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Všimnite si, že niektoré funkcie sú voliteľné a nemusia sa na vaše vozidlo vzťahovať.

Úplný popis všetkých systémov a funkcií vášho vozidla nájdete vo vašej príručke 
vlastníka vozidla. UŽITE SI JAZDU!
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DVERE – ODOMYKANIE A ZAMYKANIE
Dvere môžete zamknúť a odomknúť stlačením tlačidla zamknutia  alebo 
odomknutia  na prívesku s diaľkovým ovládaním alebo inteligentnom 
kľúči.

Systém inteligentného kľúča
Systém inteligentného 
kľúča je systém 
diaľkového otvárania, 
ktorý vám umožňuje 
zamknutie a odomknutie 
dverí a zadných 
výklopných dverí bez 
použitia kľúča v čase, 
keď sa inteligentný 
kľúč nachádza v 
prevádzkovom dosahu 
vozidla. Dvere otvorte 
stlačením tlačidla odomknutia na kľučke dverí a potiahnutím kľučky 
smerom k vám. Zadné výklopné dvere odomknite stlačením tlačidla 
odomknutia  na zadných výklopných dverách. Zadné výklopné dvere 
otvorte stlačením spínača otvárania . Dvere alebo zadné výklopné dvere 
zamknete stlačením tlačidla na kľučke dverí alebo na zadných výklopných 
dverách.

Pre modely Superlock:
Jediným stlačením zamknete centrálny zámok, čo je indikované krátkym 
bliknutím svetiel. Dvojité stlačenie inicializuje Superlock, čo je indikované 
dlhým bliknutím svetiel.

Prívesok na kľúče s diaľkovým 
ovládaním

Inteligentný kľúč

Režimy odomknutia dverí
Môžete si vybrať dva odlišné režimy odomknutia:
 � Režim selektívneho odomknutia dverí – Po stlačení tlačidla na kľučke 

dverí vodiča alebo tlačidla odomknutia  na prívesku na kľúče sa 
najskôr odomknú len dvere vodiča. Všetky dvere odomknete opätovným 
stlačením niektorého z týchto tlačidiel.

 � Komfortný režim – Po jednom stlačení tlačidla na kľučke dverí alebo 
tlačidla  na prívesku na kľúče sa odomknú všetky dvere.

Režim odomykania dverí je predvolene nastavený na „Komfortný režim“.
Medzi týmito režimami prepínate pomocou ponuky [Vehicle Settings] na 
displeji s informáciami o vozidle.

TANKOVANIE
Keď zapaľovanie prepnete do polohy ZAP, palivomer bude zobrazovať 
približnú hladinu paliva v nádrži. V dolnej časti displeja s informáciami o 
vozidle sa neustále zobrazuje dostupný dojazd.
Keď poklesne hladina v nádrži, na displeji s informáciami o vozidle sa 
zobrazí výstraha a farba symbolu dojazdu vozidla sa zmení na žltú. 
Natankujte čo možno najskôr predtým, ako dojazd dosiahne hodnotu „0“.
 Symbol palivového čerpadla ( ) zobrazený na palivomeri vám 
pripomína, že veko palivovej nádrže sa nachádza na pravej strane vozidla.

Na otvorenie veka palivovej nádrže ho 
stlačte a uvoľnite.
Po natankovaní otáčajte uzáver 
plniaceho hrdla palivovej nádrže 
dovtedy, pokým nebudete počuť 
cvaknutie západky.

Vždy dodržiavajte špecifikácie paliva uvedené na štítku .Poznámka:
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NASTAVENIE SEDADLA

Manuálne nastavenie sedadla

 Potiahnutím páčky nastavte sedadlo v horizontálnom smere.
 Potiahnutím páky nastavte uhol operadla sedadla.
 Potiahnutím/stlačením páčky zdvihnite/znížte sedadlo.

DEAKTIVÁCIA AIRBAGU SPOLUJAZDCA NA 
PREDNOM SEDADLE
Keď je spínač zapaľovania v polohe 
LOCK a vozidlo stojí. Spínač zatlačte 
dovnútra a otočte ho do polohy <OFF>, 
čím airbag spolujazdca na prednom 
sedadle vypnete.

na kombinovanom merači a na 
stredovej konzole bude svietiť indikátor 
vypnutia (OFF) airbagu spolujazdca  
na prednom sedadle .
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NASTAVENIE VOLANTU

Uvoľnite zaisťovaciu páku  podľa obrázka a volant nastavte do 
požadovanej polohy (dopredu alebo dozadu , hore alebo dole . Pevne 
zatlačte zaisťovaciu páčku naspäť do polohy, aby sa volant zaistil na svojom 
mieste.
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SVETLOMETY  
(AUTOMATICKÉ SVETLO / UVÍTACIE OSVETLENIE)
Systém automatických svetiel
Spínač svetiel otočte do 
polohy <AUTO>. V závislosti 
od vonkajších svetelných 
podmienok sa svetlomety budú 
automaticky zapínať a vypínať.

Uvítacie osvetlenie
Uvítacie osvetlenie môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou ponuky 
[Nastavenia] na displeji s informáciami o vozidle. Keď nastavíte na možnosť 
ON, po odomknutí sa na 30 sekúnd zapnú svetlá na denné svietenie a 
zadné svetlá. Na nejaký čas zostanú svietiť aj po zamknutí.

Systém automatického stierania
Páčku stierača čelného skla nastavte do polohy <AUTO> a stierače 
následne automaticky spustia činnosť, keď sa na čelnom skle zistí dážď. 
Citlivosť systému snímania dažďa nastavte otočením krúžku spínača 
stieračov tak, ako je to znázornené:

 = vyššia citlivosť,
 = nižšia citlivosť.

AUTO

OFF

VONKAJŠIE ZRKADLÁ
Manuálne sklopenie

Vonkajšie spätné zrkadlá sa sklopia, keď tlačíte 
tlačidlo na sklopenie vonkajšieho spätného  
zrkadla.
Ak ich chcete roztvoriť, znovu stlačte tlačidlo.

Nastavenie zrkadiel
Vonkajšie spätné zrkadlá je možné nastaviť 
posunutím spínača  do polohy, ktorú chcete 
nastaviť.
Po výbere strany je možné pomocou  spínača 
môžete nastaviť polohu.

Automatické sklopenie
Vonkajšie spätné zrkadlá sa automaticky otvoria pri zapnutí zapaľovania 
alebo odomknutí dverí vozidla. Použite ponuku [Mirrors] na informačnom 
displeji vozidla vyberte okamih, keď sa majú zrkadlá automaticky sklopiť a 
otvoriť.
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DISPLEJ S INFORMÁCIAMI O VOZIDLE

Displej s informáciami o vozidle sa nachádza v strede medzi otáčkomerom 
a tachometrom a ponúka množstvo užitočných informácií, vrátane výstrah. 
Taktiež vám umožňuje upraviť nastavenia vozidla a systému, a to pomocou 
spínačov na ľavej strane volantu. V závislosti od technických parametrov 
vozidla môže displej s informáciami o vozidle poskytovať nasledovné 
informácie:

 � Pokyny navigácie krok za krokom
 � Audio
 � Nastavenia vozidla
 � Informácie počítadla kilometrov jazdy
 � Varovania a nastavenia asistenčného systému pre vodiča
 � Informácie o ProPILOT / inteligentnom tempomate / tempomate
 � Varovania a výstrahy
 � Informácie o tlaku vzduchu v pneumatikách

Typ A
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SPÍNAČ OVLÁDANIA JASU / VYNULOVANIA JAZDY
Stlačením strany – alebo + spínača 
ovládania jasu  zmeňte jas displeja s 
informáciami o vozidle.

Krátkym stlačením spínača 
<TRIP RESET>  sa prepína medzi 
zobrazením počítadla prejazdených 
kilometrov pre jazdu A, jazdu B a 
celkového počtu prejazdených 
kilometrov.

Stlačením a podržaním spínača na približne 1 sekundu vynulujete jazdu A 
alebo jazdu B počítadla prejazdených kilometrov.

KÚRENIE A KLIMATIZÁCIA (MANUÁLNE)

 Otočný ovládač prúdenia vzduchu
 Tlačidlo <A/C> (klimatizácia)
 Otočný ovládač rýchlosti ventilátora
 Tlačidlo recirkulácie vzduchu
 Otočný ovládač teploty
 Tlačidlo cirkulácie vzduchu zvonku
 Odhmlievač zadného okna

A/C
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VYHRIEVANIE SEDADIEL

Sedadlá môžu byť vyhrievané zabudovanými ohrievačmi. Spínače  a  
umiestnené na jednotke kúrenia a klimatizácie sa môžu používať nezávisle 
od seba.
1. Naštartujte motor.
2. Vyberte rozsah teploty.

Jedným stlačením vyberte možnosť Vysoká teplota (2 indikátory), ďalším 
stlačením vyberte možnosť Nízka teplota (1 indikátor).

3. Ak chcete kúrenie vypnúť, znova stlačte tlačidlo.
Uistite sa, že indikátory zhasli.

Typ A

PUSH
A/C

Typ B

ON OFF

AUTO A/C

MAX

AUTO A/C

KÚRENIE A KLIMATIZÁCIA (AUTOMATICKÉ)

 Otočný ovládač teploty
 Tlačidlo <AUTO>
 Displej
 Tlačidlo <A/C> (klimatizácia)
 Otočný ovládač rýchlosti ventilátora
 Tlačidlo recirkulácie vzduchu
 Odhmlievač zadného okna
 Tlačidlo ovládania prietoku vzduchu
 Tlačidlo MAX odhmlievača predného okna
 Tlačidlo ON OFF (Zap./Vyp.)

ON OFF

AUTO A/C

MAX

AUTO A/C

Z
a

č
ín

a
m

e

F16 SK SK



9

TLAČIDLO ZAPAĽOVANIA
Naštartovanie motora tlačidlom spínača zapaľovania:
1. Modely s manuálnou prevodovkou: stlačte spojkový pedál a radiacu 

páku presuňte do polohy N (neutrál).
Modely s automatickou prevodovkou (DCT): stlačte brzdový pedál a 
radiacu páku presuňte do polohy P (parkovanie) alebo N (neutrál).

2. Motor naštartujte stlačením tlačidla spínača zapaľovania.

Zastavenie motora tlačidlom spínača zapaľovania:
1. Zastavte vozidlo.
2. Modely s manuálnou prevodovkou: stlačte spojkový pedál a radiacu 

páku presuňte do polohy N (neutrál).
Modely s automatickou prevodovkou (DCT): stlačte brzdový pedál a 
radiacu páku presuňte do polohy P (parkovanie) alebo N (neutrál).

3. Motor vypnite stlačením tlačidla spínača zapaľovania. Spínač 
zapaľovania teraz bude v polohe VYP.

4. Po otvorení dverí sa poloha spínača zapaľovania zmení z polohy VYP na 
polohu UZAMKNUTÉ a aktivuje sa zámka riadenia.

Automatické príslušenstvo
Z dôvodu zvýšenia pohodlia už spínač zapaľovania nemá samostatnú 
polohu ACC (Príslušenstvo). Audio a navigačný systém môžete zapnúť bez 
nutnosti vloženia kľúča alebo stlačenia štartovacieho tlačidla.
Po vypnutí motora môžete pokračovať v počúvaní audio systému. Z dôvodu 
šetrenia akumulátora vozidla sa systém po krátkej dobe automaticky 
vypne. Ak chcete pokračovať v počúvaní audio systému dlhšiu dobu, 
zapaľovanie zapnite a potom znovu vypnite.

ČELNÉ SKLO THERMACLEAR

Ak chcete odmraziť/rozmraziť čelné 
sklo, naštartujte motor a stlačte tlačidlo 
ThermaClear . Rozsvieti sa indikátor. 
Opätovným stlačením tohto tlačidla systém 
ThermaClear vypnete.

Systém ThermaClear sa automaticky vypne po približne 4 minútach - ak 
sa čelné sklo pred týmto časom vyčistí, opätovným stlačením tohto tlačidla 
systém ThermaClear vypnete.
Tlačidlo ThermaClear nahrádza bežné tlačidlo ON/OFF (Zap./Vyp.) pre 
kúrenie a klimatizáciu. Ak chcete systém vypnúť, otočný ovládač rýchlosti 
ventilátora otočte do najnižšej rýchlosti, počkajte približne 1 sekundu a 
potom ho otočte ďalej do polohy OFF (vypnuté).

FRONT REAR

AUTO A/COFF
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RADENIE POMOCOU PÁDIEL
Predvolený režim jazdy je „D“ (automatický).
Režim manuálneho radenia je možné zvoliť potiahnutím za pádlo radenia 
na volante.

Ak chcete zaradiť nižší prevodový 
stupeň, potiahnite ľavý bočný pádlový 
radič (-)   .

Ak chcete zaradiť vyšší prevodový 
stupeň, potiahnite pravý bočný pádlový 
radič (+)  .

Ak pádlo na krátky čas zatiahnete 
späť, prechod na režim manuálneho radenia je dočasný a trvá približne 
10 sekúnd po poslednej manuálnej zmene prevodového stupňa. Vybraný 
stupeň sa zobrazí na informačnom displeji vozidla spolu s písmenom „D“. 
Ak je pádlo zatiahnuté na dlhší čas, režim manuálneho radenia zostane 
nastavený, až kým sa nevypne.
V režime manuálneho radenia sa zvolený prevodový stupeň zobrazí na 
ukazovateli polohy na kombinovanom merači spolu s písmenom „M“.

Ak chcete vypnúť režim manuálneho radenia, potiahnite a podržte pravý 
pádlový radič a vozidlo sa vráti do predvoleného režimu „D“.

OK

SYSTÉM ZASTAVENIA/NAŠTARTOVANIA
Systém zastavenia/naštartovania automaticky motor zastaví a znovu 
naštartuje, keď sa vozidlo nepohybuje, čím sa znižuje spotreba paliva, ako aj 
emisie výfukových plynov.

Keď systém zastaví motor, v pravom dolnom 
rohu displeja s informáciami o vozidle sa zobrazí 
symbol <AUTO>.

Aktivácia systému zastavenia/naštartovania:
 � Pri modeloch s manuálnou prevodovkou  

vozidlo úplne zastavte, ponechajte ho vo 
voľnobehu v neutrálnom prevode a uvoľnite 
spojkový pedál.

 � Pri modeloch s automatickou (DCT)  
prevodovkou  vozidlo úplne zastavte a buď 
stlačte nožnú brzdu alebo zaraďte N (Neutrál) 
alebo P (Parkovanie).

Ak máte podržanie automatického brzdenia 
zapnuté, môžete dať dole nohu z brzdového 
pedálu, keď sa indikátor (zelený) automatického 
podržania brzdy rozsvieti a motor sa 
automaticky reštartuje.

Opätovné naštartovanie motora, keď je systém 
zastavenia/naštartovania aktívny:
 � Pri modeloch s manuálnou prevodovkou sa motor znovu naštartuje 

okamžite po stlačení spojkového pedálu pred preradením do prevodu 
( jazdy dopredu alebo spiatočky).

 � Pri modeloch s automatickou (DCT) prevodovkou:
 �Ak sa indikátor (zelený) automatického podržania brzdy rozsvieti, 
preraďte na D (Jazda) alebo R (Spiatočka) alebo stlačte plynový 
pedál, čím sa motor reštartuje a vozidlo sa pohne.
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Ak používate plynový pedál na reštartovanie motora, objaví 
sa malé oneskorenie predtým, ako sa vozidlo pohne pri 
reštartovaní motora.

Poznámka:
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 �Ak je automatické podržanie brzdy vypnuté alebo indikátor nesvieti, 
motor sa reštartuje, keď dáte dole nohu z brzdového pedálu alebo 
zaradíte D (Jazda) alebo R (Spiatočka).

Systém zastavenia/naštartovania sa vypne, keď si odopnete bezpečnostný 
pás alebo otvoríte dvere v čase, keď je systém v prevádzke. V takýchto 
prípadoch motor znovu naštartujte manuálne.

Vypnutie systému sa krátko zobrazí na displeji s informáciami o vozidle.  
Ak chcete pokračovať v jazde, keď je systém vypnutý, motor znovu 
naštartujte manuálne pomocou kľúča alebo tlačidla zapaľovania.

Vypnutie systému zastavenia/naštartovania
Systém zastavenia/naštartovania 
môžete vypnúť na dobu jazdy stlačením 
spínača vypnutia systému zastavenia/
naštartovania do polohy <OFF>; v pravom 
dolnom rohu displeja s informáciami 
o vozidle sa zobrazí symbol vypnutia 
systému zastavenia/naštartovania.  
Pri ďalšom zapnutí zapaľovania sa 
systém znovu zapne automaticky.

Systém zastavenia/naštartovania nebude fungovať za 
určitých podmienok, ako napríklad v prípade, že motor ešte 
nedosiahol svoju normálnu prevádzkovú teplotu.  
Je to normálne správanie a neznamená to poruchu systému.

Poznámka:

Aj keď sa na konci cesty motor zastaví automaticky, musíte 
zapaľovanie vypnúť pomocou kľúča alebo tlačidla zapaľovania, 
ako obvykle.

Poznámka:

REŽIM JAZDY
Prepínač režimu jazdy sa nachádza za radiacou pákou.
V závislosti od jazdných podmienok je možné zvoliť tri režimy jazdy 
([STANDARD], [SPORT] a [ECO]) .

Režim jazdy [STANDARD]
Režim jazdy [STANDARD]sa odporúča pre bežnú jazdu.  
Režim jazdy [STANDARD] sa aktivujte v predvolenom nastavení.

Režim jazdy [SPORT]
Režim jazdy [SPORT] sa odporúča na dosiahnutie pocitu vyššieho výkonu. 
Ak chcete nastaviť režim jazdy [SPORT] stlačte tlačidlo režimu jazdy hore.  
Ak sa chcete vrátiť do režimu [STANDARD], stlačte ešte raz tlačidlo režimu 
jazdy hore.

Režim jazdy [ECO]
Režim jazdy [ECO] sa odporúča pre maximálnu úsporu paliva.  
V režime jazdy [ECO] je stav motora a prevodovky nastavený tak,  
aby sa zlepšila spotreba paliva.
Ak chcete nastaviť režim jazdy [ECO], stlačte tlačidlo režimu jazdy hore.  
Ak sa chcete vrátiť do režimu [STANDARD], stlačte ešte raz tlačidlo režimu 
jazdy dole.
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PARKOVACIE BRZDA (ELEKTRICKÁ/NEELEKTRICKÁ)
Neelektrická

Ak chcete zatiahnuť parkovaciu brzdu, páku 
parkovacej brzdy zatiahnite smerom hore .

Ak chcete uvoľniť parkovaciu brzdu, pevne 
stlačte a podržte pedál nožnej brzdy. 
Mierne potiahnite páku ručnej brzdy, 
podržte stlačené tlačidlo  a páku dajte 
úplne dole .
Pred jazdou sa uistite, že kontrolka brzdy 
zhasla.

Elektrická
Elektrickú parkovaciu brzdu môžete aktivovať alebo 
uvoľniť pomocou spínača parkovacej brzdy .

Aktivácia:
Potiahnite  smerom hore, rozsvieti sa indikátor  .

Uvoľnenie:
 So zapaľovaním v zapnutej polohe ON stlačte 
brzdový pedál a stlačte  tlačidlo . Indikátor 
zhasne.

Pred jazdou sa uistite, že kontrolka brzdy zhasla.

Elektrická parkovacia brzda má tiež funkciu automatickej aktivácie a 
vypnutia.
Parkovacia brzda sa automaticky uvoľní, keď začnete jazdiť pomocou 
plynového pedála.

Keď vozidlo zastaví, automaticky sa aktivuje elektronická parkovacia brzda 
po vypnutí motora pomocou spínača zapaľovania.

Pred opustením vozidla sa uistite, že je zatiahnutá parkovacia 
brzda.

Poznámka:
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NISSANCONNECT (S NAVIGÁCIOU) (TYP A)

 Displej s dotykovou obrazovkou.
 Stlačením ovládača jednotku zapnete/vypnete, otáčaním nastavujete hlasitosť.
 Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku zvuku.
 Stlačením prepínate medzi denným/nočným osvetlením displeja.
 Stlačením zobrazíte na obrazovke mapu.
 Stlačením zobrazíte obrazovku východiskovej ponuky
 Stlačením zobrazíte monitor pre pohľad dozadu /  
systém Intelligent Around-View Monitor.

 Stlačením tlačidla vyberiete nasledujúcu rozhlasovú stanicu alebo nasledujúcu 
skladbu na externom pripojenom zariadení.

 Stlačením tlačidla vyberiete nasledujúcu/predchádzajúcu rozhlasovú stanicu alebo 
sa vrátite na predchádzajúcu skladbu na externom pripojenom zariadení.

 Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo zrušíte výber.
 Otočením môžete listovať v ponuke alebo zozname, zväčšiť alebo zmenšiť 
zobrazenie mapy, stlačením zadať alebo potvrdiť výber v ponuke.

CAMERAMAPAUDIO

Telefón Pridať domovskú polohu CieľBZ NastaveniaZväčšiťZmenšiť

Všetky podrobnosti o praevádzke jednotky nájdete v príručke 
vlastníka systému NissanConnect.

Poznámka:

NISSANCONNECT (BEZ NAVIGÁCIE) (TYP B)

 Displej s dotykovou obrazovkou.
 Stlačením ovládača jednotku zapnete/vypnete, otáčaním nastavujete hlasitosť.
 Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku zvuku.
 Stlačením prepínate medzi denným/nočným osvetlením displeja.
 Stlačením zobrazíte obrazovku telefónu.
 Stlačením zobrazíte obrazovku východiskovej ponuky
 Stlačením zobrazíte monitor pre pohľad dozadu /  
systém Intelligent Around-View Monitor.

 Stlačením tlačidla vyberiete nasledujúcu/predchádzajúcu rozhlasovú stanicu alebo 
sa vrátite na nasledujúcu skladbu na externom pripojenom zariadení.

 Stlačením tlačidla vyberiete predchádzajúcu rozhlasovú stanicu alebo sa vrátite na 
predchádzajúcu skladbu na externom pripojenom zariadení.

 Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo zrušíte výber.
 Otočením tlačidla prechádzate ponukou alebo zoznamom, jeho stlačením zadáte/
potvrdíte výber z ponuky.

Telefón CD DAB

Náhod.Všetky

FM NastaveniaUSBBT Audio

11:56SB-phone

InterpretZdroj

Menu BT Albumy
Skladba

0:14

11:56SB-phone

InterpretZdroj

Menu BT Albumy
Skladba

0:14

CAMERAAUDIO

Všetky podrobnosti o prevádzke jednotky nájdete v príručke 
vlastníka systému NissanConnect

Poznámka:
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AUDIO JEDNOTKA (TYP C)
 9 MM

 Spínač napájania / ovládač ovládania hlasitosti <VOL>
 Tlačidlo <SETTINGS>
 Displej
 Režim rádia: tlačidlo predvoľby

 Audio režim iPod/USB/Bluetooth: Tlačidlo opakovania <RPT>
 Režim rádia: Tlačidlo predvoľby, tlačidlo <MIX>
   Režim rádia: tlačidlo predvoľby
 Režim rádia: tlačidlo predvoľby 

 Režim USB alebo Phone: tlačidlo rýchleho vyhľadávania
 Tlačidlo potvrdenia <OK> / ovládač <MENU>
 Tlačidlo jasu displeja (dený/nočný režim)

 Jas displeja nastavíte otočením ovládača <MENU>. Úroveň jasu podsvietenia je 
prepojená so spínačom svetlometov. Keď sú svetlomety zapnuté, jas sa automaticky 
stlmí. Stláčaním tlačidla sa prepína stav úrovní jasu osvetlenia.

 Tlačidlá pre rýchle pretáčanie dopredu (Cue) / nasledujúcu skladbu a pretáčanie 
dozadu / predchádzajúcu skladbu

 Tlačidlo <RADIO>
 Tlačidlo <MEDIA>

 Prepínanie medzi audio zdrojmi (USB, AUX, BT Audio) (ak sú pripojené)
 Tlačidlo <DISP>

 Poskytuje informácie na obrazovke, ak sú k dispozícii (hudobné značky, RDS atď.)
 Stlačením zobrazíte obrazovku telefónu.
 Tlačidlo späť

Pozrite si príručku vlastníka vášho vozidla, kde nájdete všetky 
podrobnosti o prevádzke jednotky

Poznámka:

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ NA VOLANTE PRE AUDIO A 
PONUKU

 Ovládanie ponuky/  <OK>
  Stláčaním tlačidiel  prechádzajte položkami na displeji s 

informáciami o vozidle.
  Stláčaním tlačidiel  prepínajte z jedného zobrazenia 

obrazovky na ďalšie (napr. prepnutie z displeja s 
informáciami o vozidle na režim audio).

  Stlačením tlačidla <OK> vyberte položku na displeji s 
informáciami o vozidle.

 Späť
  Stlačením tlačidla  sa vrátite na predchádzajúcu 

obrazovku alebo zrušíte aktuálny výber.
 Tlačidlá ladenia
  Stláčaním tlačidiel  /  vyberte stanicu alebo skladbu.
  V závislosti od stavu displeja s informáciami o vozidle sa 

tlačidlá ladenia nedajú používať na ovládanie zvuku.
 Rádio:

•   Kratšie stlačenie tlačidla  / : Nasledujúca alebo 
predchádzajúca predvolená stanica

•   Dlhšie stlačenie tlačidla  / : Nasledujúca alebo 
predchádzajúca stanica

  Apple CarPlay, Android Auto, CD, iPod,  
USB zariadenie alebo Bluetooth audio:
•   Kratšie stlačenie tlačidla  / : Nasledujúca skladba 

alebo začiatok aktuálnej skladby
•   Dlhšie stlačenie tlačidla  / : Dopredu alebo dozadu

 Hlasitosť
  Stláčaním tlačidla + alebo − hlasitosť zvyšujete alebo 

znižujete.

OK
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USB/AUX PRIPOJENIA
Vaše vozidlo je vybavené prídavnými vstupnými zásuvkami  
(USB a 3,5mm konektor). Pomocou týchto vstupov môžete k audio systému 
vozidla pripojiť smartfón s operačným systémom Android, iPhone, iPad, 
iPod, MP3 prehrávač alebo iné podobné kompatibilné pamäťové zariadenie.  
Pre jednotky NissanConnect: Stlačením tlačidla <MEDIA> na audio zariadení 
vyberte prehrávanie z externého pripojeného zariadenia. Pre jednotky 
Služieb NissanConnect (+): Zvoľte USB ako zdroj na obrazovke s voľbou pre 
prehrávanie externe pripojeného zariadenia.

Zásuvky USB a AUX sa nachádzajú na stredovej konzole.

 � Keď pripájate zariadenia iPhone, iPod alebo iPad, použite originálny  
kábel USB certifikovaný spoločnosťou Apple.

 � Keď používate inteligentné telefóny s operačným systémom Android, 
používajte originálny certifikovaný kábel dodávaný spolu so zariadením.

V zadnej časti lakťovej opierky je umiestnená ďalšia zásuvka 
USB nabíjačky.

Poznámka:

NAVIGÁCIU
Nastavenie cieľa
1. Dotknite sa položky [Mapa] na 

úvodnom paneli na obrazovke.

2. Vyberte uprednostnenú metódu pre 
nastavenie cieľa z podradenej ponuky 
a vstupu.

PONUKA

00:28 25.0kmZrušiť

Telefón NastaveniaAudioInfo PONUKA Mapa Pripojenia

PONUKA

12:25Cieľ

Ísť domov

Adresa

Body záujmu

Adresár

Predchádzajúce 
ciele

Uložené trasy

Go to work

Destinations by 
Google™

Zadajte bod záujmu/adresu
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Postup párovania (okrem typu C)
Na audio zariadení:
1. Na obrazovku Connections sa dostanete 

pomocou možnosti [Pripojenia] na paneli 
spustenia alebo prostredníctvom ponuky 
[Nastavenia].

2.  Navigujte sa na lištu [Bluetooth], kde sú 
zobrazené pripojené zariadenia.

3.  Dotknite sa [Pridať novú] a zobrazí  
sa správa.

4. Postupujte podľa inštrukcií na 
obrazovke a inštrukcií na vašom 
mobilnom telefóne / audio zariadení pre 
dokončenie párovania.

PONUKA

00:28 25.0kmZrušiť

Telefón NastaveniaZvukInfo PONUKA Mapa Pripojenia

Pridať novú

Zrušiť

Systém čaká na zariadenie, aby začalo s 
párovaním. Pomocou ponuky nastavení 
Bluetooth mobilného zariadenia nechajte zar. 
vyhľadať zariadenia v okolí a potom zvoľte 
zariadenie MYCAR.

Pripojenia

Nepripojené
Galaxy A5 (2017)

Pridať nové (4/6)

Bluetooth Wi-Fi USB

Nepripojené
iPhone XR

Pripojenia

Nepripojené
Galaxy A5 (2017)

Pridať nové (4/6)

Bluetooth Wi-Fi USB

Pridať novú

Zrušiť

Systém čaká na zariadenie, aby začalo s 
párovaním. Pomocou ponuky nastavení 
Bluetooth mobilného zariadenia nechajte zar. 
vyhľadať zariadenia v okolí a potom zvoľte 
zariadenie  MYCAR.

Potvrďte na svojom Bluetooth zariadení, 
že kód PIN 655038 je zobrazený.

Ak nie je možné zvoliť 
možnosť Bluetooth, 
odstráňte USB kábel z 
akýchkoľvek zapojených 
zariadení

Poznámka:

5. Párovaný telefón/zariadenie bude pridaný k zoznamu na obrazovke s 
pripojením Bluetooth.

 � Dotknutím sa mena iného zariadenia na zozname sa zapne pripojené 
zariadenie.

 � Dotknutím [ ] sa umožní zariadeniu pripojiť k Bluetooth a používať 
systém telefonovania Hands-Free.

 � Dotknutím sa [ ] sa aktivuje pripojenie zariadenia cez Bluetooth a 
používanie streamovania Bluetooth Audio.

 � Dotykom na [ ] umožníte určiť obľúbené pripojenie, obľúbené 
pripojenia sú označené hviezdičkou.

 � Dotykom [ ] sa zobrazia informácie a možnosti pre mobilný telefón, 
vrátane voľby na odstránenie párovaného zariadenia.

Postup párovania (typ C)
Na audio zariadení:
 � Na audio zariadení alebo na volante 

stlačte tlačidlo „Telefón“, vyberte 
položku [Bluetooth] a stlačte tlačidlo 
<ENTER> (alebo <OK>).

 � Vyberte položku [Pair Device] 
(spárovať zariadenie) a stlačte tlačidlo <ENTER> (alebo <OK>).

Na vašom mobilnom telefóne:
 � Ubezpečte sa, že rozhranie Bluetooth 

je zapnuté.
V mobilnom telefóne spustite 
vyhľadávanie zariadení Bluetooth. 
Keď váš mobilný telefón rozpozná 
systém vo vozidle, zobrazí sa výzva buď: 
-  zadať kód PIN (0000)
alebo
-  zadať heslo podľa zobrazenia na displeji.

 � Po zadaní kódu PIN alebo hesla sa 
postup párovania dokončí.

Po ďalšom zapnutí zapaľovania sa 
zariadenie automaticky pripojí k vášmu 
mobilnému telefónu.

Scan devices

Settings
Pair device

AF

54..
To Pair

Enter Pin
0000

AF

Pairing request
Confirm password

148855

PRIPOJENIE VÁŠHO MOBILNÉHO TELEFÓNU CEZ ROZHRANIE BLUETOOTH®
Pomocou technológie Bluetooth môžete váš telefón pripojiť („spárovať“) s vozidlom, aby ste váš mobilný telefón mohli používať bez použitia rúk.

Podrobné informácie o pripojiteľnosti zariadení Bluetooth, iPod/USB nájdete vo vašej príručke vlastníka vozidla alebo vo vašej príručke vlastníka 
systému NissanConnect.

Poznámka:
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AKTUALIZÁCIA DÁT MAPY (TYP A)

V prípade vozidiel so službami NissanConnect (typ A) sa vaša navigačná 
mapa aktualizuje automaticky prostredníctvom aktualizácií leteckých máp. 
Bezdrôtová aktualizácia sa vzťahuje na všetky nové cesty, stavebné trasy a 
zmeny rýchlostných obmedzení. Ak ste zmenili svoju krajinu, bude potrebná 
úplná aktualizácia mapy. Dáta mapy sa môžu aktualizovať cez USB alebo Wi-Fi.
Ak chcete podrobné špecifikácie, pozrite si Návod na použitie navigačného 
systému.

Aktualizácia pomocou USB pamäťového zariadenia
Postupujte podľa pokynov na stránke www.nissan-europe.com.

Aktualizácia pomocou bezdrôtovej LAN (Wi-Fi)
Dáta mapy je možné aktualizovať tiež pripojením vozidla k Wi-Fi.
Komunikácia cez Wi-Fi môže byť uskutočnená cez Wi-Fi sieť, smartfón, atď.

Ubezpečte sa, či je vozidlo pripojené k dostupnej sieti Wi-Fi:
1. Dotknite sa možnosti [Nastavenia] na spúšťacej lište a potom sa 

dotknite možnosti [Pripojenia]
2. Navigujte sa pomocou lišty [Wi-Fi], ktorá zobrazuje aktuálne pripojené 

zariadenia.
3. Dotknite sa názvu siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.
4. Zadajte heslo siete (ak sa vyžaduje) a dotknite sa [OK]. 
Keď je systém pripojený, zobrazí sa správa.

Keď je systém pripojený cez Wi-Fi:
5. Stlačte tlačidlo <MENU>.
6. Ťuknite na [Informácie] na spúšťacej lište a potom na  

[Informácie o systéme].
7. Dotknite sa [Aktualizácia mapy].
8. Dotknite sa [Update via Smartphone or Wi-Fi Hotspot].  

Zobrazí sa potvrdzujúca správa.
9. Dotknite sa [Vybrať oblasť], zvoľte oblasť, ktorá sa bude aktualizovať a 

dotknite sa [OK].
10. Dotknite sa [Áno] pre aktualizáciu zvolenej oblasti.
11. Po dokončení aktualizácie sa dotknite [OK].

AKTUALIZÁCIA SYSTÉMOVÉHO SOFTVÉRU  
(OKREM TYPU C)

Aktualizácia systémového softvéru je možné prevziať cez Wi-Fi.
1.  Pripojiť vozidlo k Wi-Fi.
2.  Stlačte tlačidlo <MENU>.
3.  Ťuknite na [Informácie] na spúšťacej lište a potom na  

[Informácie o systéme].
4.  Dotknite sa [Aktualizácia softvéru].
5.  Dotknite sa [Spustiť aktualizáciu softvéru]. Zobrazí sa aktuálna verzia 

softvéru a dátum poslednej kontroly.
6.  Pre zistenie dostupnosti aktualizácií sa dotknite [Vyhľadať aktualizáciu]. 

Po potvrdení sa zobrazí sa správa, keď je dostupná aktualizácia.
7.  Dotknite sa [Stiahnúť] pre spustenie preberania a aktualizáciu 

systémového softvéru.
8.  Po ukončení aktualizácie systémového softvéru prepnite spínač 

zapaľovania do polohy ZAP a nechajte systém 20 minút bez prevádzky 
spínačov na ovládacom paneli a volante.

9.  Zapnite spínač zapaľovania do polohy ZAP a aktualizovaný softvér  
bude dostupný
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APPLE CARPLAY (OKREM TYPU C)
Ak chcete aplikáciu Apple CarPlay 
používať, kompatibilné zariadenie 
iPhone pripojte prostredníctvom 
originálneho/pôvodného kábla 
iPhone k portu USB v stredovej 
konzole vozidla.
Pomocou aplikácie Apple CarPlay sa 
dá váš systém vo vozidle používať ako 
displej a ovládač pre niektoré funkcie 
telefónu iPhone. Aplikácia Apple 
CarPlay obsahuje funkciu Siri, ktorá umožňuje vykonávať niektoré operácie 
pomocou hlasového ovládania.

Pre aktiváciu funkcie Siri stlačte a podržte tlačidlo rozpoznávania 
hlasu na pravej strane volantu.

TIP:

Pre doplňujúce informácie o systéme Apple CarPlay, si pozrite zvláštnu 
Príručku používania vlastníka systému NissanConnect.
Ak chcete opustiť obrazovku Apple CarPlay, dotknite sa  a zvoľte [Nissan] 
na obrazovke Apple CarPlay.

 � Aplikácie a jazyky zobrazené na displeji sa budú líšiť v 
závislosti od nastavení vášho telefónu iPhone.

 � Ak sa Apple CarPlay nespustí automaticky, potvrďte 
nastavenia pre CarPlay settings: V ponuke [Nastavenia] Ò 
[Apps] Ò Vyberte váš telefón zo zoznamu Ò vyberte možnosť 
[Vždy] v časti [Povoliť po pripojení USB].

 � Všetky podrobnosti o prevádzke jednotky nájdete v príručke 
vlastníka vozidla NissanConnect alebosi pozrite webovú 
stránku podpory spoločnosti Apple, kde nájdete informácie o 
odstraňovaní problémov.

 � Dostupnosť funkcií Apple CarPlay sa môže líšiť v závislosti od 
vašej krajiny/regiónu.

Poznámka:

Telefón

Prehrávanie 
teraz

Podcasty Audio knihy Spotify

Hudba Mapy Správy

ANDROID AUTO (OKREM TYPU C)
Ak chcete použiť Android Auto, 
prevezmite aplikáciu Android Auto 
App z Google Play do telefónu 
Android v predstihu.
Aplikáciu Android Auto môžete 
používať tak, že k portu USB v 
stredovej konzole vozidla pripojíte 
kompatibilný telefón Android s 
pravým certifikovaným káblom.
Vďaka aplikácii Android Auto sa 
systém vo vozidle dá používať ako displej a ovládač pre niektoré funkcie 
telefónu so systémom Android. Android Auto podporuje Talk to Google, 
ktoré umožňujú určité operácie pomocou hlasového ovládania.

Pre aktiváciu funkcie Talk to Google stlačte a podržte tlačidlo 
rozpoznávania hlasu na pravej strane volantu.

TIP:

Ak chcete doplňujúce informácie o systéme Android Auto, pozrite si zvlášť 
poskytovaný Návod na používanie systému NissanConnect a webovú 
stránku Android Auto.
Ak chcete opustiť obrazovku Android Auto, dotknite sa  obrazovky 
Android Auto.

 � Aplikácie a jazyky zobrazené na displeji sa budú líšiť v 
závislosti od nastavení vášho telefónu Android.

 � Ak sa Android Audio nespustí automaticky, potvrďte 
nastavenia pre Android Auto: V ponuke [Nastavenia] Ò [Apps] 
Ò Vyberte váš telefón zo zoznamu Ò vyberte možnosť [Vždy] 
v časti [Povoliť po pripojení USB].

 � Všetky podrobnosti o prevádzke jednotky nájdete v príručke 
vlastníka vozidla NissanConnect alebosi pozrite webovú 
stránku podpory spoločnosti Google, kde nájdete informácie 
o odstraňovaní problémov.

 � Dostupnosť funkcií Android Auto sa môže líšiť v závislosti od 
vašej krajiny/regiónu.

Poznámka:

Google Mapy

D127

A12

7 minRue Jean Pierre Timbaud

34 min
27 km • 15:20
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ROZPOZNÁVANIE HLASU
Tlačidlo rozpoznania hlasu  na ovládacích prvkoch na volante sa môže 
použiť na rôzne účely:

Siri/ Talk to Google:
Keď je cez Bluetooth pripojený kompatibilný telefón, stlačte a podržte 
tlačidlo  pre aktiváciu Siri/Talk to Google.

Zabudované rozpoznávanie hlasu:
Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu zabudovaného rozpoznávania hlasu.

 � Navigácia podľa ulice:
 -  Použitím názvu ulice, vrátane mesta získate najlepšie výsledky:
 -  "Choďte na 10 Downing Street, Londýn"
 � Navigácia podľa zaujímavých miest (POI)

 -  Použitím POI, vrátane mesta získate najlepšie výsledky:
 -  "Nájsť štadión Twickenham v Londýne"

Dostupnosť funkcií zabudovaného rozpoznávania hlasu sa 
môže líšiť podľa zvoleného nastavenia jazyka a fyzického 
umiestnenia.

Poznámka:

Po stlačení tlačidla , ak je položka zvýraznená na obrazovke 
(napr. telefón, navigácia, audio, Informácie) vás systém navedie, ako 
povedať svoju požiadavku pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov. 
Toto môže byť užitočné hlavne, keď sa požaduje funkcia navigácie.

TIP:

SLUŽBY NISSANCONNECT SERVICES (TYP A)
Jednotky NissanConnect spolu s príslušnou aplikáciou pre smartfóny 
prostredníctvom vyspelých technológií ponúkajú rozširujúci sa rozsah 
služieb:

 • KONEKTIVITA: Pripojte vaše zariadenie Android alebo IOS pre 
bezproblémové pripojenie, vrátane hlasového ovládania. Získate 
prístup k vašej obľúbenej hudbe, správam a iným aplikáciám, aby ste 
zostali pri jazde informovaní a mohli využívať aj zábavu.

 • NAVIGÁCIA A JAZDA: Navigácia s podrobnými pokynmi, vrátane 
odoslania do auta a bodov záujmu, vás dostane tam, kam 
potrebujete. Informácie o spotrebe paliva a priemernej rýchlosti vám 
môžu pomôcť ešte viac zlepšiť vašu jazdu.

 • BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE VOZIDIEL: Máte problémy? Upozornenia a 
správy, ktoré vás informujú o tm, čo je zlé vo vašom novom Nissan 
Juke.

 • VÝHODY A POHODLIE: Prístup k vzdialeným službám, vrátane 
plánovania ciest z aplikácie Služby NissanConnect. A ak budete 
niekedy potrebovať pomoc, Nissan Assistance je vzdialené len jedno 
kliknutie.

Naskenujte QR kód a prevezmite aplikáciu Služby NissanConnect a pripojte 
ju k systému NissanConnect.

NissanConnect
Services

ZÍSKAJTE ZStiahnuť na

Zoznam vzdialených služieb nie je vyčerpávajúci. Nové služby a 
aktualizácie budú neustále pribúdať. Viac informácií o aplikácii 
Služby NissanConnect nájdete na miestnej webovej stránke 
spoločnosti Nissan.

Poznámka:
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Zaregistrujte vaše vozidlo v aplikácii Služby 
NissanConnect

1. Stiahnuť / otvoriť aplikáciu
 Nainštalujte služby NissanConnect do svojho telefónu z obchodu  

Google Play alebo App Store.
2. Prihláste sa alebo vytvorte si účet
 Vytvorte si účet v aplikácii, alebo ak ho už máte, prihláste sa.
3. Zadajte dvoje číslo VIN v aplikácii
 Zaregistrujte svoje vozidlo pomocou 17-miestneho čísla  

VIN (identifikačné číslo vozidla). Číslo VIN nájdete v registračnom 
osvedčení vášho vozidla alebo si pozrite návod na obsluhu, ak chcete 
nájsť jeho presné umiestnenie na vozidle.

4. Získajte kód na spárovanie vozidla
 Pri prvej aktivácii zapnite informačný systém a na domovskej stránke 

vyberte:
 [Nastavenia] Ò [NissanConnect Services] Ò [Informačné kanály] Ò 

[Upraviť zoznam kanálov] Ò [Aktualizovať zoznam informačných 
kanálov] Ò [Áno].

 Teraz by mal byť priečinok „Informácie o účte“ k dispozícii.
 Ak vozidlo chcete spárovať s aplikáciou, vyberte:
 [Info] Ò [NissanConnect Services] Ò [Informačné kanály] Ò  

[Informácie o účte] Ò [Kód na párovanie vozidla]
5. Zadajte kód na spárovanie do aplikácie
 Zadajte kód na spárovanie do aplikácie NissanConnect Services vo 

svojom smartfóne.
6. Overte a čakajtr na aktiváciu
 Keď sú podmienky a dojednania prijaté, služby by mali byť aktivované v 

rámci niekoľkých hodín.

 � Po dokončení postupu párovania sa sprístupnia všetky 
vaše služby. Poskytnite dostatočný čas na úplné aktivovanie 
služieb.

 � Ďalšie informácie nájdete na stránke Často kladené otázky 
(FAQ) v aplikácii Služby NissanConnect na webovej stránke 
Nissan.

Poznámka:

MAPY A DOPRAVNÉ INFORMÁCIE NAŽIVO (TYP A)
Váš systém NissanConnect môže zobraziť v reálnom čase dopravné 
informácie s pokrytím viacerých ulíc. Keď už sa zapne, bude zobrazovať 
automaticky a poskytne vám podporovanú oblasť s pokrytím dobrým 
signálom.
Ak chcete potvrdiť zapnutie informácií Premium Traffic, prejdite z hlavnej 
ponuky NissanConnect na [Nastavenia] Ò [Navigácia] Ò [Nastavenia inf. 
o doprave] a skontrolujte, či je možnosť [Použiť funkciu Premium Traffic] 
nastavená ON.
Premium Traffic vyžaduje, aby bola aplikácia Služby NissanConnect 
aktivovaná.

INDIKÁTOR STAVU PRIPOJENIA VOZIDLA  
(TYP A A TYP B)

 Pre NissanConnect s navigáciou (typ A) a bez navigácie (typ B) so službami 
NissanConnect. Indikátor stavu pripojenia vozidla: 

 Sila signálu siete OK  Sieť bez signálu

CAMERAMAPAUDIO

PONUKA

Less Than Jake
Last Hour of the Last...

Borders & Boundaries (Reis

BT Audio

Vyhľadať bod 
záujmu/adresu

História hovorov

Ísť domov
(Uložiť polohu)

Predchádzajúce 
ciele

PONUKATelefón Info Mapa NastaveniaSpoj.

Zdroj

Zvuk
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PARKOVACIE SNÍMAČE
Po aktivácii parkovacieho snímača (sonaru) sa na displeji s informáciami o 
vozidle zobrazí displej [Parking Aids].

Keď sa za alebo pred vozidlom (ak je súčasťou výbavy) rozpozná predmet, 
tento sa zobrazí na displeji a systém vás upozorní zvukovým pípnutím. 
Frekvencia pípania sa bude zvyšovať, čím bližšie bude vozidlo k dostávať 
prekážke.

Tlačidlo <OK> na ovládacích prvkoch na volante umožňuje vodičovi vypnúť 
systém parkovacieho snímača (sonaru). Systém parkovacieho snímača 
(sonaru) sa zapne automaticky za nasledovných podmienok:

 � Keď spínač zapaľovania dáte z polohy OFF do polohy ON.
 � Keď z ľubovoľnej polohy presuniete radiacu páku do polohy  
R (spiatočka).

 � Keď rýchlosť vozidla klesne približne pod 10 km/h (6 MPH).

Funkcia automatického zapínania sa dá zapnúť alebo vypnúť pomocou 
klávesu [Zobrazenie] v ponuke nastavenia.

Ak chcete zmeniť rôzne nastavenia parkovacích asistentov, na displeji s 
informáciami o vozidle vyberte položku [Parking Aids].

PREHĽAD POMOCNÝCH PRVKOV JAZDY
Vaše vozidlo môže byť vybavené niektorými z nasledujúcich pomocných 
prvkov jazdy:

 • Elektronický stabilizačný program (ESP)
 • Systém varovania pri zmene jazdného pruhu (LDW)
 • Systém inteligentného riadenia jazdných pruhov (ILI) /  

Prevencia zmeny jazdných pruhov (LDP)
 • Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW)
 • Inteligentná eliminácia mŕtveho uhla
 • Upozornenie na križujúcu premávku za vozidlom (RCTA)
 • Systém Intelligent Emergency Braking (IEB)
 • Obmedzovač rýchlosti
 • Tempomat
 • Inteligentný tempomat (ICC) s asistentom riadenia
 • Systém ProPILOT
 • Systém Intelligent Driver Alertness (IDA)
 • Rozpoznanie dopravného značenia
 • Systém Intelligent Around View Monitor (IAVM)
 • Systém rozpoznania pohyblivých objektov (MOD)
 • Parkovacie snímače
 • Systém asistenta rozjazdu do kopca (HSA)
 • Aktívne sledovanie stopy
 • Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS)

Ak je aktivovaný, na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazia informácie 
o týchto pomocných prvkoch jazdy.

Nastavenia asistentov riadenia
Asistentov riadenia môžete zapnúť/vypnúť prostredníctvom ponuky 
[Nastavenia] alebo stlačením spínača <OK> na ľavej strane volantu,  
keď je na displeji s informáciami o vozidle zobrazená obrazovka  
[Driving Aids].
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SYSTÉM INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR 
(IAVM)
Systém IAVM vám pomáha pri 
manévrovaní s vozidlom, a to 
rozpoznávaním predmetov okolo 
vozidla, napr. pri parkovaní vozidla.
Systém sa automaticky aktivuje, 
keď zvolíte spiatočku alebo keď 
predné parkovacie snímače zistia 
nejaký objekt. Systém môžete 
zapnúť aj manuálne, a to stlačením 
tlačidla <CAMERA> na jednotke NissanConnect.
Systém však nerozpozná malé objekty pod nárazníkom a nemusí zistiť 
predmety v blízkosti nárazníka alebo na zemi.
Čiary, ktoré sú zobrazené na monitore, označujú svetlú výšku vozidla a 
vzdialenosť medzi prekážkou a nárazníkom. Zobrazené čiary označujú 
vzdialenosti medzi prekážkou a nárazníkom takto:

 0,5 m (1,5 ft) – červená
 1 m (3 ft) – žltá
 2 m (7 ft) – zelená
 3 m (10 ft) – zelená

MOD

Skontrolujte okolie.

MODMOD MOD

MONITOR PRE ZOBRAZENIE PRIESTORU ZA 
VOZIDLOM
Keď posuniete radiacu páku do  
polohy R (spiatočka), monitor  
(displej NissanConnect) ukazuje pohľad 
zozadu vozidla. Systém je navrhnutý 
ako pomôcka pre vodiča pri zisťovaní 
veľkých stojacich objektov.  
Jeho účelom je zabrániť poškodeniu 
vozidla pri cúvaní. Systém však 
nerozpozná malé objekty pod 
nárazníkom a nemusí zistiť predmety v blízkosti nárazníka alebo na zemi.
Čiary, ktoré sú zobrazené na monitore, označujú svetlú výšku vozidla a 
vzdialenosť medzi prekážkou a nárazníkom. Zobrazené čiary označujú 
vzdialenosti medzi prekážkou a nárazníkom takto:

 0,5 m (1,5 ft) – červená
 1 m (3 ft) – žltá
 2 m (7 ft) – zelená
 3 m (10 ft) – zelená

SYSTÉM ROZPOZNANIA POHYBLIVÝCH OBJEKTOV 
(MOD)
Monitor pre pohľad okolo je 
vybavený funkciou MOD.  
Farba indikátora MOD na 
obrazovke sa zmení na modrú, 
čím zobrazuje, v ktorom pohľade 
systém funguje. Ak sa zistí 
pohyblivý objekt, okolo obrazu 
kamery sa zobrazí žltý rámček 
a pípnutie vás upozorní na 
rozpoznaný pohyblivý objekt.

Skontrolujte okolie.

MOD

Skontrolujte okolie.

MODMOD MOD
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 Spínač <RES+>
  Spínač <CANCEL>
  Spínač <SET->
  Spínač ON/OFF obmedzovača rýchlosti
  Spínač tempomatu ON/OFF

OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI
Stlačte spínač obmedzovača rýchlosti , zrýchlite na požadované 
rýchlostné obmedzenie a stlačte spínač <SET-> . Na displeji s 
informáciami o vozidle sa zobrazí nastavené obmedzenie rýchlosti a 
indikátor obmedzovača rýchlosti sa zmení na zelený.  
Rýchlostné obmedzenie zvýšte alebo znížte stlačením spínača <RES+>  
alebo <SET->. Obmedzovač rýchlosti zrušte stlačením tlačidla <CANCEL> .

Obmedzovač rýchlosti vypnite stlačením hlavného spínača obmedzovača 
rýchlosti. Ak je obmedzovač rýchlosti zapnutý a rýchlosť vozidla prekročí 
nastavené obmedzenie (napr. pri jazde zo svahu), zaznie zvuková výstraha. 
Ak úplne stlačíte plynový pedál, obmedzovač rýchlosti bude vyradený a 
vozidlo zrýchli na vyššiu, než nastavenú rýchlosť.

TEMPOMAT (modely bez ProPILOT alebo inteligentného 
tempomatu (ICC))

Stlačte spínač zapnutia/vypnutia tempomatu , zrýchlite na želanú rýchlosť 
jazdy a stlačte spínač <SET-> ; na displeji s informáciami o vozidle sa 
zobrazí nastavená rýchlosť jazdy a indikátor tempomatu sa zmení na 
zelený. Vozidlo teraz bude udržiavať nastavenú rýchlosť jazdy bez potreby 
stláčania plynového pedálu. Rýchlosť jazdy zvýšte alebo znížte stlačením 
spínača <RES+>  alebo <SET->. Tempomat zrušte ťuknutím na brzdový 
alebo spojkový pedál, prípadne stlačením tlačidla <CANCEL> .  
Tempomat obnovte na predchádzajúcu rýchlosť stlačením spínača <RES+>. 
Tempomat vypnite opätovným stlačením spínača zapnutia/vypnutia 
tempomatu.

INTELIGENTNÝ TEMPOMAT (ICC) A SYSTÉM 
ASISTENTA RIADENIA (manuálna prevodovka)

Základy

Inteligentný tempomat
Systém ICC dokáže pomáhať s udržiavaním nastavenej vzdialenosti medzi 
vašim vozidlom a vozidlom jazdiacim pred vami.

Asistent riadenia
 Asistent riadenia vám dokáže pomáhať s udržiavaním vozidla v strede 
jazdného pruhu na diaľnici s miernymi zákrutami.

Úplné podrobnosti o použití systému tempomatu a 
obmedzovača rýchlosti nájdete vo vašej príručke vlastníka 
vozidla.

Poznámka:

 Systém ICC funguje pri rýchlosti nad 30 km/h (19 míľ/h) a 
zostáva aktívny pri stlačení spojky, aby sa preradil prevodový 
stupeň. Ak kvôli rýchlosti vozidla pred vami rýchlosť klesne pod 
30 km/h (19 míľ/h), systém ICC sa deaktivuje.

Poznámka:

 �  ICC ani systém ProPILOT nebude vozidlo šoférovať za vás.
 �  Vždy buďte pripravený riadiť vozidlo bez asistenčných systémov.
 �  Aj počas používania pomocných prvkov jazdy máte ako vodič 
naďalej kontrolu nad vozidlom.
 �  Asistent riadenia nebude fungovať pri rýchlosti pod 60 km/h  
(37 MPH). 

ICC aj Asistent riadenia je pokročilý asistenčný systém pre vodičov. 
Táto príručka obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu systém 
bezpečne ovládať.

Dôrazne sa odporúča, aby ste si celú túto príručku dôkladne 
prečítali a pred použitím ICC alebo Asistenta riadenia sa 
oboznámili s informáciami uvedenými v príručke vozidla.
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PROPILOT (automatická prevodovka)

Základy

Čo je to ProPILOT?
ProPILOT je asistenčný systém pre vodiča s tromi hlavnými funkciami:

Inteligentný tempomat
ProPILOT vám môže pomôcť udržiavať stanovenú vzdialenosť vášho vozidla 
od vozidla pred vami.

Dopravná zápcha:
Ak sa vozidlo pred vami zastaví, vozidlo zníži rýchlosť a zastaví sa.
Ak vozidlo stojí viac ako 3 sekundy a vozidlo pred vami začína zrýchľovať, 
stlačením spínača <RES+> alebo ľahkým stlačením plynového pedálu 
obnovíte jazdu.

Asistent riadenia
Systém ProPILOT vám dokáže pomáhať s udržiavaním vozidla v strede 
jazdného pruhu na diaľnici s miernymi zákrutami.

Systém ProPILOT funguje pri rýchlosti nad 30 km/h 
(20 MPH). Keď jazdíte za vozidlom a vozidlo pred 
vami začne spomaľovať s cieľom zastaviť, systém 
ICC spomaľuje vaše vozidlo, pričom udržiava zvolenú 
vzdialenosť, kým vaše vozidlo nezastaví.

Poznámka:

 �  Systém ProPILOT nebude vozidlo šoférovať za vás.
 �  Vždy buďte pripravený riadiť vozidlo bez asistenčných systémov.
 �  Aj počas používania systému ProPILOT máte ako vodič naďalej 
kontrolu nad vozidlom.
 �Asistent riadenia nebude fungovať pri rýchlosti menej ako 60 
km/h (37 MPH), keď sa pred vozidlom nezistí žiadne vozidlo.

Systém ProPILOT je pokročilý asistenčný systém pre vodiča. Táto 
príručka obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu systém bezpečne 
ovládať.

Dôrazne sa odporúča, aby ste si celú túto príručku dôkladne 
prečítali a pred použitím systému ProPILOT sa oboznámili s 
informáciami uvedenými v príručke vlastníka vozidla.

Ako aktivovať systém:

  Stlačením a uvoľnením spínača asistenta 
jazdy aktivujete režim inteligentného 
tempomatu.

  Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti stlačte 
spínač <SET->.

  Pomocou spínača vzdialenosti nastavte 
požadovaný odstup od vozidla jazdiaceho 
pred vami.

Stlačením spínača asistenta jazdy  sa zapne aj riadenie v pohotovostnom 
režime, systém inteligentného riadenia jazdných pruhov (ILI) a elimináciu 
mŕtveho uhla (BSI) (v závislosti od nastavení pomocných prvkov jazdy).

Ako zrušiť systém:
 � Stlačte spínač pre zrušenie alebo spínač asistenta jazdy 
alebo

 � Zabrzdite pomocou brzdového pedálu

Pochopenie displeja
 Nastavená rýchlosť
 Nastavenie stanovenej vzdialenosti odstupu
 Keď je asistent riadenia aktívny, vertikálne čiary 
a ikona volantu sa zmenia na zelené. Keď sa 
asistent riadenia prepne do pohotovostného 
režimu, zmenia sa na sivé.

 Ak je ICC aktívne a systém pred vozidlom 
zaregistruje iné vozidlo, zobrazí sa vozidlo.

Stlačením a uvoľnením spínača asistenta jazdy aktivujete 
bežný režim tempomatu.

Poznámka:

x1000r/min km/h

1

2

3
4

5

6

7

8
0

1/2
100000000

1/22
1

20

40

80
60

100 120

160
140

200
180

220

240

x1000r/min

1

2

3
4

55

6

7

km/h

40

80
60

100 120

160
140

200
180

5012:25 25°C

3210 km 284 km

MENU

A
s

is
te

n
ti

 r
ia

d
e

n
ia

F16 SK SK



25

Ako aktivovať systém:

  Stlačte modrý spínač systému ProPILOT 
assist na pravej strane volantu.

  Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti stlačte 
spínač <SET->.

  Pomocou spínača vzdialenosti nastavte 
požadovaný odstup od vozidla jazdiaceho 
pred vami.

Stlačením prepínača ProPILOT  sa zapne aj asistent riadenia v 
pohotovostnom režime a ILI (v závislosti od nastavenia pomocných  
prvkov jazdy).

Ako zrušiť systém:
 � Stlačte spínač zrušenia alebo spínač ProPILOT 
alebo

 � Zabrzdite pomocou brzdového pedálu

Pochopenie displeja
 Nastavená rýchlosť
 Nastavenie stanovenej vzdialenosti odstupu
 Keď je asistent riadenia aktívny, vertikálne 
čiary a ikona volantu sa zmenia na zelené. 
Keď sa asistent riadenia prepne do 
pohotovostného režimu, zmenia sa na sivé.

 Ak je systém ProPILOT aktívny a deteguje 
vozidlo pred vami, zobrazí sa vozidlo.

Stlačením a uvoľnením spínača systému ProPILOT assist 
aktivujete bežný režim tempomatu.

Poznámka:
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SYSTÉM ROZPOZNANIA MŔTVEHO UHLA (BSW)
Systém BSW bude pracovať pri rýchlostiach nad  
32 km/h (20 MPH).
Ak sa v zóne mŕtveho uhla bude nachádzať nejaké vozidlo,  
na spätnom zrkadle sa rozsvieti indikátor mŕtveho uhla.  
Ak sa potom smerové svetlo aktivuje, systém zaznie dvakrát  
a rozsvieti sa indikátor mŕtveho uhla.

Indikátor mŕtveho uhla bude pokračovať v 
blikaní, pokým zistené vozidlo neopustí oblasť 
rozpoznávania.

INTELIGENTNÁ ELIMINÁCIA MŔTVEHO UHLA (BSI)
Systém BSI je v prevádzke pri rýchlosti nad približne 60 km/h (37 MPH)
Ak systém deteguje vozidlo v zóne mŕtveho uhla a vaše vozidlo sa blíži k 
značke jazdného pruhu, systém BSI zaznie (trikrát), začne blikať indikátor 
systému BSW a pomôže vám vrátiť vozidlo späť do jazdného pruhu.

Systém BSI musí byť zapnutý na displeji s informáciami o vozidle a potom 
aktivovaný pomocou spínača pri každom naštartovaní motora.
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SYSTÉM INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING
Systém Intelligent Emergency Braking (IEB) vám pomáha zabrániť predným 
kolíziám. Tento systém je v prevádzke pri rýchlostiach nad pribl. 5 km/h 
(3 MPH). Systém využíva radarový snímač za predným nárazníkom a kameru 
za čelným sklom na vypočítanie vzdialenosti medzi vaším vozidlom a 
predmetom pred vami.

Systém Intelligent Emergency Braking (IEB) –  
keď sa rozpozná vozidlo
Ak sa vzdialenosť k vozidlu vpredu príliš skráti, začne blikať 
(žltou farbou) kontrolka systému výstrahy pred prednou 
kolíziou  a zaznie zvuková signalizácia.
Ak sa vzdialenosť ešte zmenší, zvuk bude znieť častejšie, 
začne blikať (červenou farbou) kontrolka systému Intelligent 
Emergency Brake Warning  a systém bude čiastočne brzdiť.
Ak sa vzdialenosť ešte zmenší, z dôvodu zabránenia alebo 
zmenšenia dopadu kolízie s vozidlom pred vami sa použije aktívne 
brzdenie.

Keď sa rozpozná vozidlo

Výstraha pred 
prednou kolíziou

Automatická aktivácia 
brzdy

Zvýšenie 
brzdného účinku

Vzdialenosť

Spomalenie
Aktivuje sa čerpadlo 
brzdového systému

Inteligentné núdzové brzdenie (IEB) –  
keď sa rozpozná chodec
Ak sa rozpozná riziko prednej kolízie s chodcom alebo cyklistom, začne 
blikať (červenou farbou) kontrolka systému varovania inteligentného 
núdzového brzdenia , zaznie zvuková signalizácia a systém bude 
čiastočne brzdiť.
Ak sa riziko kolízie stane bezprostredným, systém IEB začne automaticky 
brzdiť intenzívnejšie.

Keď sa rozpozná chodec

Automatická aktivácia 
brzdy

Zvýšenie brzdného 
účinku

Vzdialenosť

Spomalenie
Aktivuje sa čerpadlo 
brzdového systému

 � Systém Intelligent Emergency Braking je doplnkový asistent vodiča. 
Nenahrádza sledovanie dopravných podmienok vodičom, ani jeho 
zodpovednosť za bezpečnú jazdu. Nedokáže zabrániť nehodám 
spôsobeným nedbanlivosťou, ani nebezpečnou jazdou.

 � Systém Intelligent Emergency Braking možno nebude fungovať 
pri všetkých jazdných, dopravných, poveternostných a cestných 
podmienkach.

 � Ak do kamery svieti silné slnečné svetlo alebo iné intenzívne svetlo, 
ikona IEB bude blikať a systém IEB sa dočasne vypne.
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SYSTÉM VAROVANIA PRI ZMENE JAZDNÉHO 
PRUHU (LDW)
Systém varovania pri zmene jazdného pruhu (LDW) je v 
prevádzke pri rýchlostiach nad pribl. 60 km/h (37 míľ/h). Ak sa 
priblížite k niektorému okraju jazdného pruhu, v ktorom idete, 
volant začne vibrovať a upozorní vás blikanie žltého indikátora 
LDW na displeji s informáciami o vozidle.

Systém LDW môžete zapnúť a vypnúť v ponuke nastavení [Nastavenia] na 
displeji s informáciami o vozidle. Keď je systém LDW zapnutý, indikuje to sivá 
ikona LDW na informačnom displeji vozidla

Stav LDW (zapnutý alebo vypnutý) sa zapamätá pri reštartovaní motora.

SYSTÉM INTELLIGENT LANE INTERVENTION (ILI)  
(Systém prevencie zmeny jazdného pruhu)

Systém inteligentného riadenia jazdných pruhov (ILI) pracuje pri rýchlostiach 
nad cca 60 km/h (37 MPH). Ak sa priblížite k niektorému okraju jazdného 
pruhu, v ktorom idete, volant začne vibrovať a upozorní vás blikanie žltého 
indikátora ILI na displeji s informáciami o vozidle.
Udržiavať vozidlo vo vnútri jazdného pruhu ILI pomáha aj pomocou 
brzdového systému.

 � Kompletné podrobnosti o fungovaní systému Intelligent 
Emergency Braking nájdete vo vašej príručke vlastníka 
vozidla.

 � Systém IEB môže za určitých okolností fungovať, ak rozpozná 
riziko prednej kolízie so stacionárnym predmetom, ako 
napríklad dopravnou značkou alebo prekážkou.

 � Systém IEB môže spôsobiť prevádzku čerpadla brzdového 
systému. Môžete počuť zvuk prevádzky čerpadla, čo je 
normálne správanie.

Poznámka: Aktivácia systému ILI
Systém ILI sa musí zapnúť spínačom ILI vždy, keď sa spínač zapaľovania 
prepne do polohy ZAP. Keď je zapnutý systém ILI, indikuje sa to na displeji s 
informáciami o vozidle.

Deaktivácia systému ILI
 Pomocou displeja s informáciami o vozidle vypnite systém ILI.
[Nastavenia] Ò [Driver Assistance] Ò [Lane]

UPOZORNENIE NA DOPRAVU ZA VOZIDLOM
Systém upozornenia na dopravu za vozidlom (RCTA) vám pomôže pri 
cúvaní z parkovacieho miesta. Keď je radiaca páka v polohe R (spiatočka) 
a rýchlosť vozidla je nižšia ako približne 8 km/h (5 MPH), systém RCTA 
je v prevádzke. Ak radar na ktorejkoľvek strane rozpozná približujúce sa 
vozidlo, systém vás upozorní zvukovou signalizáciou ( jedenkrát) a blikaním 
bočného indikátora na tej strane, z ktorej sa vozidlo približuje.

ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA
Systém asistenta rozjazdu do kopca automaticky udržiava brzdy aktivované 
na 2 sekundy, čím zabraňuje pohybu vášho vozidla nadol pri rozjazde v 
kopci. Asistent rozjazdu do kopca funguje automaticky za nasledovných 
podmienok:

 � Radiaca páka je zaradená v prevodovom stupni pre jazdu dopredu 
(vozidlo smerujúce do kopca) alebo pre spiatočku (vozidlo smerujúce 
z kopca).

 � Vozidlo úplne zastaví v kopci pomocou nožnej brzdy.
 � Sklon svahu prevyšuje 3 stupne.
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SYSTÉM INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS (IDA)
Systém Intelligent Driver Alertness sa počas prvých 20 minút vašej jazdy 
naučí váš jazdný štýl. Následne systém monitoruje vaše správanie pri 
riadení a upozorní vás, ak zistí zníženú úroveň pozornosti.

Systém výstrahy pozornosti vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť 
prostredníctvom ponuky [Nastavenia].

IDA sa nedá použiť v kombinácii s ProPILOT alebo ICC a asistentom riadenia.

ROZPOZNANIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
Posledná rozpoznaná dopravná 
značka (rýchlostné obmedzenie, 
výstražná značka atď.) a zobrazuje 
centrálne v hornej časti displeja s 
informáciami o vozidle.
Funkciu rozpoznávania dopravného 
značenia môžete zapnúť/vypnúť 
cez ponuku [Nastavenia].

Pre vozidlá vybavené systémom NissanConnect (s navigáciou) je zobrazené 
rýchlostné obmedzenie založené na kombinácii údajov navigačného 
systému a živého kamerového rozpoznávania.
Pre vozidlá so systémom NissanConnect (bez navigácie) alebo bez systému 
NissanConnect tento systém zobrazuje rýchlostné obmedzenie len 
pomocou živého kamerového rozpoznávania.
Ak použitie navigačných údajov alebo kamerového 
rozpoznávania neposkytuje žiadne informácie o 
rýchlostnom obmedzení, zobrazí sa „- - -“.  
Neznamená to poruchu systému.
Ak systém zistí prítomnosť podmieneného 
rýchlostného obmedzenia, v hornej časti displeja s 
informáciami o vozidle sa zobrazia obidve rýchlosti.
Podrobnosti o podmienenej rýchlosti sú uvedené na 
obrazovke rozpoznania dopravnej značky na displeji s 
informáciami o vozidle.

Driver Assistance

Driver Attention

Parking Aids
Chassis Control
Steering E�ort
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SYSTÉM MONITOROVANIA TLAKU V 
PNEUMATIKÁCH

 Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) 
neustále monitoruje tlak cestných kolies a porovnáva ich 
s nastavenými cieľovými tlakmi. Ak sa tlak jednej alebo 
viacerých pneumatík  výrazne odlišuje od cieľovej 
hodnoty , systém monitorovania tlaku 
v pneumatikách zobrazí na displeji s 
informáciami o vozidle výstrahu a na 
kombinovanom merači sa rozsvieti 
kontrolka.

 Systém monitorovania tlaku v pneumatikách sa nezapne, kým vozidlo 
nepôjde rýchlosťou nad 25 km/h (16 míľ/h).

Nastavenia systému TPMS
Systém TPMS umožňuje nasledujúce nastavenia:
 � Nastavenie cieľových tlakov predných pneumatík
 � Nastavenie cieľových tlakov zadných pneumatík
 � Výber jednotky tlaku pneumatík (kPa, psi, bar, kgf/cm2)
 � Kalibrácia systému

Nastavenia systému TPMS zmeňte nasledovne:
1. Vstúpte do ponuky [Nastavenia].
2. Vyberte položku [Tyre Pressures].

Kalibrácia systému sa môže vyžadovať, keď sa skutočné 
(vonkajšie) teplotné podmienky budú výrazne odlišovať od 
podmienok, na ktoré bol systém TPMS pôvodne nakalibrovaný. 
Všetky podrobnosti o kalibrácii systému nájdete v príručke 
vlastníka vášho vozidla.

Poznámka:

Tyre Pressures
bar

2.3

2.1 2.12.1

2.32.3

Hlásenia TPMS

Kontrolky 
TPMS Možná príčina Odporúčaný úkon

Nízky tlak pneumatiky.
Nové snímače TPMS alebo 
so zmeneným umiestnením 
(vrátane osadenia 
alternatívnych kolies).

Pneumatiku(-y) nafúknite na 
správny tlak.

Pravý snímač TPMS značky 
NISSAN chýba na jednom 
alebo viacerých kolesách.

Nasaďte originálny 
snímač(-e) TPMS značky 
NISSAN.

Rádiové rušenie systému 
TPMS. Opustite oblasť rušenia.

Porucha súčiastok TPMS.
Kontaktujte predajcu alebo 
kvalifikovanú opravárenskú 
dielňu značky NISSAN.
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TLAČIDLO NÚDZOVÉHO HOVORU
Automatický núdzový hovor
Ak riadiaca jednotka airbagu zistí čelný náraz, bočný náraz alebo 
prevrátenie vozidla, systém automaticky spustí núdzové volanie do 
strediska núdzových hovorov. Súčasne sa prenášajú aj informácie o 
vozidle (umiestnenie vozidla, rýchlosť vozidla a smer jazdy). Keď stredisko 
núdzových hovorov prijme váš núdzový hovor, operátor sa pokúsi hovoriť s 
cestujúcim vozidla.

MANUÁLNY NÚDZOVÝ HOVOR
Núdzový hovor môžete uskutočniť aj manuálne stlačením tlačidla volania 
<SOS> na ovládacom paneli nad hlavou.
1. Stlačte  a otvorte kryt  <SOS>.
2. Stlačte tlačidlo <SOS> .
 Núdzový hovor sa odošle do strediska 

núdzových hovorov.
3. Keď je hovor prepojený, rozprávajte sa 

s personálom podpory v núdzi.
 Ak chcete zrušiť tiesňový hovor, stlačte 

a podržte tlačidlo <SOS> na niekoľko 
sekúnd, kým sa nadviaže spojenie so 
strediskom núdzových hovorov.  
Hovor nie je možné po pripojení zrušiť.
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