
Zawsze zaczynaj rozmowę od « OK GOOGLE, KAŻ NISSAN »
Po nawiązaniu połączenia użyj następujących poleceń, 

aby porozmawiać ze swoim Nissanem.*

Twój Nissan jest teraz kompatybilny z każdym 
urządzeniem z Asystentem Google.

Podłącz swojego Nissana, uzyskaj informacje i kontroluj 
różne funkcje, aby uzyskać najwyższy komfort i wygodę.

*Kompatybilność Twojego Nissana z urządzeniami z Asystentem Google różni się 
w zależności od modelu i klasy samochodu. Będziesz także potrzebować smartfona 

z kompatybilnym systemem operacyjnym iOS lub Android oraz karty SIM z opcją 
transmisji danych od operatora sieci komórkowej.



« OK GOOGLE, KAŻ NISSAN » 

* Zarówno adres domowy, jak i służbowy muszą być wstępnie ustawione w sekcji  
profilu w aplikacji NissanConnect Services na smartfony

** Przykłady podane dla modelu Juke, odpowiedzi będą dostosowane do rzeczywistego pojazdu 
podłączonego do Twojej aplikacji NissanConnect Services

żeby przesłał adres Zgoda 3, Warsaw do  
mojej nawigacji?

Zrozumiano. Oto Nissan, najnowsza wersjaTwój 
cel: zgoda 3, 05-800 warszawa, polska zostanie 
wysłany do Leaf. Czy jest to poprawny adres?

żeby przesłał mój adres domowy*  
do mojego samochodu

W porządku. Proponuję: Nissan, najnowsza 
wersjaTwój adres domowy nie jest ustawiony. 
Przejdź do aplikacji Nissan Connect, aby 
ustawić adres domowy

żeby przesłał adres mojej pracy* do  
mojego samochodu

OK. Oto Nissan, najnowsza wersjaTwój adres 
pracy nie jest ustawiony. Przejdź do aplikacji 
Nissan Connect, aby ustawić adres pracy

żeby przełączył się na mojego Juke**

Proponuję: Nissan, najnowsza wersjaW Twoim 
wirtualnym garażu nie ma Juke**. Wybierz inny 
samochód. Z którym samochodem chcesz 
się połączyć?

jaki jest przebieg mojego samochodu? OK. Oto Nissan, najnowsza wersjaPrzebieg 
Twojego Juke** wynosi 1672 kilometrów.

Jak długo będę mógł jeździć? Ok. Oto Nissan, najnowsza wersjaW zbiorniku 
znajduje się ilość paliwa na 372 kilometrów.

gdzie znajduje się mój samochód
W porządku. Oto Nissan, najnowsza 
wersjaTwój Juke** jest teraz zaparkowany w 
Cranfield Rd, Wielka Brytania.

Mignij światłami
Zrozumiano. Nissan, najnowsza wersja. Może 
Ci się spodobaOK. Światła w Twoim Juke** 
zostaną włączone.

żeby mi udzielić wskazówek

Jestem tutaj, żeby pomóc Ci zarządzać zdalnie 
Twoim NISSAN. Możesz sprawdzić gdzie jest 
Twój samochód, wysłać adres docelowy to, 
włączyć i wyłączyć klimat oraz inne rzeczy. 
Chciałbyś kilka przykładów rzeczy, o które 
możesz mnie zapytać?

Czy mam zablokowane drzwi?
W porządku. Proponuję: Nissan, najnowsza 
wersjaNie martw się. Wszystkie drzwi w 
Twoim Juke** są zamknięte.

Ile kilometrów przejechałam w  
zeszłym tygodniu? 

Zrozumiano. Proponuję: Nissan, najnowsza 
wersjaPrzepraszam, ale brak danych na temat 
historii jazdy między poniedziałek wrzesień 28. 
a niedziela październik 4.

ile czasu jeździłem w lipcu? Oto Nissan, najnowsza wersjaPrzepraszam, ale 
brak danych na temat historii jazdy dla lipiec.

Sprawdź moje powiadomienia Zrozumiano. Proponuję: Nissan, najnowsza 
wersjaNie masz żadnych nowych powiadomień.


