
түрлері туралы мәлімет берілген.) Ұсынылған шиналардан басқасын пайдалану немесе әртүрлі
өндірушісі, құрылымы (еңіс, еңіс белдікті немесе
радиалды) немесе протектор үлгілері бар шиналарды аралас түрде пайдалану жүріске, тежеуге,
пайдалануға, жол саңылауына, көлік қорабы мен
шина арасындағы саңылауға, қарға арналған
шынжыр саңылауына,Шина қысымын бақылау
жүйесінің (ШҚБЖ), спидометр түзетіліміне, фараны
бағыттау және бампер биіктігіне кері әсерін
тигізуі мүмкін. Осы әсерлердің кейбіреуі апатқа
әкелуі және адамның қатты жарақаттануына себеп болуы мүмкін.
Егер белгілі бір себептерге байланысты
дөңгелектер ауыстырылған болса, әрдайым бірдей ысырылым өлшемі бар дөңгелектерге
ауыстырыңыз.
Шығыңқылығы
әр
түрлі
дөңгелектер шинаның ерте желінуіне, көлікті пайдалану сипаттарының нашарлауына және/немесе тежеу диск/барабанына кедергі келтіруі
мүмкін. Бұндай кедергі тежеу тиімділігінің азаюына
және/немесе тежеу төсемесінің/тұғырының ерте
желінуіне әкелуі мүмкін.
ШҚМЖЖ
үшін
келесі
әрекеттердің
орындалғанына көз жеткізіңіз (бар болса).

•

•

•
•
•
•

ҚАУІПТІ
Шина мен дөңгелек ауыстырылғаннан кейін,
ШҚБЖ қалпына келтірілуі керек. (Мына
бөлімді қараңыз: “Шина қысымын бақылау
жүйесінің (ШҚБЖ) (бар болса)” “5. ішінде От
алдыру және жүргізу” бөлім сол жерде
қалпына келтіру іс реті туралы мәліметтер
берілген.)
Қосалқы
шина
ШҚБ
жүйесімен
жабдықталмағандықтан, қосалқы шина орнатылса немесе доңғалақ ауыстырылса,
ШҚБ жүйесі жұмыс істемейді және шинаның
қысымы төмен екенін көрсететін индикатор
шамамен 1 минут жыпылықтайды. Индикатор 1 минуттан кейін жанған қалпы қалады.
Шинаны ауыстырту және/не жүйе параметрін баптау үшін NISSAN дилеріне неғұрлым
тез хабарласыңыз.
NISSAN ұсынбаған шинаны салсаңыз, ол
ШҚБЖ тиісті түрде жұмыс істеуіне әсер етуі
мүмкін.
ШҚБЖ сенсоры клапанының өзегін (оның
ішінде клапан өзегі мен клапанын) желініп,
ескірген шиналарды ауыстырған кезде
айырбастаңыз.
ШҚБЖ датчигі дұрыс қолданылмаса, оған
зақым келуі мүмкін. ШҚБЖ датчигі ұстаған
кезде абай болыңыз.
ШҚБЖ датчигін ауыстырған кезде ID кодын
тіркеу қажет болуы мүмкін. ID кодын тіркеу
үшін NISSAN дилеріне хабарласыңыз.
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•
•

NISSAN көрсетпеген клапан өзегі қақпағын
қолдануға болмайды. Клапан өзегінің
қақпағы тұрып қалуы мүмкін.
Клапан
өзегінің
қақпақтары
дұрыс
бекітілгеніне
көз
жеткізіңіз.
Әйтпесе
клапанға кір жиналып, ақау орын алуы немесе қысым төмендеуі мүмкін.

Төрт дөңгелекті жетегі (4ДЖ) бар
үлгілер
САҚ БОЛЫҢЫЗ
Барлық төрт дөңгелекте әрдайым өлшемі,
өндірушісі, құрылымы (еңіс, еңіс белдікті немесе радиалды) және протектор үлгісі бірдей шиналарды пайдаланыңыз. Бұлай жасамау
шинаның шамадан тыс желінуіне және беріліс
жүйесінің, тарату қорабының және дифференциалды берілістердің зақымдануына әкелетін
алдыңғы және артқы біліктердегі шиналар
арасындағы шеңбер айырмашылығының болуына әкелуі мүмкін.
Тек әрбір 4ДЖ үлгісі үшін көрсетілген қосалқы шиналарды пайдаланыңыз.

ДӨҢГЕЛЕК ТЕҢГЕРІМІ
Теңгерілмеген
дөңгелектер
көліктің
басқарылуына және шинаның жарамды мерзіміне
әсер етуі мүмкін. Жүйелі түрде пайдаланған кездің
өзінде, дөңгелектердің теңгерімі бұзылуы мүмкін.
Сондықтан, оларды қажетінше теңгеру қажет.

Қосалқы шинаны пайдалану қажет болса, келесі
сақтық шараларын орындаңыз, әйтпесе көлік
зақымдалуы немесе апатқа ұшырауы мүмкін.

•

ҚОСАЛҚЫ ШИНА
Көлігіңізбен бірге берілетін қосалқы шина үлгіге
байланысты әртүрлі болады. Мына бөлімді
қараңыз: “Желі шыққан шина” “6. ішінде Төтенше
жағдайда” бөлім сол жерде қолданылатын
қосалқы шина туралы мәлімет берілген.
Қосалқы шинада ШҚБЖ болмағандықтан, қосалқы
шина орнатылған кезде, шина қысымын бақылау
жүйесі (ШҚБЖ) (бар болса) жұмыс істемейді.

Уақытша қолданысқа арналған
қосалқы шина (бар болса)

•
•
•
•
•
•

SDI1912Z

Қосалқы шинаның затбелгісі (бар болса)

Уақытша пайдалануға арналған қосалқы шина
(түпнұсқа
шинадан
көлемі
басқа)
сіздің
көлігіңізбен бірге беріледі.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Қосалқы шинаны тек төтенше жағдайда
пайдалану керек. Оны мүмкін бола қалған
жағдайда стандартты шинаға ауыстыру
қажет.

•
•

Бір уақытта бірнеше қосалқы шинаны
орнатпаңыз.
Қосалқы шина
сүйремеңіз.

орнатылғанда

тіркемені

Әдеттегі қосалқы шина (бар болса)
Көлік стандартты шинамен (түпнұсқа шинамен
көлемі бірдей) жабдықталған.

Қосалқы шина орнатылған кезде көлікті
абайлап жүргізіңіз.
Көлікті
айдап
келе
жақтанда
оқыс
бұрылмауға және тежемеуге тырыспаңыз.
T-тәріздес қосалқы шинаның қысымын мезгіл-мезгіл тексеріп, әрдайым 420 кПа (4,2 кгкүш/см2, 60 фунт/ш. дюйм) мәнінде ұстаңыз.
(T155/90 D17 шинасы)
Көлікті 80 км/сағаттан (50 миля/сағ) артық
жылдамдықпен жүргізбеңіз.
Қосалқы шинада шина шынжырларын
пайдалануға болмайды. Шина шынжырлары қосалқы шинаға дәл келмейді де, көлікке
зақым келтіруі мүмкін.
Қосалқы шина бастапқы шинадан кішірек
болатындықтан,
көлік
пен
жердің
арасындағы қашықтық азаяды. Көліктің
зақымдалуына
жол
бермеу
үшін
кедергілердің үстімен жүрмеңіз. Сондай-ақ,
көлікті автоматты көлік жуу орнымен
өткізбеңіз, себебі ол қысылып қалуы мүмкін.
Қосалқы
шинаны
пайдаланбаңыз.

басқа

көліктерде
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Келесі мәндер шамалас сыйымдылықтарын білдіреді. Нақты толтыру мөлшерлері аздап өзгеше болуы мүмкін. Толтырған кезде, сәйкес толтыру
сыйымдылығын анықтау үшін “8. Техникалық қызмет көрсету және өз бетінше орындалатын жұмыстар” бөлімінде берілген іс реттерін орындаңыз.

Сұйықтық түрі

Жанармай
Қозғалтқыш
майы*1
Ағызу және
қайта толтыру
*1: Қосымша
ақпаратты мына
жерден қараңыз
“Қозғалтқыш
майын және май
сүзгісін
ауыстыру”
“8. ішінде
Техникалық
қызмет көрсету
және өз бетінше
орындалатын
жұмыстар” бөлім

QR25DE

MR20DD

Май сүзгісін
ауыстырғаннан
кейін
Май сүзгісін
ауыстырмастан
Май сүзгісін
ауыстырғаннан
кейін
Май сүзгісін
ауыстырмастан
Май сүзгісін
ауыстырғаннан
кейін

Май сүзгісін
ауыстырмастан

Сыйымдылығы (шамамен)
Метрлік
АҚШ
Британдық
Ұсынылатын сұйықтықтар/майлар
өлшеуіштер өлшеуіштер өлшеуіштер
жүйесі
жүйесі
жүйесі
15-7/8
13–1/4
Мына бөлімді қараңыз: “Жанармай туралы мәлімет” осы
60 л
галлон
галлон
бөлімнің аяқ жағында.
4,6 л
4-7/8
4 кварта
• Шынайы “NISSAN Motor Oil 5W-30 SN” майын қолданған
кварта
жөн
• Жоғарыда айтылған мотор майы қолжетімді болмаса,
төмендегі сұрып пен тұтқырлық талаптарына сәйкес
4,3 л
4–1/2
3-3/4
келетін “NISSAN Motor oil” қолданыңыз.
кварта
кварта
• Май сұрыбы:
3,8 л
4 кварта
3-3/8
– API SM не SN, ILSAC GF-4 не GF-5
кварта
– ACEA A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 немесе C3
• SAE тұтқырлығын мына бөлімнен қараңыз “Ұсынылған
3,6 л
3-7/8
3-1/8
SAE тұтқырлық саны” осы бөлімнің аяқ жағында.
кварта
кварта

5,5 л

5-7/8
кварта

4-7/8
кварта

5,1 л

5-3/8
кварта

4–1/2
кварта

R9M
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Дизельдің ұсақ бөлшектерін сүзетін сүзгісі бар
• NISSAN фирмалық қозғалтқыш майы
• Май сұрыбы: ACEA C4 LOW SAPS, тұтқырлығы SAE
5W-30
• SAE тұтқырлығы: 5W-30
Дизельдің ұсақ бөлшектерін сүзетін сүзгісі жоқ
• NISSAN фирмалық қозғалтқыш майы
• Май сұрыбы: ACEA A3/B4
• SAE тұтқырлығы: 5W-30

Сұйықтық түрі
Қозғалтқыштың
салқындатқыш
сұйықтығы

QR25DE

Бакпен бірге
Бак

Бакпен
MR20DD бірге

МБ үлгісі
Xtronic ҮӨБ үлгісі

Бак

R9M

Бакпен
бірге

МБ үлгісі
Xtronic ҮӨБ үлгісі

Бак
Дифференциал жүйесінің майы
Тарату жүйесінің майы

Xtronic ҮӨБ (Үздіксіз өзгермелі беріліс) сұйықтығы

Сыйымдылығы (шамамен)
Метрлік
АҚШ
Британдық
өлшеуіштер өлшеуіштер өлшеуіштер
жүйесі
жүйесі
жүйесі
8,2 л
8-5/8
7–1/4
кварта
кварта
•
0,61 л
3/5 кварта
1/2 кварта
7-1/2
8,5 л
9 кварта
кварта
9–1/4
7-5/8
8,7 л
кварта
кварта
0,61 л
3/5 кварта
1/2 кварта
8-3/8
7,9 л
7 кварта
кварта
8-5/8
7-1/8
8,1 л
кварта
кварта
0,26 л
5/8 кварта
1/4 кварта
—
—
—
•
—
—
—
•
•
—

—

—

Ұсынылатын сұйықтықтар/майлар

Шынайы емес қозғалтқыш салқындатқышын пайдалану
салдарынан болуы мүмкін қозғалтқыштың
салқындатқыш жүйесіндегі алюминий бөліктердің
тоттануына жол бермеу үшін шынайы NISSAN
қозғалтқыш салқындатқышын пайдаланыңыз. Шынайы
емес қозғалтқыш салқындатқышын пайдалану
салдарынан болуы мүмкін қозғалтқыштың
салқындатқыш жүйесіндегі ақауларды, мұндай ақаулар
кепілдіктің жарамды мерзімі барысында орын
алғанымен, жөндеу кепілдік аясына жатпауы мүмкіндігін
ескеріңіз.
Шынайы NISSAN Hypoid Super GL-5 80W-90
дифференциал жүйесінің майы (минералды май)
Шынайы NISSAN NS-3 CVT сұйықтығы
Шынайы Genuine NISSAN NS-3 CVT сұйықтығын ғана
қолданыңыз. Шынайы NISSAN NS-3 CVT
сұйықтығынан басқа трансмиссия сұйықтығы
қолданылса, Үздіксіз өзгермелі берілісіне (ҮӨБ)
берілісіне зақым келуі мүмкін, мұндай зақым кепілдік
аясына кірмейді.
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Механикалық беріліс (МБ) майы

Тежеу және іліндіру жүйесінің сұйықтығы

Әмбебап май
Ауа баптағыш жүйесінің салқындатқышы
Ауа баптағыш жүйесінің майлары
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Сыйымдылығы (шамамен)
Метрлік
АҚШ
Британдық
өлшеуіштер өлшеуіштер өлшеуіштер
жүйесі
жүйесі
жүйесі

—

—

—

Қажетті май деңгейіне дейін “8.
Техникалық қызмет көрсету және өз
бетінше орындалатын жұмыстар”
бөліміндегі нұсқауларға сай
толтырыңыз.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ұсынылатын сұйықтықтар/майлар
R9M қозғалтқышы:
• Шынайы NISSAN HQ Multi 75W-85 механикалық
беріліс қорабының сұйықтығы (MTF).
• Егер түпнұсқалы NISSAN (MTF) HQ Multi механикалық
беріліс жүйесінің сұйықтығы табылмаса, API GL-4,
тұтқырлығы SAE 75W-85 майын уақытша пайдалануға
болады. Дегенмен қолжетімді болған кезде, HQ Multi
шынайы NISSAN механикалық беріліс жүйесінің
сұйықтығын (MTF) қолдану керек.
MR20DD қозғалтқышы:
• TRANSELF NFJ 75W-80 механикалық беріліс сұйықтығы
(MTF).
• TRANSELF NFJ механикалық беріліс сұйықтығы (MTF)
табылмаса, API GL-4+, тұтқырлығы SAE 75W-80
сұйықтығын уақытша пайдалануға болады. Дегенмен
қолжетімді болған кезде, TRANSELF NFJ механикалық
беріліс жүйесінің сұйықтығын (MTF) қолдану керек.
•
•
•
•
•

Шынайы NISSAN тежегіш сұйықтығы, DOT3 немесе DOT
4
Сұйықтықтардың әртүрлі түрлерін ешқашан
араластырмаңыз (DOT3 немесе DOT4).
NLGI № 2 (литийлі сабын негізінде)
HFC-134a (R-134a)
ND-OIL8

ЖАНАРМАЙ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ
Бензинді қозғалтқыш (үш бағытты
катализаторы бар үлгі)

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Этилденген бензинді пайдаланбаңыз. Этилденген бензинді пайдалану үш бағытты катализаторды зақымдайды.
QR25DE қозғалтқышы бар үлгі:
ЭТИЛДЕНБЕГЕН ҚАЛЫПТЫ, октан саны кем дегенде 91 (RON) бензинді қолданыңыз.
MR20DD қозғалтқыш үлгісі:
ЭТИЛДЕНБЕГЕН ҚАЛЫПТЫ, октан саны кем дегенде 91 (RON) бензинді қолданыңыз.

Дизелді қозғалтқыш*

•
•

Дизельді жанармайдың екі түрі бар болса,
келесі температуралық жағдайға қарай
жазғы немесе қысқы жанармайды
пайдаланыңыз.
−7°C
(20°F)
дизельдің түрі.

градустан

–7°C (20°F) төмен температураларда жазғы
жанармайды пайдаланбаңыз. Салқын температурада жанармайда балауыз пайда болуы
мүмкін.
Нәтижесінде,
бұл
қозғалтқыштың бірқалыпты жұмыс жасауына мүмкіндік бермейді.

ҰСЫНЫЛҒАН SAE ТҰТҚЫРЛЫҚ
САНЫ
Бензинді қозғалтқыш майы

Цетан мәні 51-ден артық, құрамындағы күкірт
мөлшері ең көбі 50 м.ү. (EN590) дизель жанармайын қолдану керек.
*

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Үйді жылытуға арналған майды, бензинді немесе басқа жанармайдың балама түрін дизельді қозғалтқышқа құймаңыз. Бұларды
қолдану немесе бұндай жанармайларды дизель жанармайына қосу қозғалтқышқа
нұқсан келтіреді.

жоғары...Жазғы

−7°C (20°F) градустан төмен...Қысқы дизельдің
түрі.

QR25DE және MR20DD қозғалтқыш үлгісі:
5W-30 қолданған дұрыс.
Егер 5W-30 жоқ болса, сыртқы температура
ауқымына қолайлы тұтқырлықты төмендегі
кестеден таңдаңыз.

Сыртқы температура ауқымы
Келесі май ауыстырғанға дейінгі есептік
уақыт
БЕНЗИНДІ ҚОЗҒАЛТҚЫШ МАЙЫ (QR25DE және
MR20DD қозғалтқыш үлгісі)

m

STI0589

Дизельді қозғалтқыш майы

Дизельдің ұсақ бөлшектерін сүзетін сүзгісі бар:
NISSAN фирмалық қозғалтқыш майы.
ACEA C4 LOW SAPS, Тұтқырлық SAE 5W-30.
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Дизельдің ұсақ бөлшектерін сүзетін сүзгісі жоқ:
NISSAN фирмалық қозғалтқыш майы.
ACEA A3/B4, SAE 5W-30 тұтқырлығы.

АУАНЫ БАПТАУ ЖҮЙЕСІНІҢ
САЛҚЫНДАТҚЫШЫ ЖӘНЕ МАЙЫ
Көлігіңіздің ауа баптағыш жүйесіне тиісті
салқындатқышты және компрессор майын құю
қажет.

•

Салқындатқыш
–

•

Ресей, Украина және Қазақстан үшін: HFC134a (R-134a)

Компрессор майы
–

Ресей, Украина және Қазақстан үшін: NDOIL8 компрессор майы

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Басқа салқындатқыштарды немесе майларды
пайдалану, айтарлықтай ақау тудыруы және
көліктің ауа баптағыш жүйесін толық
ауыстыруға алып келуі мүмкін.
Салқындатқышты ауаға шығаруға көптеген
елдер мен аймақтарда тыйым салынған. Көліктегі
салқындатқышы жердің озон қабатына зиян
тигізбейді. Алайда, ол жаһандық жылыну үдерісіне
шамалы үлес қосуы мүмкін. NISSAN компаниясы
салқындатқышты сәйкесінше қайта өңдеуге
тырысуға кеңес береді. Ауаны баптау жүйесін
жөндеген кезде, NISSAN дилеріне хабарласыңыз.
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ҚОЗҒАЛТҚЫШ

Қозғалтқыш үлгісі
Түрі
Цилиндрлер орналасымы
Диаметрі x жүрісі
Ығыстыру
Бос режим жылдамдығы
От алу уақытын бекіту (B.T.D.C.)
Тұтандырғыш оттықтар
Түрі
Аралығы
Үлестіру білігінің жұмысы

QR25DE
Бензинді, 4-тактты, DOHC
4 цилиндрлі, қатарлы
мм (дюйм) 89,0 × 100,0 (3,504 × 3,937)
см3 (текше дюйм) 2 488 (151,82)
айн/мин 650±50
бос режимдегі
10°
бұрышы
Стандартты
FXE20HE-11C
мм (дюйм) 1,1 (0,043)
Уақытты бекіту тізбегі

MR20DD
Бензинді, 4-тактты, DOHC
4 цилиндрлі, қатарлы
84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547)
1 997 (121,86)
ҮӨБ: 650±50
МБ: 700±50

R9M
Дизель, 4 тактты
4 цилиндрлі, қатарлы
80,0 × 79,5 (3,15 × 3,13)
1 598 (97,51)

0 ± 2°

-

DILKAR7D11H
1,1 (0,043)
Уақытты бекіту тізбегі

Уақытты бекіту тізбегі

850±50
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ШИНАЛАР МЕН ДӨҢГЕЛЕКТЕР

ӨЛШЕМДЕР

Стандартты
Шина өлшемі

Бірлік: мм (дюйм)

Қосалқы

225/65 R17

Әдеттегі
T155/90 D17*1

225/60 R18

T155/90 D17*1

225/55 R19

T155/90 D17*1
Өлшемі

Дөңгелек ортасының

Жалпы ұзындығы
Жалпы ені
Жалпы биіктігі
Алдыңғы протектор
Артқы протектор

шығыңқылығы, мм
(дюйм)
Жол дөңгелегі

Стандартты

Қосалқы

*1:

Тек уақытша пайдалану үшін
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Болат

17 × 7J

45(1,77)

Алюминийлі

17 × 7J
18 × 7J
19 × 7J

45(1,77)
45(1,77)
40(1,57)

17 × 4T*1
17× 7J

30(1,18)
45(1,77)

Болат

Дөңгелек негізі
*1:

4 690 (184,6)
1 820 (71,7)
1 830 (72,0)*1
1740 (68,5)
1 575 (62,0)
1 585 (62,4)*1
1 575 (62,0)
1 585 (62,4)*1
2 705 (106,5)

225/55 R19 шина үлгісі үшін

БАСҚА ЕЛГЕ САПАР ШЕГУ
НЕМЕСЕ ТІРКЕУ КЕЗІНДЕ

КӨЛІКТІҢ СӘЙКЕСТІК НӨМІРІ

Басқа елге сапар шегуді жоспарлаған кезде, сол
ел немесе аймақта көлікке қажетті жанармайдың
бар-жоғын біліңіз. Төмен октанды мәні бар жанармайды
пайдалану
қозғалтқыштың
зақымдануына әкелуі мүмкін. Сондықтан, барған
жерде қажетті жанармайдың бар екеніне көз
жеткізіңіз. Ұсынылған жанармайға қатысты
қосымша мәлімет алу үшін осы бөлімнің бас жағын
қараңыз.

Көліктің сәйкестендіру нөмірін (КСН) жабуға,
бояуға, дәнекерлеуге, қиып алуға, тесуге,
өзгертуге немесе алып тастауға тыйым салынады.

Көліктің
тіркеуін
басқа
елге,
штатқа,
провинцияға немесе аймаққа ауыстырған кезде, көліктің жергілікті талаптарға сай екендігін
білу үшін тиісті билік органдарына жүгініңіз. Кей
жағдайларда, көлік заң талаптарына сай келмеуі
мүмкін, ал басқа жағдайларда, жергілікті заңдар
мен қағидаларға сай келу үшін көлікті өзгерту
қажет болуы мүмкін. Бұған қоса, кей аумақтарда
көлікті бейімдеуге болмайтын кездер болуы
мүмкін.
Көліктің шығарылымын бақылауға арналған
заңдар мен қағидалар және қауіпсіздік стандарттары елге, штатқа, провинцияға немесе аймаққа
қарай әртүрлі болып келеді; сондықтан, көліктің
техникалық сипаттамалары өзгеше болуы мүмкін.
Қандай да бір көлікті басқа елге, штатқа,
провинцияға немесе аймаққа әкету қажет болса, оған жасалатын өзгерістер, тасымал, тіркеу
және өзге шығындар қолданушының жауапкершілігі болып табылады. NISSAN компаниясы
нәтижесінде
орын
алуы
мүмкін
қолайсыздықтарға жауап бермейді.

КӨЛІКТІҢ СӘЙКЕСТІК НӨМІРІ (КСН)
ТАҚТАЙШАСЫ (бар болса)

КӨЛІКТІҢ ПАСПОРТ ТАҢБАСЫ

JVT0352XZ

JVT0285XZ

Көліктің сәйкестік
жапсырылған.

тақтасы

көрсетілгендей

Көліктің сәйкестік нөмірінің тақтайшасы ➀ суретте көрсетілгендей жапсырылған. Бұл нөмір - сіздің
көлігіңіздің сәйкестік нөмірі, ол көлікті тіркеген
кезді пайдаланылады.

ЖАСАЛҒАН КҮНІ (бар болса)
Жасалған күні көліктің сәйкестік тақтасында
жапсырылған.
Құрастыру күні көлік қорабының қаңқасы мен
күш беруші блоктың қосымша жинақтары бірге
жалғанған және көліктің өндірістік линиядан
сыртқа
жүргізілген
немесе
шығарылған
күнтізбелік айы мен жылын білдіреді.
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КӨЛІКТІҢ СӘЙКЕСТІК НӨМІРІ (КСН)
(шасси нөмірі)

ҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ СЕРИЯЛЫҚ
НӨМІРІ

JVT0289XZ

R9M қозғалтқышы
JVT0286XZ

SDI2121Z

QR қозғалтқышы

Қозғалтқыштың сериялық нөмірі көрсетілгендей
қозғалтқышта таңбаланған.

ШИНАДАҒЫ ТАҚТАЙША БЕЛГІ

Көліктің сәйкестік нөмірі көрсетілген жерде
орналасқан.
Нөмірді көру үшін қақпақты алыңыз.

STI0785Z

MR қозғалтқышы

STI0494Z

Тыныш күйдегі шина қысымы жүргізуші жақтағы
ортаңғы бағанға бекітілген тақтайша белгіде
көрсетілген.
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АУА БАПТАҒЫШТЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ
ПАСПОРТЫ

РЖ ТАРАТҚЫШЫН ОРНАТУ

РАДИО БЕКІТІЛІМ НӨМІРІ ЖӘНЕ
АҚПАРАТ

№10 не оған тең БҰҰ ережесіне сай елдерге
арналған:

ҚАШЫҚТАН КІЛТСІЗ ЕНУ ЖҮЙЕСІ

Көлікке
РЖ
таратқыш
жүйесін
орнату
электрондық жүйеге әсер етуі мүмкін. Орнатуға
қатысты сақтық шаралары немесе арнайы
нұсқаулықтар жөнінде міндетті түрде NISSAN дилерінен кеңес алыңыз. Сұрау арқылы NISSAN дилерінен орнатуға қатысты толық мәліметті (жиілік
диапазоны,
қуат,
антенна
орны,
орнату
нұсқаулығы, т.б.) алуға болады.

Ресей үшін

JVT0274XZ

NMIC8
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УКРАИНАҒА АРНАЛҒАН
Алдыңғы және бүйір радар сенсоры
(бар болса)

JVT0510XZ
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РАДИО ЖИІЛІКТІ МАҚҰЛДАУ

Көліктер қатарына өндіріс кезінде орнатылған барлық радио жиілігін шығаратын өнімдер 2014/53/EU Радиожабдық директивасының (RED) талаптарына сай
келеді.
Осы директива қамтитын немесе оны қабылдайтын елдерге мыналар кіреді: Албания, Австрия, Бельгия, Босния және Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр,
Чех Республикасы, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Француз Гайанасы, Грузия, Германия, Грекия, Гваделупа, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия,
Косово, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Мартиника, Майотта, Монако, Черногория, Нидерланд, Норвегия, Польша, Португалия,
Реюньон, Румыния, Сен-Пьер және Микелон, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Түркия, Тувалу, Ұлыбритания.

433 МГц (433,05–434,79 МГц)
433,92 МГц (433,05–434,79 МГц)
20 кГц (9–90 кГц)
2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц)
824–894 МГц
880–960 МГц
1710–1880 МГц
1850–1890 МГц
1922–2168 МГц
24,05–24,25 ГГц
24,25–26,65 ГГц

КӨЛІКТІҢ РАДИО ФУНКЦИЯЛАРЫ
Технология
Қашықтан кілтсіз кіру функциясының транспондер
сақинасы
Шинаның қысымын бақылау
Қашықтан кілтсіз кіру
Кілтсіз жүру жүйесі
Bluetooth®, Wi-Fi
GSM 850 (2G)
GSM 900 (2G)
GSM 1800 (2G)
GSM 1900 (2G)
W-CDMA I диапазоны (3G)
24 ГГц ISM радары
24 ГГц UWB радары

76–77 ГГц

77 ГГц радары

Жиілік ауқымы
125 кГц (119–135 кГц)

Қуат/магниттік өріс
10 м қашықтықта ≤ 42 дБмкА/м
≤ 10 мВт (e.r.p.)
≤ 10 мВт (e.r.p.)
10 м қашықтықта ≤ 72 дБмкА/м
≤ 100 мВт (e.i.r.p.)
≤ 39 дБм (e.i.r.p.)
≤ 39 дБм (e.i.r.p.)
≤ 36 дБм (e.i.r.p.)
≤ 33 дБм (e.i.r.p.)
≤ 24 дБм (e.i.r.p.)
≤ 100 мВт (e.i.r.p.)
≤ -41,3 дБм/МГц (e.i.r.p.) орташа
≤ 0 дБм/50 МГц (e.i.r.p.) ең жоғары
≤ 55 дБм (e.i.r.p.)
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TWB1G767 МОДЕЛІ, ЕНЖАР КІРУ
ЖҮЙЕСІ (ҚОЛ ҚҰРЫЛҒЫСЫ):

S180144104 МОДЕЛІ, ЕНЖАР КІРУ
ЖҮЙЕСІ (ҚОЛ ҚҰРЫЛҒЫСЫ):

Осы құжатпен ALPS ELECTRIC CO.,LTD. компаниясы TWB1G767 радиожабдық түрі 2014/53/EU директивасына сай келетінін мәлімдейді.

Осы құжатпен Continental Automotive GmbH. компаниясы S180144104 радиожабдық түрі 2014/53/
EU директивасына сай келетінін мәлімдейді.

EU сәйкестік мәлімдемесінің толық мәтінін мына
интернет мекенжайларынан алуға болады:

EU сәйкестік мәлімдемесінің толық мәтінін мына
интернет мекенжайларынан алуға болады:

http://www.alps.com/products/common/pdf/
HandUnit/TWB1G767.pdf

http://continental.automotive-approvals.com/

•
•

Өндіруші аты:
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
Импорттаушының аты, мекенжайы:

•
•

Жұмыс істейтін жиілігі: 433,92 МГц.
Максималды радиожиілік қуаты: ≤ 10 дБм
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Импорттаушының аты, мекенжайы:

Zone d’activités La Pièce 12

Zone d’activités La Pièce 12

•
•

Continental Automotive GmbH.

Nissan International SA

Nissan International SA

1180 Rolle, Швейцария

Өндіруші аты:

•
•

1180 Rolle, Швейцария
Жұмыс істейтін жиілігі: 433,92 МГц.
Максималды радиожиілік қуаты: ≤ 10 дБм
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ЖАНАРМАЙ БЕКЕТІ ТУРАЛЫ
МӘЛІМЕТ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ЖАНАРМАЙ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ
Бензинді қозғалтқыш (үш бағытты
катализаторы бар үлгі)

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Этилденген бензинді пайдаланбаңыз. Этилденген бензинді пайдалану үш бағытты катализаторды зақымдайды.
QR25DE қозғалтқышы бар үлгі:
ЭТИЛДЕНБЕГЕН ҚАЛЫПТЫ, октан саны кем дегенде 91 (RON) бензинді қолданыңыз.
MR20DD қозғалтқыш үлгісі:
ЭТИЛДЕНБЕГЕН ҚАЛЫПТЫ, октан саны кем дегенде 91 (RON) бензинді қолданыңыз.

Дизелді қозғалтқыш*
Цетан мәні 51-ден артық, құрамындағы күкірт
мөлшері ең көбі 50 м.ү. (EN590) дизель жанармайын қолдану керек.
*

•
•

Дизельді жанармайдың екі түрі бар болса,
келесі температуралық жағдайға қарай
жазғы немесе қысқы жанармайды
пайдаланыңыз.
−7°C
(20°F)
дизельдің түрі.

градустан

жоғары...Жазғы

−7°C (20°F) градустан төмен...Қысқы дизельдің
түрі.

•

САҚ БОЛЫҢЫЗ
Үйді жылытуға арналған майды, бензинді немесе басқа жанармайдың балама түрін дизельді қозғалтқышқа құймаңыз. Бұларды
қолдану немесе бұндай жанармайларды дизель жанармайына қосу қозғалтқышқа
нұқсан келтіреді.
–7°C (20°F) төмен температураларда жазғы
жанармайды пайдаланбаңыз. Салқын температурада жанармайда балауыз пайда болуы
мүмкін.
Нәтижесінде,
бұл
қозғалтқыштың бірқалыпты жұмыс жасауына мүмкіндік бермейді.

ҰСЫНЫЛҒАН ҚОЗҒАЛТҚЫШ МАЙЫ
Мына бөлімді қараңыз: “Ұсынылған сұйықтықтар/
майлар және сыйымдылықтары” “9. ішінде
Техникалық мәлімет” бөлім.

ТЫНЫШТЫҚ КҮЙДЕГІ ШИНА
ҚЫСЫМЫ
Жүргізуші жақтағы орталық қолтық таянышына
жабыстырылған
шина
тақтайша
белгісін
қараңыз.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
ТУРАЛЫ ҚАМ ЖЕУ
Бүгін, NISSAN тарапынан қоршаған ортаны қорғау
және қолдауға байланысты міндеттемелерді
орындау үшін жасалған күш-жігер өте маңызды.
NISSAN жайында айтар болсақ, біз әр аймақты
және әр жұмыс аумағында ең жоғарғы деңгейдегі
әдісті қолдаймыз.

ӘРБІР ӘРЕКЕТТЕГІ СӘЙКЕСТІК
NISSAN компаниясы жарамды мерзімі біткен
көліктің құрамдас бөліктерін қайта пайдаланды,
қайта өңдеуді қамтамасыз етуге көңіл бөледі және
ЕО заңдарымен (жарамды мерзімі біткен көлікке
қатысты директива) сәйкестікке кепіл береді.

КӨЛІКТІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ МӘСЕЛЕСІН
ҚАРАСТЫРА ОТЫРЫП
ҚҰРАСТЫРАМЫЗ
Жер
астына
көмілетін
қалдықтарды,
шығарылымдарды
азайтуға,
пайдалы
қазбаларды сақтауға және қайта өңдеу
әрекеттерін жақсартуға күн сайын өндіру, сату
және қызмет көрсету жұмысы барысында және
жарамды мерзімі біткен көліктерді (ЖМБК) өңдеу
ісінде үлкен мән беріледі.

Жобалау кезеңі
Қоршаған ортаға әсерін азайту үшін NISSAN
көлігін 95% қайта өңдеуге болатындай етіп
жасадық. Бөлшектеуді, қайта өңдеуді жеңілдету
және зиянды заттарды азайту үшін құрамдас
бөліктерді таңбалаймыз. Қауіпті заттарды мұқият
тексереміз
және
бақылауда
ұстаймыз.

Әлдеқашан, NISSAN көлігіндегі кадмий, сынап
және қорғасын мөлшерін ең аз деңгейге дейін
төмендеттік. NISSAN компаниясы көлік ішінде
қайта өңделген материалдарды пайдаланады
және қайта өңделген материалдардың пайыздық
мөлшерін көбейту мүмкіндіктерін іздеу үстінде.

Өндіру кезеңі
Біріккен Корольдік пен Испанияда орналасқан
NISSAN зауыттары әлдеқашан 90% жоғары қайта
өңдеу деңгейіне жетті және көрсеткіштерін бұдан
әрі жақсартуға тырысуда. ҰБ зауыт электр қуатын
өндіретін қондырғылардағы көмір қышқыл
газының шығарылымын жылына 3000 тоннадан
астам деңгейге қысқарту үшін 10 жел турбинасын
орнатты. NMISA (Испания) қуатты үнемдеу үшін
күн энергиясына негізделген су жылыту жүйесін
пайдалануда. Бұл көлікті бояу кезінде су
қазандықтарында
тұтынылатын
электр
қуатының 33% өндіреді.

Өндіру және тарату кезеңі
Өндіріс және тарату кезеңінде пайда болатын
қоқыс көлемін азайту үшін қорларды тиімді пайдалану. NISSAN компаниясы, мүмкін болған жерде,
материалдарды азайту, қайта пайдалану және
қайта өңдеуге негізделген әрекеттерді қолдайды.
NISSANкөлігінің мақсаты Жапония және бүкіл
әлемде өндіріс бойынша 100% қайта өңдеу
деңгейіне жету.

Пайдалану және қызмет көрсету
кезеңі

КӨЛІКТІ ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАҢЫЗ

NISSAN дилерлері сіз сияқты тұтынушымызға
бағытталған терезе. Ойыңыздан шығу үшін олар
жоғары сапалы қызмет көрсетумен қоса,
қоршаған ортаға жауапты қарайды. NISSAN компаниясы
қызмет
көрсету
орталығының
әрекеттері нәтижесінде пайда болған қоқысты
қайта
өңдеуге
бағытталған
әрекеттерді
қолдайды.

Көлікті жүргізу дағдысы жанармай үнеміне және
қоршаған ортаға айтарлықтай әсер етеді.
Жанармайды үнемдеуді жақсарту, көлікті жүргізу
дағдысын жақсарту және шығарылымдарды
азайту арқылы қоршаған ортаға зиян келтірмеу
үшін төмендегі кеңестерді орындаңыз:

Лақтыру кезеңі

Жол қозғалысын болжай білу және сәйкесінше
әрекет ету жанармайдың тұтынылуын азайтады,
бұл
табиғатты
қорғауға
көмектеседі.
Бағдаршамдарға жақындаған кезде аяқты
үдеткіш педальдан алыңыз және шам қызылға
ауысқанда
оқыс
тежеуді
болдырмауға
тырысыңыз.
Жылдамдықты шамадан тыс асыруға, қатты
үдетуге және кенеттен тежеуге тырыспаңыз.
Уақытты ұтуды қоршаған ортаны ластаумен
салыстыруға келмейді. Өрге шығу кезінде
жанармайдың тұтынылуын және ластану деңгейін
азайту үшін белгілі бір жылдамдықты ұстаныңыз.
Жылдамдықты ұстап отырыңыз немесе жол
қозғалысына қарай көліктің баяу жүруіне
мүмкіндік беріңіз.

Жарамды мерзімі біткен көлікті немесе оның
құрамдас бөліктерін қайта өңдеуге жіберіңіз.
NISSAN көлігі жарамды мерзіміне жақындаса және
күнделікті қолданысқа бұдан былай жарамайтын
болса, оның әлі де бағасы бар. Қоршаған ортаға
әсер ететін қоқысты NISSAN көлігін аймақтағы жинау желілеріне қайта өңдетуге әкелу арқылы
болдырмауға болады. Жинау желілері жарамды
мерзімі біткен көлікті өңдеуге еш шығын
кетпейтініне кепіл береді. ELV сүзгісін қайда қалай
тастау туралы қосымша ақпарат алу үшін
жергілікті NISSAN дилерлік.

Жанармайды тиімді қолданып жүргізу

Көлікті жүргізу кезінде терезелерді
жабыңыз
Терезесі ашық көлікті 100 км/сағ (62 миля/сағ) шамасында жүргізу жанармайдың тұтынылуын 4%
дейін өсіреді. Көлікті терезелері жабық күйде
жүргізу жанармай үнемін жақсартуға көмектеседі.

Төбедегі жүк салғышты қажет кезде
ғана пайдаланыңыз
Төбедегі жүк салғыш жүйені нағыз қажет кезде
ғана орнатыңыз, басқа жағдайларда, оны көліктің
ішіне салыңыз немесе гаражда сақтаңыз. Көлікті
төбедегі жүк салғыш, каяк ұстағыш немесе шаңғы
салғыш
бос
кезде
жүргізбеңіз,
бұл
аэродинамикалық итеру күшін айтарлықтай азайтады.

Ауа баптағыштың пайдаланылуын
оңтайландыру
Ауаны баптау жүйесінің қолайлы салқындату
және ылғалды сору арқылы көлікті жүргізу
әрекетіне және көліктің қауіпсіздігіне оң әсерін
тигізеді, терезенің булануын/терлеуін кетіру
қажет болған кезде жүргізушілер қырағы отырады және көру қабілеті жақсарады. Алайда, ауа
баптағыш жүйені пайдалану жанармайдың
тұтынылуын қала ішінде айтарлықтай көбейтеді.
Желдеткіш тесіктерді барынша пайдалану
арқылы
ауа
баптағыштың
қолданылуын
оңтайландырыңыз.

Еңіс жерлерде тұралату тежегішін
пайдаланыңыз
Көлікті еңіс жерде ұстап тұру кезінде, тұралату
тежегішін пайдаланыңыз. Көлікті ұстап тұру үшін
іліндіру педалін (механикалық беріліс) немесе
үдеткіш педальды (үздіксіз өзгеріп тұратын
беріліс) пайдалануға тырыспаңыз, себебі бұл
жанармайдың қажетсіз тұтынылуына және
желінуге әкеледі.

Қауіпсіз арақашықтықты сақтаңыз
Сапар шегу кезінде көлікті жүргізу жеңіл болуы
және ыңғайлылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз
ету үшін жол жүру жағдайларын алдын-ала болжай біліңіз. Жолға шыққан кезде, басқа
көліктерден қауіпсіз арақашықтықта жүргізіп, соны ұстанып отырыңыз. Бұл жанармайдың
тұтынылуын азайтуға көмектеседі, себебі тежегіштерді үнемі басып отырмайтын боласыз.

Шина қысымын тексеріңіз
Шина
қысымының
төмен
болуы
және
ұсынылмаған
шиналардың
пайдаланылуы
жанармайдың көп тұтынылуына әкеледі. Дұрыс
шина қысымы көліктің ұстау қабілетін барынша
жақсартады және жанармайдың тұтылуын
оңтайландырады.

Көлікті жүйелі түрде қаратып
тұрыңыз
Жүйелі түрде жасалған техникалық қызмет көлікті
оңтайлы күйде және жанармайдың ең жақсы
үнеміне қол жеткізе отырып жүргізуге мүмкіндік
береді. Көліктің бастапқы стандартқа сай қызмет
алуын қамтамасыз ету үшін оны NISSAN дилеріне
апарып, тексертіңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ЖАСТЫҒЫ
ЖАПСЫРМАСЫ (бар болса)

ЖЫЛДАМ АНЫҚТАМА
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Төтенше жағдай кезінде ... “Апаттық ескерту
жыпылықтағышының қосқышы” “6. ішінде
Төтенше жағдайда” бөлім
(Желі шыққан шина, қозғалтқыштың
алмауы, қызып кету, сүйреу)

от

Қозғалтқышты от алдыру ... “Қозғалтқышқа от
алдыру алдында” “5. ішінде От алдыру және
жүргізу” бөлім
Өлшегіштер
мен
датчиктерді
оқу
...
“Өлшегіштер мен датчиктер” “2. ішінде Аспаптар мен басқару құралдары” бөлім
Техникалық қызмет көрсету және өз бетінше
орындалатын жұмыстар ... “Техникалық қызмет
көрсету қажеттіліктері” “8. ішінде Техникалық
қызмет көрсету және өз бетінше орындалатын
жұмыстар” бөлім
Техникалық
мәлімет
...
“Ұсынылған
сұйықтықтар/майлар
және
сыйымдылықтары” “9. ішінде Техникалық мәлімет”
бөлім

