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Nabíjacie zariadenie

Nabíjacie porty

Ako uskutočniť štandardné nabíjanie

Indikátory stavu nabitia

Po dokončení štandardného nabíjania

Systém nabíjania vozidla NISSAN LEAF

Ako uskutočniť rýchle nabíjanie

Po dokončení rýchleho nabíjania

Ako vykonať nabíjanie/vybíjanie V2X

Keď bolo nabíjanie/vybíjanie V2X ukončené

Nabíjanie batérie
Táto kapitola vysvetľuje metódy nabíjania batérie vozidla NISSAN LEAF.
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 Výstupná zástrčka
NISSAN EVSE: Zasuňte výstupnú 
zástrčku do príslušnej elektrickej 
zásuvky so striedavým prúdom 
220-240 V

 Bezpečnostný kryt
Po dokončení nabíjania sa ubezpečte, 
že ste namontovali bezpečnostný 
uzáver.

 Indikátory riadiacej skrinky
Ak sa rozsvieti červené svetlo, 
rozpoznala sa chyba v systéme 
nabíjania.
V tomto prípade sa poraďte so 
skúseným opravárom vozidiel 
NISSAN LEAF, ako je napr.  
certifikovaný predajca 
elektromobilov NISSAN.

PRIPRAVENÉ ZELENÁ

NABÍJANIE ORANŽOVÁ

PORUCHA ČERVENÁ

Bližšie podrobnosti o rôznych stavoch, ktoré môžu signalizovať 
indikátory riadiacej skrine, nájdete popísané v príručke 
vlastníka vozidla NISSAN LEAF.

NABÍJACIE ZARIADENIE
Existuje niekoľko spôsobov nabíjania lítium-iónovej batérie vozidla 
NISSAN LEAF:

Pomocou nabíjačky určenej do domácnosti
Spoločnosť NISSAN vám dôrazne odporúča, 
aby namontovanie domácej nabíjacej stanice 
kompatibilnej s normou EN61851 do samostatného 
obvodu 220 - 240 V u vás doma vykonal 
licencovaný profesionálny elektrikár, ktorý vlastní 
certifikát od operátora elektrickej mobility (EMO) 
odporúčaného spoločnosťou NISSAN.

Používanie kábla NISSAN EVSE
Kábel NISSAN EVSE s domácou zástrčkou je určený primárne na použitie 
s verejnými nabíjacími stanicami a poskytuje prúd 8 - 10 A striedavého 
prúdu (max. 3 kW) na nabitie batérie.

Keď sa používa kábel NISSAN EVSE s elektrickou zásuvkou určenou 
do domácnosti, je dôležité si uvedomiť, že vozidlo NISSAN LEAF čerpá silný 
kontinuálny elektrický prúd, čo by mohlo viesť k problémom,  
pokiaľ elektrické vedenia a zásuvka nevyhovujú aktuálnym vnútroštátnym 
predpisom; boli nesprávne nainštalované; alebo nie sú riadne udržiavané.

 • Na nabíjanie vozidla NISSAN LEAF nepoužívajte elektrickú 
zásuvku, ktorá nevyhovuje aktuálnym vnútroštátnym 
predpisom.
 • Ak je elektrický systém vášho domu starý alebo ste 
ho v poslednej dobe nekontrolovali, výrazne vám 
odporúčame, aby pred nabíjaním vykonal kvalifikovaný 
elektrikár prehliadku vášho vedenia a zásuvky.
 • Kontroly alebo údržba domáceho elektrického systému 
sú nevyhnutným predpokladom zaručenia bezpečného 
domáceho nabíjania s použitím napájacieho zdroja 
typu 220 - 240 V AC.
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Používanie kábla Mode-3
Kábel Mode-3 je určený na používanie na domácich 
nabíjacích staniciach bez pripojeného kábla 
a na verejných nabíjacích staniciach.

Poskytuje výkon 16 - 32 A striedavého prúdu 
(max. 6,6 kW) na nabitie batérie.

 Výstupná zástrčka
Mode-3: Zástrčku zaduňte do výstupu 
Mode-3 na nabíjacej stanici určenej 
do domácnosti alebo na verejnej 
nabíjacej stanici

 Kábel
 Bezpečnostný kryt
Po dokončení nabíjania sa ubezpečte, že 
ste namontovali bezpečnostný uzáver.

Zariadenie V2X
V2X (vozidlo kedykoľvek) umožňuje pre EV dodávať 
elektrickú energiu doma alebo v budove, atď. V2X zahŕňa 
nasledovné funkcie:

 •  Vozidlo doma (V2H)
 •  Vozidlo k budove (V2B)
 •  Vozidlo k rozvodu (V2G)
 •  Vozidlo k záťaži (V2L)
 •  Vozidlo k vozidlu (V2V)

Ak chcete doplňujúce informácie, konzultujte s výrobcom zariadenia V2X, 
alebo poskytovateľom služby nabíjania/vybíjania V2X.

Keď je Li-iónová batéria dostupná, nabite/vybite ju a kapacita 
Li-iónovej batérie sa zobrazí na zariadení V2X. Hodnoty 
nabíjania/vybíjania sa môžu líšiť od kapacity dostupnej 
Li-iónovej batérie.

NABÍJACIE PORTY
Existujú dve hlavné metódy nabíjania lítium-iónovej batérie:

  Port rýchleho nabíjania
– S rýchlou nabíjačkou
– So zariadením V2X

  Port normálneho nabíjania:
–  Pomocou domácej nabíjacej jednotky (odporúča sa na súkromné 

nabíjanie)
– Pomocou kábla NISSAN EVSE (ak je súčasťou výbavy)
– Pomocou kábla Mode-3 (ak je súčasťou výbavy)

Zatlačením západky otvorte uzáver pre potrebný port. Pri zatváraní sa 
uzáver portu nabíjania uzamkne automaticky.

Port normálneho nabíjania je určený len na nabíjanie 
s výkonom 3 kW/7 kW.
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INDIKÁTORY STAVU NABITIA
Indikátory stavu nabíjania  až  
primárne zobrazujú stav nabíjania 
a sú viditeľné zvnútra aj zvonku vozidla.

Keď je 
odomknutá 
zámka 
konektora 
normálneho 
nabíjania

Po stlačení spínača zámky konektora 
normálneho nabíjania na inteligentnom 
kľúči alebo po stlačení spínača otvorenia 
veka portu nabíjania budú všetky 
indikátory, teda  až , blikať a trikrát 
zaznie pípnutie.

Keď 
je konektor 
normálneho 
nabíjania 
pripojený 
nesprávne

Po nesprávnom pripojení konektora 
nabíjania k portu normálneho nabíjania 
budú všetky indikátory, teda  až ,  
blikať a pípnutie zaznie trikrát v rámci 
30 sekúnd.

Pripravené 
pre časovač 
nabíjania

Po nastavení časovača nabíjania 
sa rozsvietia indikátory, a to v poradí 
od  do . Indikátory zhasnú 
po približne 5 minútach.

Pripravené 
na okamžité 
nabíjanie

V prípade, že pri vypnutom spínači 
napájania stlačíte tlačidlo okamžitého 
nabíjania v čase, keď kábel nabíjania nie 
je pripojený, rozsvieti sa indikátor ,  
čo znamená, že vozidlo je pripravené 
na okamžité nabíjanie.

0 - 33%

34 - 66%

67 - 100%

Počas 
nabíjania

Počas nabíjania lítium-iónovej batérie 
sa budú indikátory stavu nabíjania meniť 
v závislosti od rozsahu nabitia lítium-
iónovej batérie.

Po úplnom 
nabití

Po úplnom nabití lítium-iónovej batérie 
sa rozsvietia všetky indikátory, teda  
až .

Keď bliká 
indikátor 

Indikátor  bliká počas nabíjania 
12 V batérie.
Indikátor bude až 5 minút blikať  
aj v prípade prerušenia prívodu elektriny 
do zariadenia na normálne nabíjanie 
počas nabíjania.
Indikátor bude blikať aj počas prevádzky 
nasledujúcich systémov:
•  Časovač ovl. klimatizácie
•  Diaľkové ovládanie klimatizácie 

(modely s navigačným systémom)
•  Ohrievač lítium-iónovej batérie 

(ak je súčasťou výbavy)

Keď 
sa nenabíja

Keď sa lítium-iónová batéria ani 
12 V batéria nenabíja, nesvieti žiadny 
z indikátorov.

Indikátory stavu nabíjania majú niekoľko funkcií.  
Bližšie informácie nájdete v odseku “Indikátory viažuce 
sa na nabíjanie” v časti CH príručky vlastníka vozidla 
NISSAN LEAF.
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SYSTÉM NABÍJANIA VOZIDLA NISSAN LEAF
Existujú dva spôsoby nabíjania lítium-iónovej batérie vozidla NISSAN LEAF:

 • Rýchle nabíjanie
 • Štandardné nabíjanie

Typ nabíjania Nabíjací port Nabíjací konektor Riadiaca skrinka Energia Obsah

Rýchle nabíjanie

Konektor rýchleho nabíjania

Používajte verejnú nabíjaciu stanicu, ktorá 
zodpovedá štandardu CHAdeMO.

Štandardné 
nabíjanie

Konektor normálneho 
nabíjania

Normálna nabíjacia 
stanica s káblom

Použite normálnu nabíjaciu stanicu s káblom.

1 2

3 4

1 2

3 4

Použite kábel NISSAN Mode-3 a normálnu 
nabíjaciu stanicu so zásuvkou EV.

Konektor normálneho 
nabíjania Zástrčka Normálna nabíjacia 

stanica so zásuvkou EV

Použite NISSAN EVSE.
Používajte len určené zásuvky do domácnosti 
namontované operátorom elektrickej mobility 
(EMO).

Konektor normálneho 
nabíjania

Zástrčka v 
domácnosti Zásuvka v domácnosti

V2X*1nabíjanie/
vybíjanie

Konektor rýchleho nabíjania

Použite zariadenie V2X, ktoré je nainštalované u 
vás doma, v práci, atď.

*1:  V2X (Vozidlo kdekoľvek); EV dodáva elektrickú energiu doma alebo k budove, atď. (napr. Vozidlo doma (V2H), Vozidlo k budove (V2B),  Vozidlo k rozvodu (V2G),  
Vozidlo k záťaži (V2L), Vozidlo k vozidlu (V2V)).

ZE
1SK SK

9



N
a

b
íja

n
ie

 b
a

té
ri

e

Rýchle nabíjanie
Rýchle nabíjanie využíva verejné nabíjacie stanice (s výkonom do 50 kW).  
Rýchlo nabíjačky kompatibilné s vozidlom NISSAN LEAF sú vyvinuté podľa 
normy CHAdeMO.
Vozidlo Nissan LEAF je vybavené ochranou nabíjania, ktorá chráni batériu,  
keď dosiahne určitú úroveň teploty, čo vedie k predĺženiu jej životnosti.
Čas nabíjania závisí od podmienok nabíjania, vrátane typu a stavu nabíjačky, 
teploty batérie a okolitej teploty.
Čas potrebný na úspešné rýchle nabitie bude dlhší, ak teplota batérie aktivuje 
ochrannú technológiu batérie.

Ak sa nabíjanie zastaví v polovici nabíjania, nabíjanie môžete 
znovu spustiť opätovným stlačením tlačidla spustenia 
na stanici rýchleho nabíjania. Ak je teplota batérie v blízkosti 
červenej zóny, za účelom ochrany batérie, bude obmedzená 
energia rýchleho nabíjania a nabíjanie bude trvať dlhšie.

Štandardné nabíjanie: s nabíjacou jednotkou 
určenou do domácnosti
Najbezpečnejší a najvýhodnejší spôsob normálneho nabíjania je s použitím 
nabíjacej jednotky určenej do domácnosti nainštalovanej prostredníctvom 
operátora elektrickej mobility EMO so schválením spoločnosti NISSAN 
na určený okruh elektrickej siete 220-240 V vo vašej domácnosti.
Tieto nabíjacie jednotky sa ľahko používajú a vášmu vozidlu NISSAN LEAF 
zabezpečujú maximálny prívod striedavého prúdu. Ďalšou výhodou 
je skutočnosť, že vozidlo NISSAN LEAF je možné úplne nabiť za jednu 
noc za súčasného použitia funkcie predvykúrenia kabíny.

Štandardné nabíjanie: s káblom NISSAN EVSE
Kábel NISSAN EVSE so zástrčkou do domácnosti je určený na použitie 
v miestach, kde sa nenachádzajú určené nabíjacie stanice EV  
(elektrických vozidiel) a poskytuje výkon 8-10 ampérov. ** Údaje o odhadovanej 
dobe nabíjania si pozrite na displeji s informáciami o vozidle.

Keď sa používa kábel NISSAN EVSE s elektrickou zásuvkou určenou 
do domácnosti, je dôležité si uvedomiť, že vozidlo NISSAN LEAF čerpá silný 
kontinuálny elektrický prúd, čo by mohlo viesť k problémom, pokiaľ elektrické 

Rýchle nabíjanie nie je k dispozícii prostredníctvom tohto portu.

vedenia a zásuvka nevyhovujú aktuálnym národným ustanoveniam;  
boli nesprávne nainštalované; alebo nie sú riadne udržiavané.
Nepoužívajte elektrické zásuvky, ktoré nespĺňajú najnovšie vnútroštátne 
predpisy upravujúce nabíjanie vozidla NISSAN LEAF. Ak je elektrický systém 
vo vašej domácnosti zastaralý alebo nebola v poslednej dobe vykonaná jeho 
revízia, pred nabíjaním si musíte nechať zapojenie a zásuvku skontrolovať 
kvalifikovaným elektrikárom.

Preštudujte si, prosím, nasledujúce body, ktoré sa vzťahujú na nabíjanie vášho 
vozidla NISSAN LEAF:

 • Nepoužívajte predlžovacie káble – pretože väčšina predlžovacích káblov 
nedokáže preniesť potrebný prúd a môže sa zahrievať.

 • Nepoužívajte adaptéry, keďže rozhranie EVSE nie je určené 
na používanie s adaptérmi a môže sa zahrievať.

 • Uistite sa, že vaše vozidlo NISSAN LEAF sa nabíja na určenom okruhu; 
ktorý predstavuje rozvod od elektrického ističa bez ďalších elektrických 
zásuviek. Väčšina samostatne stojacich garáží bude mať zabezpečený 
určený okruh; zásuvky v domácnosti však budú súčasťou kruhového 
rozvodu. Zásuvky kruhového rozvodu sa môžu preťažiť pri činnosti 
ďalších elektrických spotrebičov, toré sú pripojené v rovnakom čase ako 
vozidlo NISSAN LEAF, v dôsledku čoho môžu vyletieť poistky.

 • Ak spozorujete známky opotrebenia, poškodenia alebo zmeny farby, 
zásuvku nepoužívajte na nabíjanie.

 • Zásuvku pravidelne kontrolujte a v prípade známok opotrebenia, 
poškodenia alebo odfarbenia ju vymeňte.

 • Striktne dodržiavajte technické pokyny spoločnosti NISSAN, 
ktoré boli zavedené s cieľom zabezpečiť bezpečné 
a spoľahlivé nabíjanie pomocou Vášho NISSAN EVSE;  
tieto sú uvedené v časti CH príručky vlastníka vozidla 
NISSAN LEAF.
 • Váš predajca elektromobilov vám dokáže poskytnúť úplné 
údaje o našich partnerských operátoroch elektrickej mobility 
(EMO) vo vašej krajine, ktorých môžete navštíviť, nechať si 
u nich skontrolovať elektrické rozvody a poradiť sa ohľadom 
najlepšieho spôsobu nabíjania vozidla NISSAN LEAF.

Kontroly alebo údržba domáceho elektrického systému 
sú nevyhnutným predpokladom zaručenia bezpečného 
domáceho nabíjania s použitím napájacieho zdroja 
typu 220 - 240 V AC.
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AKO USKUTOČNIŤ ŠTANDARDNÉ NABÍJANIE
Štandardné nabíjanie môžete vykonať pomocou nasledujúcich káblov:

 • Kábel pripojený k nabíjacej stanici určenej do domácnosti.
 • Kábel Mode-3 na vašej nabíjacej stanici určenej do domácnosti alebo 

na verejnej nabíjacej stanici.
 • Kábel EVSE na verejnej nabíjacej stanici so zásuvkou-výstupom 

určeným do domácnosti.

 • Striktne dodržiavajte technické pokyny spoločnosti NISSAN, 
ktoré boli zavedené s cieľom zabezpečiť bezpečné 
a spoľahlivé nabíjanie pomocou vášho NISSAN EVSE;  
tieto sú uvedené v časti CH príručky vlastníka vozidla  
NISSAN LEAF.
 • Kontroly alebo údržba domáceho elektrického systému 
sú nevyhnutným predpokladom zaručenia bezpečného 
domáceho nabíjania s použitím napájacieho zdroja typu 
220 - 240 V AC.

Vypnite napájanie vozidla NISSAN LEAF.1

Normálne nabíjanie: s káblom Mode-3
Váš predajca elektromobilov NISSAN vám dokáže poradiť ohľadom 
dostupnosti tohto kábla vo vašej krajine. Kábel Mode-3 (so zásuvkou typu 2 
alebo typu 3) je nabíjací kábel určený špeciálne pre elektromobily 
a je možné ho používať na kompatibilných verejných nabíjacích staniciach 
a s vybranými verziami nabíjacích jednotiek určených do domácnosti. 
Kábel Mode-3 nevyžaduje radovú skrinku na kábli, keďže bezpečnostná 
komunikácia sa realizuje priamo medzi zásuvkou a vozidlom. Kábel Mode-3 
zabezpečí vášmu vozidlu NISSAN LEAF maximálny výkon pre normálne 
nabíjanie.

Bežné nabíjanie:
Doby nabíjania závisia od teploty lítium-iónovej batérie a 
predlžujú sa so znižujúcou sa teplotou.

Parkovanie v extrémne chladnom počasí:
 • Ohrievač batérie (ak je vo výbave) sa automaticky zapne pri 
extrémne nízkych teplotách (napríklad pod úrovňou -20 °C 
(-4°F)), aby lítium-iónová batéria nezamrzla. Pri parkovaní 
vozidla NISSAN LEAF vonku v chladnom počasí na viac ako 
jeden deň nezabudnite k vozidlu pripojiť nabíjací kábel.
 • Ohrievač batérie prestane pracovať, keď stav nabitia (SOC) 
lítium-iónovej batérie klesne pod úroveň 30 %. Ak vozidlo 
v extrémne chladnom počasí opúšťate na dlhší čas, 
lítium-iónová batéria môže zamrznúť, v dôsledku čoho 
sa vám nemusí podariť naštartovať vozidlo NISSAN LEAF.

Bližšie informácie nájdete v príručke vlastníka vozidla 
NISSAN LEAF.
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3 K zásuvke pripojte kábel Mode-3 alebo kábel EVSE 
(podľa okolností).

4 Otvorte nabíjací port pre štandardné 
nabíjanie a zasuňte nabíjací konektor.
Uistite sa, že konektor je úplne zasunutý, 
čím sa umožní automatické uzamknutie 
a nabíjanie.
Pripojenie sa potvrdí jedným pípnutím.

Otvorte veko nabíjacieho portu. Toto je možné uskutočniť 
dvomi spôsobmi:

• Na približne 1 sekundu stlačte a podržte stlačené tlačidlo 
otvorenia veka portu nabíjania  na inteligentnom kľúči 
ALEBO

• Stlačte spínač otvárania veka nabíjacieho portu  
nachádzajúci sa na prístrojovom paneli.

Otvorí sa veko nabíjacieho portu a zaznie bzučiak.  
Zároveň 3-krát zablikajú indikátory stavu nabíjania.

2 5 Keď sa zaháji nabíjanie, dvakrát zaznie pípnutie a rozsvietia 
sa indikátory stavu nabíjania.

6 Ak chcete vyradiť časovač nabíjania (ak je 
nastavený) a nabíjanie spustiť okamžite,  
stlačte tlačidlo okamžitého nabíjania.

Počas daždivých dní skontrolujte, či sa do nabíjacieho portu 
nedostala voda.

Ak je nastavený časovač nabíjania, nabíjanie sa nespustí 
automaticky. Ak chcete okamžite zahájiť nabíjanie,  
stlačte tlačidlo okamžitého nabíjania.
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PO DOKONČENÍ ŠTANDARDNÉHO NABÍJANIA

Ak chcete zastaviť nabíjanie, stlačte tlačidlo zámku konektora 
nabíjania na inteligentnom kľúči na čas dlhší ako 1 sekunda 
alebo stlačte spínač na otváranie veka nabíjacieho portu.

1

Konektor nabíjania odpojte od portu 
nabíjania.2

3 Ak ste použili kábel Mode 3 alebo kábel NISSAN EVSE,  
zo strany so zásuvkou vytiahnite zástrčku.

4 Po zatvorení uzáveru na porte nabíjania zatvorte veko portu 
nabíjania.

 • Zástrčku nabíjacieho kábla udržiavajte suchú a pri prevádzke 
vo vlhkých podmienkach postupujte opatrne.
 • Ak sa zástrčka odpojí počas nabíjania, môžu vznikať iskry.

Nabíjanie sa dá kedykoľvek zastaviť odpojením nabíjacieho 
konektora.

AKO USKUTOČNIŤ RÝCHLE NABÍJANIE

 • Pred zahájením používania je potrebné si prečítať špecifické 
pokyny k prevádzke a bezpečnosti pre používanú 
rýchlonabíjačku a porozumieť im.
 • Počas daždivých dní skontrolujte, či sa do nabíjacieho portu 
nedostala voda.

1 Vypnite napájanie vozidla NISSAN LEAF.

Otvorte veko nabíjacieho portu. Toto je možné uskutočniť 
dvomi spôsobmi:

• Na približne 1 sekundu stlačte a podržte stlačené tlačidlo 
otvorenia veka portu nabíjania  na inteligentnom kľúči 
ALEBO

• Stlačte spínač otvárania veka nabíjacieho portu  
nachádzajúci sa na prístrojovom paneli.

Otvorí sa veko nabíjacieho portu a zaznie bzučiak.  
Zároveň 3-krát zablikajú indikátory stavu nabíjania.

2
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nabíjanie a zasuňte nabíjací 
konektor do príslušného portu.

4 Drážku na konektore nabíjania  
zarovnajte s portom rýchleho nabíjania 
a konektor nabíjania vložte priamo 
do základne  (v tejto fáze nemusíte 
použiť  ani ).

Páčku uzamknutia  potiahnite 
nahor, čím konektor nabíjania 
uzamknete.

5

PO DOKONČENÍ RÝCHLEHO NABÍJANIA

6 Skontrolujte, či je páčka uzamknutia  
pevne upevnená v držiaku páčky,  
ako je to na obrázku.

Nabíjanie spustite podľa pokynov na vybavení rýchleho 
nabíjania. Keď bude vybavenie správne namontované 
a pripravené na nabíjanie, dvakrát zaznie pípnutie a zmení 
sa indikátor stavu nabíjania.

7

Zastavenie nabíjania si overte pohľadom na indikátory stavu 
nabíjania na prístrojovej doske. Po zastavení nabíjania môžete 
konektor nabíjania odpojiť od vozidla.

1

2 Prejdite späť na držiak páčky . 
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nabíjania uvoľnite páčku 
uzamknutia .

Konektor nabíjania odpojte od vozidla a správne 
ho uložte.4

Zatvorte uzáver portu rýchleho nabíjania.5

Zatvorte veko portu nabíjania.6
Pred zahájením používania je potrebné si prečítať 
špecifické pokyny k prevádzke a bezpečnosti pre používanú 
rýchlonabíjačku a porozumieť im.

Nabíjanie je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla 
zastavenia na nabíjacej stanici.

AKO VYKONAŤ NABÍJANIE/VYBÍJANIE V2X

 • Pred zahájením používania je potrebné si prečítať špecifické 
pokyny k prevádzke a bezpečnosti pre používané zariadenie 
V2X a porozumieť im.
 • Počas daždivých dní skontrolujte, či sa do nabíjacieho portu 
nedostala voda.

1 Vypnite napájanie vozidla NISSAN LEAF.

Otvorte veko nabíjacieho portu. Toto je možné uskutočniť 
dvomi spôsobmi:

• Na približne 1 sekundu stlačte a podržte stlačené tlačidlo 
otvorenia veka portu nabíjania  na inteligentnom kľúči 
ALEBO

• Stlačte spínač otvárania veka nabíjacieho portu  
nachádzajúci sa na prístrojovom paneli.

Otvorí sa veko nabíjacieho portu a zaznie bzučiak.  
Zároveň 3-krát zablikajú indikátory stavu nabíjania.

2
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e 3 Otvorte nabíjací port pre rýchle 
nabíjanie a zasuňte nabíjací 
konektor do príslušného portu.

4 Drážku na konektore nabíjania  
zarovnajte s portom rýchleho nabíjania 
a konektor nabíjania vložte priamo 
do základne  (v tejto fáze nemusíte 
použiť  ani ).

Páčku uzamknutia  potiahnite 
nahor, čím konektor nabíjania 
uzamknete.

5

6 Skontrolujte, či je páčka uzamknutia  
pevne upevnená v držiaku páčky, 
ako je to na obrázku.

Pre spustenie nabíjania/vybíjania postupujte podľa inštrukcií 
k zariadeniu V2X. Keď bude vybavenie správne namontované 
a pripravené na nabíjanie/vybíjanie, dvakrát zaznie pípnutie 
a zmení sa indikátor stavu nabíjania.

7
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KEĎ BOLO NABÍJANIE/VYBÍJANIE V2X UKONČENÉ

Zastavenie nabíjania/vybíjania si overte pohľadom na indikátory 
stavu nabíjania/vybíjania na prístrojovej doske. Po zastavení 
nabíjania/vybíjania môžete konektor nabíjania odpojiť 
od vozidla.

1

2 Prejdite späť na držiak páčky . 

3 Stlačením tlačidla  na konektore 
nabíjania uvoľnite páčku 
uzamknutia .

Konektor nabíjania odpojte od vozidla a správne ho uložte.4

Zatvorte uzáver portu rýchleho nabíjania.5

Zatvorte veko portu nabíjania.6
Pred zahájením používania je potrebné si prečítať 
špecifické pokyny k prevádzke a bezpečnosti pre používanú 
rýchlonabíjačku a porozumieť im.

Nabíjanie/vybíjanie je možné zastaviť kedykoľvek zo zariadenia 
V2X.
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Používanie parkovacej brzdy

Obsluha radiacej páky

Merače a ukazovatele

Ako sa používa inteligentný kľúč

Zapnutie napájania

Prevádzka kúrenia a klimatizácie

Vypnutie napájania

Deaktivácia airbagu spolujazdca na prednom sedadle

Príprava na jazdu
Táto kapitola vysvetľuje ako zapnúť a vypnúť napájanie a vykonať ďalšie 
operácie, ktoré môžu byť nevyhnutné pred zahájením jazdy.
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POUŽÍVANIE PARKOVACEJ BRZDY
Elektrická parkovacia brzda (ak je súčasťou výbavy)
Elektrickú parkovaciu brzdu môžete 
aktivovať alebo uvoľniť pomocou 
spínača parkovacej brzdy.

 • Aktivácia:
Vytiahnite spínač smerom 
nahor. Rozsvieti sa indikátor.

 • Uvoľnenie:
S napájaním v polohe ZAP 
stlačte brzdový pedál a spínač 
zatlačte nadol. Indikátor 
zhasne.

Manuálna parkovacia brzda (ak je súčasťou výbavy)
Parkovaciu brzdu môžete aktivovať alebo uvoľniť pomocou pedála ručnej 
brzdy:

 • Aktivácia:
Pevne stlačte pedál ručnej brzdy .

 • Uvoľnenie:
Pevne stlačte pedál nožnej brzdy 
. Parkovaciu brzdu uvoľnite pevným 
stlačením a následným uvoľnením 
pedála ručnej brzdy .

 •  Ak sa použije manuálne, automaticky sa uvoľní, keď stlačíte 
plynový pedál s radiacou pákou v polohe jazdy (D) alebo 
cúvania (R).
 • Parkovacia brzda sa neaktivuje automaticky.

OBSLUHA RADIACEJ PÁKY

 Indikátor polohy radiacej páky
 Radiaca páka
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P (parkovanie): Stlačte spínač polohy <P>.
Túto polohu prevodu používajte, keď je vozidlo zaparkované alebo keď 
chcete vozidlo preradiť do polohy READY to drive. Pred výberom 
polohy P (parkovanie) sa uistite, že vozidlo je úplne zastavené.

R (spiatočka): Posuňte radiacu páku do strany a dopredu za súčasného 
stláčania brzdového pedálu.
Túto polohu použite pre cúvanie vozidla. Pred výberom polohy R (spiatočka) 
sa uistite, že vozidlo je úplne zastavené.

N (neutrál): Posuňte radiacu páku do strany a podržte ju v tejto polohe,  
kým sa prevodovka neuvedie do polohy N (neutrál).
Nie je zaradený ani prevodový stupeň pre jazdu vpred ani spiatočka.  
V tejto polohe môžete vozidlo preradiť do polohy READY to drive.  
Počas jazdy nepreraďujte do polohy N (neutrál).

D ( jazda vpred): Posuňte radiacu páku do strany a dozadu za súčasného 
stláčania brzdového pedálu.
Túto polohu použite pre normálnu jazdu vpred.

B: Kým je radiaca páka v polohe <D>, posuňte ju do strany a opäť dozadu.
Keď použijete polohu B, po uvoľnení plynového pedálu sa použije viac 
regeneratívneho brzdenia, ako pri polohe D ( jazda vpred).

Radiaca páka sa po uvoľnení vždy vráti do strednej polohy.

Indikátor polohy radiacej páky
Aktuálne zvolená poloha radiacej páky 
je označená indikátorom polohy radenia.

MERAČE A UKAZOVATELE
Displej s informáciami o vozidle

 Meradlo výkonu
 Kontrolky/indikátory
– Indikátory smerových svetiel/výstražných svetiel
– Kontrolka predného bezpečnostného pásu

 Hodiny
 Rozpoznanie dopravného značenia
 Vonkajšia teplota vzduchu
 Tachometer
 Dojazd
 Meradlo dostupného nabitia lítium-iónovej batérie
 Indikátor polohy radiacej páky
 Indikátor ECO
 Indikátor systému E-Pedal
 Počítadlo prejazdených kilometrov/dvojité počítadlo kilometrov jazdy
 Displej s informáciami o vozidle
– Trasový počítač
– Indikátor pre časovač
– Časovač nabíjania*
– Časovač ovládania klimatizácie*

 Kontrolky/indikátory
– Indikátor READY to drive

*: ak je súčasťou výbavy
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EV

To vám umožní zobraziť 
špecifické informácie o EV, 
ako je napríklad dojazd 
a čas nabíjania.

Audio

To vám umožňuje zobraziť 
informácie o aktuálne 
vybranom zvuku.

Navigácia

To vám umožňuje zobraziť 
informácie o plánovanej 
trase a smere.

Eco

Poskytne vám informácie 
o tom, ako hospodárny 
je váš štýl jazdy.

informácie

To vám umožňuje zobraziť 
informácie o vozidle, 
vrátane tlaku 
v pneumatikách a systému 
ProPILOT. Tieto informácie 
sa dajú prispôsobiť 
v nastaveniach.

Výstrahy

To vám umožňuje zobraziť 
informácie o výstrahách, 
ktoré sa objavujú 
na merači. Ak nie sú 
aktívne žiadne výstrahy, 
táto kategória nie je 
k dispozícii.

Nastavenia

To vám umožní prístup 
do ponuky nastavení. 
Možnosťami prechádzate 
pomocou ovládacích 
prvkov ÓÔ.

Ovládacie prvky displeja s informáciami o vozidle

Používanie ovládacích prvkov ÑÒ vám 
umožňuje prechádzať ponukou displeja. 
Označí sa vybraná kategória, 
ako je znázornené vyššie.

OKOK

OK OK

OK OK

OKOK

OK OK

OK OK

Používanie ovládacích prvkov ÓÔ vám umožňuje prepínať medzi 
zobrazeniami vo vybranej kategórii. Pre každú kategóriu v zobrazeniach 
"Informácie" sa zobrazujú rôzne počty zobrazení a dajú sa prispôsobiť 
z hľadiska množstva a obsahu.

 Zatiaľ čo v akejkoľvek inej kategórii bude merač výkonu stále zobrazený 
v pravom dolnom rohu obrazovky.
 Približný maximálny dostupný rozsah sa presunie do spodnej časti 
obrazovky.
 Počítadlo najazdených kilometrov je možné prepnúť na aktuálne 
informácie o jazde pomocou tlačidla resetovania.

OKOK

OK OK

OK OK

120 km 575 km43%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180e-Pedal OFFNastavenia TPMS 
EV Settings
Nastavenia vozidla

Systém Driver Assistance

1/2
5

Prispôsobenie displeja

ESP Setting

ZE
1 SK SK

22



P
rí

p
ra

va
 n

a
 ja

zd
u

Spínač ovládania jasu/vynulovania jazdy

Stlačením strany – alebo + spínača ovládania jasu  zmeňte jas displeja 
s informáciami o vozidle.

Krátkym stlačením spínača <TRIP RESET>  prepínajte medzi zobrazením 
počítadla prejazdených kilometrov pre jazdu A a jazdu B.

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

AKO SA POUŽÍVA INTELIGENTNÝ KĽÚČ
Funkcia inteligentného kľúča
Ak máte so sebou inteligentný kľúč, vozidlo môžete uzamknúť a odomknúť 
jednoduchým stlačením tlačidla na rukoväti dverí bez vybratia kľúča 
z vrecka alebo tašky.

 • Pri uzamykaní a odomykaní pomocou inteligentného kľúča 
sa kľúč musí nachádzať v prevádzkovom dosahu.
 • Ďalšie podrobnosti nájdete v príručke vlastníka vozidla 
NISSAN LEAF.

Funkcie diaľkového ovládania
Keď sa nachádzate mimo kabíny auta a vo väčšej vzdialenosti,  
všetky bočné dvere a zadné výklopné dvere sa dajú uzamknúť a odomknúť 
pomocou spínačov na inteligentnom kľúči.
Tlačidlo otvárania veka nabíjacieho portu na inteligentnom kľúči sa 
dá použiť na otvorenie veka nabíjacieho portu.

Spínač uzamknutia
Uzamkne všetky dvere a zadné výklopné dvere.

Spínač odomknutia
Odomkne všetky dvere a zadné výklopné dvere.

Tlačidlo otvorenia veka nabíjacieho portu
Otvorí veko nabíjacieho portu.
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Pre modely s navigačným systémom: Ak je nevyhnutné 
navádzanie po trase, do navigačného systému zadajte cieľ .4

Na merači skontrolujte zobrazenú úroveň nabitia lítium-iónovej 
batérie a odhadovaný jazdný dosah .5

VYPNUTIE NAPÁJANIA

Po spustení navigačného systému stlačte na obrazovke 
zrieknutia sa zodpovednosti tlačidlo OK, aby fungovala 
kompletná telematika.

ZAPNUTIE NAPÁJANIA
49,2 

Zošliapnite brzdový pedál .1

Stlačte spínač napájania .2

Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor READY to drive .3
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Po zastavení vozidla stlačte spínač polohy P (parkovanie)  
na radiacej páke a zároveň stláčajte brzdový pedál .
Zaradenie polohy P (parkovanie) vozidla overte kontrolou 
indikátora prevodu, ktorý sa nachádza v blízkosti radiacej páky 
alebo na displeji s informáciami o vozidle.

1

Aktivujte elektrickú parkovaciu brzdu (ak je súčasťou výbavy) 
alebo nohou ovládanú parkovaciu brzdu (ak je súčasťou 
výbavy) .

2

Spínač napájania  zatlačte do polohy OFF.3

Ak je parkovacia garáž vybavené zariadením na nabíjanie, 
lítium-iónovú batériu podľa potreby nabite .4
Keď spínač napájania stlačíte bez stlačenia brzdového pedála, 
stav sa zmení nasledovne:
ACC Ò ON Ò OFF Ò ACC

DEAKTIVÁCIA AIRBAGU SPOLUJAZDCA NA 
PREDNOM SEDADLE
Spínač airbagu pasažiera na prednom sedadle na deaktiváciu airbagu 
pasažiera na prednom sedadle sa nachádza vo vnútri odkladacieho 
priestoru.

Deaktivácia airbagu spolujazdca na prednom 
sedadle

To by ste mali robiť len v prípade, keď je namontovaná vhodná 
detská sedačka orientovaná smerom dozadu. Bližšie informácie 
nájdete v príručke vlastníka vozidla NISSAN LEAF.

Uistite sa, že spínač napájania je v polohe OFF.1

Zasuňte mechanický kľúč do spínača airbagu pasažiera 
na prednom sedadle. Ak chcete podrobnosti o mechanickom 
kľúči, pozrite si Príručku vlastníka NISSAN LEAF.

2

Zatlačte kľúč dnu a otočte ho do polohy <OFF>.
Stavový indikátor airbagu pasažiera na prednom sedadle 
zostane svietiť, čím signalizuje že airbag pasažiera na prednom 
sedadle je deaktivovaný.

3
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PREVÁDZKA KÚRENIA A KLIMATIZÁCIE  
(Typ A)

 Volič otáčok ventilátora: Nastavuje otáčky ventilátora.
  Vypína systém klimatizácie.
  Prepína na režim recirkulácie vzduchu, ktorý zabraňuje nasávaniu 
vzduchu z vonkajšieho prostredia do kabíny.
  Zapína a vypína režim odhmlievania čelného skla.
  Zapína a vypína režim odhmlievania zadného okna.
 Displej znázorňujúci nastavenia klimatizácie.
  Zapína automatický režim ovládania klimatizácie (režim AUTO).
 Otočný ovládač klimatizácie: Mení teplotné nastavenie pre klimatizačný 
systém.
  Zapína alebo vypína ohrievač.
  Mení distribúciu vzduchu z vykurovacieho/klimatizačného systému.
  Zapína alebo vypína klimatizáciu (chladič a odvlhčovač vzduchu).

PUSH

OFF
PUSH

AUTO

REAR

HEAT MODE A / C

 • V záujme optimálneho pohodlia v kabíne nastavte 
požadovanú teplotu pomocou tlačidiel , potom stlačte 
tlačidlo <AUTO> .
 • V záujme zníženia spotreby energie môže režim AUTO 
vypnúť kompresor klimatizácie. V prípade zahmlenia čelného 
skla   stlačte spínač odhmlievania čelného skla.
 • Ak chcete minimalizovať spotrebu energie a vyvetrať kabínu 
výlučne čerstvým vzduchom, vypnite funkcie <HEAT>  a 
<A/C> .  
Otáčky ventilátora a distribúciu vzduchu je možné regulovať 
podľa vlastných požiadaviek.

PREVÁDZKA KÚRENIA A KLIMATIZÁCIE  
(Typ B)

  Mení teplotné nastavenie pre klimatizačný systém.
  Zapína alebo vypína ohrievač.
  Mení distribúciu vzduchu z vykurovacieho/klimatizačného systému.
  Zapína a vypína režim automatického ovládania klimatizácie.
  Rozsvieti sa, keď je aktivovaný časovač klimatizácie.
  Prepína na režim recirkulácie vzduchu, ktorý zabraňuje nasávaniu 
vzduchu z vonkajšieho prostredia do kabíny.
  Zapína a vypína režim odhmlievania čelného skla.
  Nastavuje otáčky ventilátora.
  Zapne alebo vypne funkciu klimatizácie 
(chladič a odvlhčovač vzduchu).
  Zapína a vypína systém klimatizácie.
  Zapína a vypína odhmlievač zadného okna.

 • Displej nastavení ohrievača a klimatizácie sa nachádza 
v navigačnom systéme.
 • V záujme optimálneho pohodlia v kabíne nastavte 
požadovanú teplotu pomocou tlačidiel , potom stlačte 
tlačidlo <AUTO> .
 • V záujme zníženia spotreby energie môže režim AUTO 
vypnúť kompresor klimatizácie. V prípade zahmlenia čelného 
skla   stlačte spínač odhmlievania čelného skla.
 • Ak chcete minimalizovať spotrebu energie a vyvetrať kabínu 
výlučne čerstvým vzduchom, vypnite funkcie <HEAT>  
a <A/C> .  
Otáčky ventilátora a distribúciu vzduchu je možné regulovať 
podľa vlastných požiadaviek.
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Audio/navigačný systém

Služby NISSAN Connect

Informácie Premium Traffic (typ A)

Aktualizácia systémového softvéru (typ A a typ B)

Aktualizácia dát mapy (typ A)

Apple CarPlay (typ A a typ B)

Android Auto (typ A a typ B)

Audio systém (modely bez navigačného systému)

USB a AUX

Zadné USB nabíjacie porty

Infotainment a konektivita
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AUDIO/NAVIGAČNÝ SYSTÉM  
(Modely so systémom NissanConnect)

  Stlačením prepínate medzi dennou (automaticky) obrazovkou 
( jasná) a nočnou obrazovkou (tmavá). Stlačením a podržaním displej 
vypnete. Opätovným stlačením displej zapnete.
  Stlačením zobrazíte obrazovku VÝCHODISKOVEJ PONUKY.
  Stlačením zobrazíte obrazovku s aktuálnou polohou na mape. 
Stlačením a podržaním zopakujete hlasový pokyn.
  Stlačením zobrazíte obrazovku ponuky telefónu.
  Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku zvuku.
  Stlačením zapnete alebo vypnete audio systém.  
Otočením tlačidla nastavíte hlasitosť.

NastaveniaTelefón Ísť domov ZmenšiťBZ ZväčšiťCieľ

Typ A  
(Kombinovaný audio a navigačný systém)

VOL

PUSH OK

AUDIO

MENU

BACK

CAMERA

12:25iPhone 5

Názov piesne
Názov albumu

Meno interpreta

1:31

Zdroj

Menu iPod

NastaveniaTelefón AM BT AudioFM iPodDAB NastaveniNastaveniiNastaveniaaaaaaaTelefónTTelefónTelefónTelefónTelefónTTe AMAMAMAM BT AudioBT AudioBT AudioFMFMFMFM iPodiPodiPodiPodDABDABDAB

12:25iPhone 5

Názov piesne
Názov albumu

Meno interpreta

1:31

Zdroj

Menu iPod

Typ B  
(Audio systém bez navigácie)

 
 Modely so systémom Intelligent Around View Monitor
 Stlačením prepínate na obrazovku systému Intelligent Around View Monitor.
 Modely s monitorom pre pohľad dozadu:
 Stlačením prepínate na obrazovku nastavenia monitora pre pohľad dozadu.

  Stlačením naladíte rádio a vyberiete/reštartujete skladby. 
Stlačením a podržaním pri počúvaní hudby preskočíte na ďalšiu/
predchádzajúcu dostupnú stanicu alebo rýchlo pretočíte skladbu 
dopredu/dozadu.
  Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu/hlavnú obrazovku.
 Keď sa zobrazuje obrazovka ponuky, otočením voliča vyberte položky 
na obrazovke.

 Stlačením potvrďte zvolenú položku alebo nastavenie.
 Otáčaním otočného ovládača na obrazovke mapy upravte mierku mapy.

 Displej dotykovej obrazovky: Na displeji LCD sa zobrazujú rôzne 
informácie a obslužné ponuky. Obrazovka sa obsluhuje dotykom tlačidiel 
a ikony.

Nastavenie destinácie (Typ A)

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

12:25Cieľ

Ísť domov

Adresa

Body záujmu

Adresár

Predchádzajúce 
ciele

Nabíjacie stanice

Ísť do práce

Destinations by
Google™

Zadajte bod záujmu/adresu

12:25Cieľ

Ísť domov

Adresa

Body záujmu

Predchádzajúce 
ciele

Nabíjacie stanice

Ísť do práce

Zadajte bod záujmu/adresu
2

Dotknite sa položky [Mapa] na 
úvodnom paneli na obrazovke.

PONUKA 12:25

NastaveniaSpoj.PONUKAZvukInfoTelefón Mapa

Vyhľadať bod 
záujmu/adresu

História 
hovorov

Využitie 
energie

Nabíjacie 
stanice

Zvuk

Zvuk vypnutý

1
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Dostupné metódy nastavenia cieľa:
[Zadať POI / Adresu] Je funkcia čistého textu, ktorou sa vyhľadáva 

destinácia zadaním adresy alebo názvu POI .
[Nabíjacie stanice]  Nastaví destináciu zo zoznamu nabíjacích 

staníc.
[Destinácie od Google TM] Nastaví miesto, vyhľadané pomocou Google 

ako destináciu.
Viac spôsobov nastavenia destinácie a ich vysvetlenie môžete nájsť 
v príručke vlastníka systému NissanConnect.

Vyhľadávanie okolitých nabíjacích staníc
Máte možnosť overiť dostupnosť nabíjacích staníc v okolí vašej aktuálnej 
polohy alebo na trase k vášmu cieľu (ak je nastavený).

Dotknite sa [Blízko aktuálnej polohy].3

Zobrazia sa nabíjacie stanice v blízkosti vašej aktuálnej polohy. 
Ak sa dotknete názvu preferovanej nabíjacej stanice,  
táto sa nastaví ako cieľ. Podrobnosti o stanici môžete získať 
dotykom ikony nabíjacej stanice vedľa názvu nabíjacej stanice.

4

Stlačte <MAP> a potom sa dotknite [Destinácia] na spúšťacom 
paneli.1

Dotknite sa [Nabíjacie stanice].2

SLUŽBY NISSAN CONNECT

Toto vozidlo obsahuje komunikačné zariadenie, ktoré sa nazýva TCU 
(Telematická ovládacia jednotka). Komunikačné spojenie medzi touto 
jednotkou a dátovým centrom Nissan umožňuje využívanie rôznych služieb.
Keď sa systém pripojí k dátovému centru Nissan, na obrazovke sa zobrazí 
ikona antény. Službu používajte na mieste, kde sa na obrazovke zobrazí 
symbol označujúci dobrý príjem signálu.

Použitie informácií z opravených služieb NissanConnect 
z vášho vozidla do dátového centra Nissan.
Použitie týchto služieb bude vyžadovať súhlas so stratégiou 
na ochranu osobných údajov spoločnosti Nissan.
Odmietnutím stratégie na ochranu osobných údajov 
deaktivujete určité možnosti a funkcie. Svoje rozhodnutie 
môžete kedykoľvek zmeniť zmenou stavu v ponuke pre 
nastavenia.
Ak chcete viac informácií týkajúcich sa stratégie ochrany 
osobných údajov spoločnosti Nissan, pozrite si príručku 
vlastníka NissanConnect.
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Registrácia

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
 Prihláste sa a získajte kód párovania zo systému Infotainment 

vo vozidle tak, že postupujete podľa nasledovných inštrukcií v aplikácii. 
Na domovskej stránke vozidla stlačte : Info Ò služby NissanConnect Ò 
Informačné služby Ò Informácie o účte* Ò kód na párovanie vozidla

5. Zadajte kód na spárovanie do aplikácie
 Zadajte kód na spárovanie do aplikácie Služby NissanConnect vo svojom 

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

v rámci niekoľkých hodín.

* Ak sa nezobrazí priečinok [Informácie o účte], obnovte ho pomocou:   
[Nastavenia] Ò [NissanConnect Services] Ò [Informačné kanály] Ò  
[Upraviť zoznam kanálov] Ò [Aktualizovať zoznam kanálov] Ò [Áno].  
Teraz by mal byť k dispozícii priečinok [Informácie o účte].

NissanConnect
Services

ZÍSKAJTE ZStiahnuť na

 Po dokončení procedúry párovania, to môže trvať niekoľko 
hodín, kým budú funkcie dostupné.

Poznámka:

Funkcie vzdialeného smartfónu
 • Kontrola stavu lítium-iónovej batérie
 • Stav nabitia / stav pripojenia alebo odpojenia 
 • Diaľkové ovládanie klimatizácie/diaľkové monitorovanie klimatizácie
 • Lokátor vozidla a klaksón a svetlá na diaľku:

 -  Nájdite svoje vozidlo kdekoľvek pomocou polohy GPS.
 -  Ovládajte klaksón a svetlá na diaľku, aby ste vozidlo našli 

na parkovacom mieste alebo v garáži.
 • Door-to-Door Navigácia:

 -  Prejdite od dverí k dverám synchronizáciou navigačných služieb 
vo vozidle a ručných navigačných služieb po odstavení vozidla.
 • História a analýza jazdy:

 -  Monitorujte svoje cesty a spotrebu paliva z vášho smartfónu.

Funkcie pripojené v aute
 • Informácie o poslednom nabíjacom miesta, vrátane stavu naživo,  

kde je dostupné
 • Aktuálne dopravné informácie a služby poskytované spoločnosťou 

TomTom:
 -  Príjem a sledovanie dopravných informácií v reálnom čase pre 

akúkoľvek danú trasu.
 -  Skontrolujte, či vaša trasa neobsahuje dopravné zápchy, uzavreté cesty, 

aktualizované obmedzenia rýchlosti atď.
 • Vyhľadávanie cieľa Google:

 -  Intuitívny, ľahko použiteľný, jednoriadkový vyhľadávací nástroj na rýchle 
vyhľadanie vašich cieľov.
 • Služba Google Street View a Satellite View:

 -  Keď prídete na miesto, prepnite medzi zobrazením Satellite View 
a Street View, aby ste videli presný cieľ.

Berte na zreteľ, že zoznamy diaľkových služieb nie 
sú vyčerpávajúce. Teraz budú služby dostupné cez 
aktualizáciu palubného softvéru alebo aktualizáciou 
aplikácie služieb NissanConnect.
Ak chcete viacej podrobností o navigačnej telematike, 
pozrite si príručku vlastníka NissanConnect.

Poznámka:
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INFORMÁCIE PREMIUM TRAFFIC (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.
Pre potvrdenie zapnutia informácií Premium Traffic prejdite z hlavnej 
ponuky NissanConnect na [Nastavenia]Ò[Navigácia]Ò[Nastavenia 
dopravných informácií] a potvrďte [Použiť Premium Traffic] nastavenie 
na hodnotu ZAP.
Funkcia Premium Traffic vyžaduje služby NissanConnect.

AKTUALIZÁCIA SYSTÉMOVÉHO SOFTVÉRU 
(typ A a typ B)

Aktualizáciu systémového softvéru je možné prevziať cez TCU.
1. Stlačte tlačidlo <MENU>.
2. Dotknite sa [Informácie] na spúšťacej lište a potom sa dotknite 

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

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

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

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

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

8. Zapnite spínač zapaľovania do polohy ZAP a aktualizovaný softvér bude 
dostupný

NissanConnect EV je služba poskytovaná spoločnosťou 
NISSAN, ktorá zabezpečuje mnoho prídavných funkcií 
prostredníctvom komunikácie s dátovým centrom NISSAN. 
Umožňuje vám aktualizovať informácie o nabíjacej stanici 
a na diaľku ovládať nabíjanie batérie a prevádzku klimatizácie 
a vykurovania. Ak chcete začať využívať službu NissanConnect, 
musíte sa zaregistrovať. V prípade záujmu o bližšie informácie 
sa poraďte s certifikovaným predajcom elektromobilov NISSAN.

AKTUALIZÁCIA DÁT MAPY (typ A)

Dáta mapy je možné aktualizovať cez USB alebo cez ponuku systému 
navigácie. Ak chcete podrobné špecifikácie, pozrite si Návod na použitie 
navigačného systému.

Aktualizácia pomocou USB pamäťového zariadenia
Pre podrobné inštrukcie o postupe aktualizácie mapy cez USB,  
kontaktujte, prosím, svojho dodávateľa alebo si prevezmite mobilnú 
aplikáciu Nissan Driver's Guide z iTunes App Store alebo Google Play. 
Pomocou smartfónu zoskenujte kód na zadnej časti krytu pre prevzatie 
aplikácie Nissan Driver's Guide.

Aktualizácia pomocou služieb pripojenia
Dáta mapy je tiež možné aktualizovať pomocou TCU (riadiaca jednotka 
telematiky).
1. Stlačte tlačidlo <MENU>.
2. Dotknite sa [Info] na ovládacej lište a potom sa dotknite 

[Informácie o systéme].
3. Dotknite sa [Aktualizácia mapy].
4. Dotknite sa [Nastavenia aktualizácie mapy].
5. Zvoľte oblasť mapy, ktorú chcete aktualizovať. Zobrazí sa potvrdzujúca 

správa. Pri ďalšom spustení systému sa zobrazí upozorňujúca správa,  
ak je dostupná aktualizácia dát mapy.

6. Dotknite sa [Áno], čím sa dáta mapy aktualizujú.

Aktualizácia pomocou bezdrôtovej LAN (Wi-Fi)
Dáta mapy je možné aktualizovať tiež pripojením vozidla k Wi-Fi pripojeniu. 
Komunikácia cez Wi-Fi môže byť uskutočnená cez Wi-Fi sieť, smartfón, atď.
1. Pripojiť vozidlo k dostupnej Wi-Fi sieti.
2. Stlačte tlačidlo <MENU>.
3. Dotknite sa [Info] na ovládacej lište a potom sa dotknite 

[Informácie o systéme].
4. Dotknite sa [Aktualizácia mapy].
5. Dotknite sa [Aktualizácia cez Wi-Fi].
6. Zvoľte oblasť, ktorá sa má aktualizovať a dotknite sa [Štart].
7. Po dokončení aktualizácie sa dotknite [OK].
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APPLE CARPLAY (typ A a typ B)

Aplikáciu Apple CarPlay môžete 
používať tak, že k portu USB 
v stredovej konzole vozidla pripojíte 
kompatibilný telefón iPhone.
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.
Pre ukončenie obrazovky Apple CarPlay stlačte tlačidlo <MENU> .

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

 � Ak Apple CarPlay nezačne automaticky potvrdzovať 
nastavenia CarPlay: dotknite sa [Pripojenia] 
na spúšťacom paneli, prejdite na [Aplikácie] a dotknite 
sa ikony informácie podľa názvu zariadenia Apple 
CarPlay, ktorého nastavenia chcete zmeniť.

 � Všetky podrobnosti o prevádzke jednotky nájdete 
v príručke vlastníka systému NissanConnect.

Poznámka:

Telefón

Prehrávanie 
teraz

Podcasty Audio knihy Spotify

Hudba Mapy SprávyTelefón Hudba Mapy Správy

Ovládanie aplikácie Siri
Keď je služba Apple CarPlay aktívna, pomocou aplikácie Siri môžete ovládať 
niektoré z funkcií vo vašom telefóne iPhone hlasom.
Existujú tri spôsoby spustenia relácie aplikácie Siri:

 • Stlačte a podržte tlačidlo  na volante.
 • Dotnite sa a podržte tlačidlo  v ľavom dolnom rohu obrazovky 

služby Apple CarPlay.
 • Povedzte “Hey Siri” (vyžaduje sa aktivácia položky “Povoliť “Hey Siri” 

na zariadení iPhone).

Obsluha telefónu
Ak chcete používať váš telefón počas aktivácie služby Apple CarPlay, 
vykonajte nižšie uvedený postup:

Pre uskutočnenie hovoru obsluhujte zobrazenú obrazovku.2

ANDROID AUTO (typ A a typ B)

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.
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.

Dotknite sa [Telefón] na domovskej obrazovke Car Play.1

Google Mapy

D127

A12

7 minRue Jean Pierre Timbaud

34 min
27 km • 15:20
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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 Auto nespustí automaticky, potvrďte 
nastavenia Android Auto: V ponuke [Nastavenia] menu 
Ò[Aplikácie] Ò [Android Auto].

 � Všetky podrobnosti o prevádzke jednotky nájdete 
v príručke vlastníka systému NissanConnect.

Poznámka:

Ovládanie hlasom
Keď je aplikácia Android Auto aktívna, môžete ovládať niektoré z funkcií 
vo vašom telefóne so systémom Android hlasom. Existujú tri spôsoby 
spustenia relácie hlasového ovládania:

 • Stlačte a podržte tlačidlo  na volante.
 • Dotknite sa položky  v pravom hornom roku obrazovky aplikácie 

Android Auto.
 • Povedzte “OK Google” (vyžaduje si príslušné nastavenie na telefóne 

so systémom Android).

Obsluha telefónu
Ak chcete používať váš telefón počas aktivácie aplikácie Android Auto, 
vykonajte nižšie uvedený postup:

Pre uskutočnenie hovoru obsluhujte zobrazenú obrazovku.2

Dotknite sa ikony telefónu na spúšťacom paneli Android auto1

AUDIO SYSTÉM (modely bez navigačného systému)

  Tlačidlo ovládania hlasitosti.
  Tlačidlo Power ZAP/VYP.

  Prepína zobrazenie, zatiaľ čo funkcie zvuku zostávajú aktívne.
  Vyberá pásmo rádia AM/FM.
  Tlačidlo Deň/noc ( jas displeja).
  Tlačidlo dopravných správ.
  Tlačidlo prehrávania rýchlo dozadu (prehľad)/o skladbu dozadu.
 Displej.
  Tlačidlo prehrávania rýchlo dopredu (stopa)/o skladbu dopredu.
  Tlačidlo nastavenia.
 Priečinok na disk CD.
  Tlačidlo späť.
  Tlačidlo na vysunutie disku CD.
  Výber vstupného zdroja zvuku (Tuner/CD/AUX/USB).
  Tlačidlo Telefón.
 Režim rádia: otočný ovládač

 Režim jednotky audio: Ponuka pre vytáčanie
 Tlačidlo potvrdenia .

 Režim CD, AUX, telefón: tlačidlo rýchleho vyhľadávania.
 Režim rádia: tlačidlo predvoľby.
 Režim CD:  tlačidlo.
 Režim CD:  tlačidlo.

TA
VOL MENU

RADIO

DISP

SETUP

RPT MIX
21 3 4 5 6

A-Z

10:4 5FM1-1

METROAF

ENTER

MEDIA
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USB A AUX
Zásuvky USB a AUX sa nachádzajú na stredovej konzole.

 Port pripojenia USB (Universal Serial Bus)
 Prídavná zásuvka

AUX

 • Na pripojenie zariadení iPhone, iPod/iPad používajte 
originálne USB káble certifikované spoločnosťou Apple,  
aby ste sa vyhli problémom s pripojením.
 • Keď používate inteligentné telefóny so systémom Android, 
používajte originálny certifikovaný kábel dodávaný spolu 
so zariadením.

ZADNÉ USB NABÍJACIE PORTY

Nabíjacie USB porty v zadnej časti stredovej konzoly umožňujú pasažierom 
nabíjať svoje elektronické zariadenia.
Zadné USB porty nie sú navrhnuté na pripojenie zariadenia k audio systému 
vozidla.
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Ako jazdiť s vozidlom NISSAN LEAF

Prevádzka v režime E-Pedal

Parkovanie vozidla NISSAN LEAF

Obsluha svetlometov a stierača

Ovládacie prvky na volante

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách

Jazda s vozidlom 
NISSAN LEAF
Táto kapitola vysvetľuje, ako jazdiť s vozidlom NISSAN LEAF a ako s ním 
parkovať, ako aj ďalšie dôležité operácie pre jazdu s vozidlom.
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AKO JAZDIŤ S VOZIDLOM NISSAN LEAF

Po zaradení polohy READY to drive pre vozidlo stlačte pedál 
nožnej brzdy  a až potom radiacu páku začnite presúvať 
do polohy D ( jazda vpred) .
Radiaca páka je navrhnutá tak, že v čase, keď je spínač 
napájania v polohe ON, pedál nožnej brzdy  musí byť stlačený 
pred preradením z polohy P (parkovanie) do akejkoľvek polohy 
pre jazdu.
Radiacu páku nie je možné posunúť z polohy P (parkovanie) 
do žiadnej inej polohy, ak je spínač napájania v polohe LOCK, 
OFF alebo ACC, prípadne ak je vytiahnutý kľúč.

1

Pedál nožnej brzdy  držte stlačený a radiacu páku presuňte 
do polohy D ( jazda vpred) .2

Uvoľnite parkovaciu brzdu  a pedál nožnej brzdy  a potom 
sa začnite postupne rozbiehať stlačením plynového pedálu.3

PREVÁDZKA V REŽIME E-PEDAL
Systém e-Pedal umožňuje vodičovi spomaliť alebo zastaviť vozidlo, 
prípadne udržať vozidlo zastavené, a to výlučne ovládaním plynového 
pedálu. To pomáha vodičovi ušetriť čas prekladaním nohy z plynového 
pedálu na brzdový pedál.

 Akcelerácia
 Rýchlosť vozidla zvýšite stlačením 

plynového pedálu ako obvykle.

 Spomalenie  
(namiesto brzdového pedálu)

 Využíva sa regeneratívne brzdenie 
a vodič znižuje rýchlosť vozidla 
uvoľňovaním plynového pedálu.

 Zastavenie  
(namiesto brzdového pedálu)

 Keď uvoľníte plynový pedál 
(zložíte z neho nohu), vozidlo spomalí 
a plynule sa zastaví bez toho,  
aby ste museli stláčať brzdový pedál.  
Po zastavení zostane vozidlo 
automaticky stáť.

Systém e-pedal je navrhnutý tak, aby pomáhal pri častom 
brzdení. Spomaľuje a zastavuje vozidlo len pri miernych 
manévroch. Ak potrebujete intenzívnejšie brzdenie alebo 
núdzovo zastaviť, je nevyhnutné stlačiť brzdový pedál. 
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Aktivácia systému
Ak chcete aktivovať systém e-Pedal, uveďte spínač napájania do polohy 
READY to drive alebo ON a potiahnite spínač e-Pedal umiestnený 
na stredovej konzole.

Deaktivácia systému
Ak chcete deaktivovať systém e-Pedal, so spínačom napájania v polohe 
READY to drive alebo ON stlačte brzdový pedál a potiahnite spínač systému 
e-Pedal.
Ak chcete systém e-Pedal vypnúť, kým je vozidlo zastavené systémom 
e-Pedal, stlačte brzdový pedál a potom potiahnite spínač e-Pedal.
Ak brzdový pedál nestlačíte počas obsluhy spínača systému e-Pedal,  
na displeji s informáciami o vozidle sa objaví správa s pripomienkou.

Systém e-Pedal sa zapne alebo vypne 
po každom potiahnutí spínača e-Pedal 

. (Indikátor systému e-Pedal na displeji 
s informáciami o vozidle zobrazuje 
stav systému e-Pedal.) Keď je systém 
e-Pedal aktivovaný, charakteristika 
plynového pedálu sa značne zmení a 
plynový pedál sa správa inak,  
ako zvyčajne. Pred jazdou si overte 
stav systému e-Pedal (zapnutý alebo 
vypnutý) na displeji s informáciami 
o vozidle.

e-Pedal

Ak je položka 
[Režim pamäte] v ponuke 
[Nastavenia] na displeji 
s informáciami o vozidle 
zapnutá, po spustení 
systému EV sa aktivuje 
posledné nastavenie 
systému e-Pedal 
(zapnuté alebo vypnuté). 

120 km 575 km43%

12:25 25°c

20

40

60

e-Pedal OFF

e-Pedal ---

Mode Memory ON
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PARKOVANIE VOZIDLA NISSAN LEAF

Aktivujte parkovaciu brzdu .2

Spínač napájania zatlačte do polohy OFF.3

Ak je parkovacia garáž vybavené zariadením na nabíjanie, 
lítium-iónovú batériu podľa potreby nabite.4

Po zastavení vozidla 
stlačte spínač polohy P 
(parkovanie)  na radiacej 
páke a zároveň stláčajte 
brzdový pedál .  
Zaradenie polohy P 
(parkovanie) vozidla 
overte kontrolou 
indikátora prevodu,  
ktorý sa nachádza 
v blízkosti radiacej páky 
alebo na displeji 
s informáciami o vozidle.

1
OBSLUHA SVETLOMETOV A STIERAČA
Ako sa obsluhujú svetlomety
Otočte spínač a zarovnajte ho s polohou  za účelom nasledovnej 
prevádzky.

Symbol Svetlomet

Postranné 
svetlá, 

koncové 
svetlá, 

osvetlenie 
poznávacej 

značky

<AUTO> Automatické

—

Asistent diaľkových svetiel
Systém asistenta diaľkových svetiel bude fungovať pri jazde s vozidlom 
rýchlosťou približne 40 km/h (25 MPH) alebo vyššou. Ak sa pri zapnutých 
diaľkových svetlách pred vaším vozidlom objaví približujúce sa vozidlo alebo 
vozidlo idúce pred vami, svetlomety sa automaticky prepnú na stretávacie 
svetlá.

 Indikátor asistenta diaľkových svetiel
Indikátor sa rozsvieti po zapnutí svetlometov, zatiaľ čo je spínač 
svetlometov v polohe <AUTO> so zvolenými diaľkovými svetlami.  
Znamená to, že systém asistenta diaľkových svetiel je funkčný.

Obsluha asistenta diaľkových svetiel
Systém asistenta diaľkových svetiel zapnite uvedením spínača svetlometov 
do polohy <AUTO> a stlačením páčky dopredu (poloha diaľkových svetiel).  
Po zapnutí svetlometov bude na merači svietiť indikátor asistenta diaľkových 
svetiel.
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Ak sa počas vyššie uvedenej situácie indikátor asistenta diaľkových svetiel 
nerozsvieti, môže to označovať, že systém nefunguje správne. Systém 
nechajte skontrolovať u informovaného opravára vozidiel NISSAN LEAF,  
ako napríklad u certifikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

Keď sa rýchlosť vozidla zníži na menej ako približne 25 km/h (16 MPH ), 
svetlomety sa prepnú na stretávacie svetlá.

Systém asistenta diaľkových svetiel zapnite otočením spínača svetlometov 
do polohy  alebo presunutím páčky do neutrálnej polohy vyberte polohu 
stretávacích svetiel.

Priateľské osvetlenie
Funkcia Priateľské osvetlenie je komfortnou funkciou. Umožňuje osvetlenie 
zo svetlometov vozidla po otočení spínača napájania do polohy OFF alebo 
LOCK.
Jedným potiahnutím spínača svetlometov smerom k vám aktivujete 
svetlomety a približne po 30 sekundách sa automaticky vypnú.
Spínač svetlometov môžete potiahnuť smerom k sebe až štyrikrát,  
aby ste predĺžili interval zapnutia svetlometov až na maximálne 2 minúty 
v 30 sekundových prírastkoch.

Ako sa obsluhujú stierače
Ak chcete obsluhovať stierače, páku potlačte nahor alebo nadol podľa 
znázornenia na obrázku.

Poloha páčky Prevádzka stierača

<AUTO>: automatická prevádzka stierača

Pomalé ( ) : pomalá kontinuálna prevádzka stierača

Rýchle ( ) : rýchla kontinuálna prevádzka stierača

MIST: jeden záber stierača

Používanie ostrekovača

Keď sa zvolí automatická prevádzka stierača, otáčaním vnútorného spínača 
môžete nastaviť citlivosť rozpoznávania dažďa (interval stierania).

 Čím ďalej od seba ho otočíte, tým bude interval kratší.
 Čím ďalej k sebe ho otočíte, tým bude interval dlhší.

OFF

AUTO
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OVLÁDACIE PRVKY NA VOLANTE
Typ A Typ B Typ C

OK

S ovládacími prvkami na ľavej strane volantu môžete ovládať zvuk a displej 
s informáciami o vozidle.

Pomocou ovládacích prvkov na pravej strane volantu môžete ovládať 
obmedzovač rýchlosti, tempomat/systém ProPILOT a hands-free telefónne 
systémy.

Ohľadom detailného používania každého tlačidla si,  
prosím, naštuduje samostatnú príručku pre vlastníka vozidla 
NISSAN LEAF a príručku vlastníka navigačného systému.

 Ovládacie prvky ponuky
 Spínač <OK>
 Spínač späť
 Spínače ladenia
 Spínač ovládania hlasitosti

 Spínač vzdialenosti
 Spínač <RES+>
 Spínač <CANCEL>
 Spínač <SET->
 HLAVNY SPÍNAČ ON/OFF obmedzovača 
rýchlosti
 Systém ProPILOT

 Inteligentný tempomat
 Tempomat
 Systém rozoznania hlasu
 Hands-Free obsluha telefónu
 Systém rozoznania hlasu 
(ak je súčasťou výbavy)

 Hands-Free obsluha telefónu
 Tlačidlo telefónu END
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SYSTÉM MONITOROVANIA TLAKU 
V PNEUMATIKÁCH
Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS) neustále sleduje tlak 
v pneumatikách cestných kolies v čase, keď s vozidlom jazdíte rýchlosťami 
nad 25 km/h (16 MPH).

Ak sa zobrazí kontrolka a výstražné hlásenie TPMS,  
vozidlo zastavte na bezpečnom mieste a skontrolujte,  
či je pokračovanie v jazde bezpečné. Ak je to tak, pneumatiky  
čo možno najskôr znovu nafúknite na odporúčaný tlak 
pneumatík za studena.

2

Ak sa počas jazdy zistí nízky tlak pneumatiky, 
na displeji s informáciami o vozidle sa rozsvieti 
kontrolka TPMS.

Zároveň sa na displeji s informáciami o vozidle 
zobrazí výstražné hlásenie nízkeho tlaku 
pneumatiky.

Tlaky v pneumatikách

kPa

1

Resetovanie systému TPMS
Z dôvodu zachovania správneho fungovania TPMS musíte v nasledujúcich 
prípadoch vykonať vynulovanie:

 • po nastavení tlaku pneumatiky,
 • po výmene pneumatiky alebo kolesa,
 • keď sú pneumatiky vymenené, predné za zadné a/alebo ľavé za pravé

Ak chcete TPMS vynulovať, vykonajte nasledujúci postup:

Zatiahnite parkovaciu brzdu a stlačte spínač polohy P 
(parkovanie) na radiacej páke.2

Na všetkých štyroch pneumatikách nastavte tlak pneumatík 
na odporúčaný tlak COLD (studených) pneumatík,  
uvedený na štítku pneumatík, ktorý sa nachádza na stredovom 
stĺpiku na strane šoféra. Na kontrolu tlaku pneumatiky použite 
tlakomer na pneumatiky.

3

Spínač napájania dajte do polohy ZAP. Neštartujte systém 
elektrického vozidla.4

Na displeji s informáciami o vozidle prejdite do ponuky 
[Nastavenia].5

Vozidlo zaparkujte na bezpečnom a rovnom mieste.1
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Vyberte ponuku [Nastavenia TPMS (systém kontroly tlaku 
v pneumatikách)].6

Vyberte položku [Resetovanie TPMS], potom stlačte tlačidlo <OK> 
na volante, aby sa začala kalibrácia.7

Aby ste postup dokončili, naštartujte systém elektrického 
vozidla a jazdite s vozidlom pri rýchlostiach prevyšujúcich 
25 km/h (16 MPH).

8
Hlásenia TPMS
Na displeji s informáciami o vozidle sa môžu zobrazovať nasledovné 
kontrolky a správy:

Kontrolky TPMS Možná príčina Odporúčaný úkon

Tlaky v pneumatikách

kPa

Nízky tlak 
pneumatiky.

Pneumatiku(-y) nafúknite na správny 
tlak.

Originálny 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.

JAZDA ŠETRNÁ K BATÉRII (ECO)
Režim ECO

  Tlačidlo systému <ECO> 
(Pre modely so systémom 
ProPILOT Park)

  Tlačidlo systému <ECO> 
(Pre modely bez systému 
ProPILOT Park)

 Režim ECO pomáha znižovať 
spotrebu energie znížením 
zrýchlenia v porovnaní 
s rovnakou polohou plynového 
pedála v polohe D 
( jazda vpred). Režim ECO 
použite na dosiahnutie 
maximálneho dosahu vozidla 
a pri jazde v meste.

 • Režim ECO zapnite stlačením spínača ECO. Na displeji s informáciami 
o vozidle sa zobrazí indikátor režimu ECO.

 • Systém režimu ECO vypnete opätovným stlačením spínača režimu 
ECO. Indikátor režimu ECO zhasne.

Indikátor režimu ECO
Tento indikátor sa rozsvieti na displeji 
s informáciami o vozidle, keď sa aktivoval režim 
ECO.

ECO

e-Pedal OFF

ECO
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Ekologický štýl jazdy
„Športový“ štýl jazdy výrazne zvýši spotrebu energie z lítium-iónovej 
batérie. Ak sa má minimalizovať spotreba energie a maximalizovať dojazd 
vozidla, vypnite systém e-pedal, vyhýbajte sa prudkému zrýchľovaniu 
a spomaľovaniu, pričom čo najviac využívajte systém regeneračného 
brzdenia a voľte primeranú rýchlosť jazdy.

Nastavenia klimatizácie ECO
Spotreba energie z lítium-iónovej batérie systémom vykurovania/
klimatizácie sa dá znížiť pomocou primeraných teplotných nastavení. 
Zvolenie stredne vysokého nastavenia teploty umožní znížiť množstvo 
energie spotrebúvané systémom vykurovania a klimatizácie.

Ak chcete minimalizovať spotrebu energie a vyvetrať kabínu výlučne 
čerstvým vzduchom, vypnite funkcie <HEAT> a <A/C>. Otáčky ventilátora 
a distribúciu vzduchu je možné regulovať podľa vlastných požiadaviek.

AKO SA NASTAVUJE ČASOVAČ NABÍJANIA

Na naplánovanie času nabíjania lítium-iónovej batérie použite časovač 
nabíjania. Po pripojení konektora nabíjania k vozidlu vozidlo automaticky 
spustí nabíjanie. Časovače nemusíte vynulovať pri každej potrebe nabitia 
lítium-iónovej batérie.

Časovač nabíjania môže uložiť dve nastavenia časovača, ktoré obsahujú 
čas spustenia a čas ukončenia nabíjania. Časovač nabíjania môžete použiť 
pre jedno z nastavení časovača pre každý deň týždňa.

EV Settings

Charge Timer 1

Charge Timer 2

Charge Time Screen

Climate Ctrl. Timer 1

Climate Ctrl. Timer 2

Charge Timer 1

Timer
Start Time
End Time

12:00 AM
12:00 AM

Full charge has priority
Days
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.

ON

ON

OK

Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku [EV Settings] 
a potom stlačte tlačidlo <OK>.2

Stláčajte tlačidlo  alebo  dovtedy, kým sa nevyberie položka 
[Charge Timer1] alebo [Charge Timer2] a potom stlačte 
tlačidlo <OK>.

3

Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku [Timer] a potom 
stlačte tlačidlo <OK>. Po zapnutí nastavenia časovača 
sa rozsvieti indikátor.

4

Stláčajte tlačidlo  alebo  dovtedy, kým sa nevyberie položka 
[Start Time] a potom stlačte tlačidlo <OK>.5

Stlačením tlačidla  alebo  nastavte hodinu a potom stlačte 
tlačidlo <OK>.6

Stlačením tlačidla  alebo  nastavte minútu a potom stlačte 
tlačidlo <OK>.7

Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste na displeji s informáciami 
o vozidle vybrali položku [Nastavenia].1
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Stláčajte tlačidlo  alebo  dovtedy, kým sa nevyberie položka 
[End Time] a potom stlačte tlačidlo <OK>.8

Stlačením tlačidla  alebo  nastavte hodinu a potom stlačte 
tlačidlo <OK>.9

Stlačením tlačidla  alebo  nastavte minútu a potom stlačte 
tlačidlo <OK>.10

Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali dni v týždni,  
počas ktorých chcete mať aktivovaný časovač nabíjania 
a potom stlačte spínač <OK>. Stlačením tlačidla  sa vrátite 
na predchádzajúcu obrazovku.

11

Po dokončení nastavenia dajte vypínač do polohy OFF a potom 
k vozidlu pripojte nabíjací konektor.12

AKO NASTAVIŤ ČASOVAČ OVLÁDANIA 
KLIMATIZÁCIE

V čase pripojenia nabíjacieho konektora k vozidlu táto funkcia pred jazdou 
predbežne zohreje alebo predbežne ochladí priestor pre pasažierov vozidla 
na danú teplotu. Pomáha to znížiť spotrebu energie z lítium-iónovej batérie.
Časovač ovládania klimatizácie ovláda klimatizáciu pomocou energie 
z nabíjačky. Elektrická energia z lítium-iónovej batérie sa nepoužije.
Časovač ovládania klimatizácie umožňuje dve rôzne nastavenia časovača. 
Každú funkciu nabíjania časovačom môžete nastaviť na aktiváciu v odlišný 
deň týždňa.
Po nastavení časovač ovládania klimatizácie vykoná zohriatie/ochladenie 
na stanovenú teplotu do nastaveného času. Časovač ovládania klimatizácie 
nemusíte nastavovať každý deň.

Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku [EV Settings] 
a potom stlačte tlačidlo <OK>.2

Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku 
[Climate Ctrl. Timer1] alebo [Climate Ctrl. Timer2] a potom 
stlačte tlačidlo <OK>.

3

EV Settings

Charge Timer 1

Charge Timer 2

Charge Time Screen

Climate Ctrl. Timer 1

Climate Ctrl. Timer 2

Climate Ctrl. Timer 1

Timer
Departure Time
Climate Temperature

4:20 AM
18˚C

Battery Operation OK
Days
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.

ON

ON

OK

Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste na displeji s informáciami 
o vozidle vybrali položku [Nastavenia].1
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Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku [Timer] a potom 
stlačte tlačidlo <OK>, aby sa nastavenie aktivovalo.  
Po zapnutí nastavenia časovača sa rozsvieti indikátor.

4

Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku 
[Departure time] a potom stlačte tlačidlo <OK>.5

Stlačením tlačidla  alebo  nastavte položku [Hour] a potom 
stlačte tlačidlo <OK>.6

Stlačením tlačidla  alebo  nastavte položku [Minute] 
a potom stlačte tlačidlo <OK>. Nastavenie sa dá meniť 
v krokoch po 10 minút.

7

Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku 
[Climate Temperature] a potom stlačte tlačidlo <OK>.8

Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili teplotu klimatizácie 
a potom stlačte tlačidlo <OK>.9

Stlačením tlačidla  alebo  vyberte položku [Days] a potom 
stlačte tlačidlo <OK>. Podčiarknutý deň v týždni je zvolený deň. 
Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali dni v týždni,  
počas ktorých chcete mať aktivovaný systém klimatizácie 
a potom stlačte tlačidlo <OK>. Zapne sa indikátor vybraného 
tlačidla.

10

Po nastavení dňa v týždni, stlačte tlačidlo  a vráťte sa 
na predchádzajúcu obrazovku. Nastavený deň v týždni 
sa zobrazí bielou farbou.

11

Po dokončení nastavenia dajte vypínač do polohy OFF 
a pripojte k vozidlu nabíjací konektor.12
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Asistenti riadenia Systém ProPILOT

Varovanie pri zmene jazdného pruhu Dokonalé zvládnutie systému ProPILOT

Systém inteligentného riadenia jazdných pruhov 
(prevencia zmeny jazdných pruhov)

Parkovanie so systémom ProPILOT

Rozpoznanie mŕtveho uhla
Systém Intelligent Emergency Braking

Upozornenie na dopravu za vozidlom
Inteligentné varovanie pred čelnou zrážkou (I-FCW)

Tempomat a obmedzovač rýchlosti
Systém Intelligent Driver Alertness

Inteligentný tempomat
Rozpoznanie dopravného značenia

Asistenti riadenia
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ASISTENTI RIADENIA
Dostupní asistenti riadenia nie sú náhradou za úkony riadenia a nie 
sú určení pre správne riadenie bez starosti, dohľadu alebo venovaniu 
pozornosti. Je na zodpovednosti vodiča, aby zostal ostražitý, bezpečne riadil, 
udržoval vozidlo v jazdnom pruhu a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

VAROVANIE PRI ZMENE JAZDNÉHO PRUHU
Systém Varovania pri zmene jazdného pruhu LDW monitoruje označenia 
jazdných pruhov pomocou jednotky kamery, ktorá sa nachádza nad 
vnútorným spätným zrkadlom.
Systém LDW upozorní vodiča kontrolkou LDW na displeji s informáciami 
o vozidle a vydaním zvukového signálu na to, že vozidlo opúšťa jazdný pruh.

Prevádzka systému LDW

 Indikátor systému LDW
 Ovládacie prvky namontované na volante
 Displej s informáciami o vozidle

252
km POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180

Systém LDW poskytuje funkciu výstrahy pri 
zmene jazdného pruhu pri jazde s vozidlom 
rýchlosťou približne 60 km/h (37 MPH) a viac, 
ak sú označenia jazdných pruhov zreteľné.
Keď sa vozidlo približuje buď k ľavej, alebo 
k pravej strane jazdného pruhu, z dôvodu 
upozornenia vodiča zaznie výstražný zvukový 
signál a na displeji s informáciami o vozidle 
bude blikať indikátor LDW.
Výstražná funkcia sa vypne, keď sa vozidlo 
vráti medzi označenia jazdného pruhu.

Aktivácia/deaktivácia systému LDW
Systém LDW zapnete alebo vypnete pomocou nasledujúcich krokov:

Značka vedľa položky [Lane Departure Warning] označuje,  
že systém je zapnutý.3

SYSTÉM INTELLIGENT LANE INTERVENTION  
(Systém prevencie zmeny jazdného pruhu)

Systém Intelligent Lane Intervention (ILI) monitoruje označenia jazdných 
pruhov pomocou jednotky kamery, ktorá sa nachádza nad vnútorným 
spätným zrkadlom.
Systém ILI vás indikátorom na displeji s informáciami o vozidle a zvukovou 
signalizáciou upozorní, keď sa vozidlo chystá opustiť jazdný pruh.

V ponuke [Nastavenia] vyberte kláves [Systém Driver Assistance].1

Vyberte podponuku [Jazdný pruh] stlačením tlačidla <OK>.2
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Tiež vám pomáha s návratom vozidla do stredu jazdného pruhu pomocou 
brzdového systému.

Prevádzka systému ILI

Systém ILI nebude aktívny, ak použijete smerovku na 
signalizáciu zmeny jazdného pruhu.

Systém ILI sa zapína buď spínačom systému Intelligent 
Lane Intervention  na prístrojovom paneli alebo spínačom 
systému ProPILOT  (ak je súčasťou výbavy) na volante. 
Zobrazí sa ikona  na displeji s informáciami o vozidle.

Systém ILI dokáže fungovať len vtedy, keď je rýchlosť vozidla 
vyššia ako 60 km/h (37 MPH) a keď je označenie jazdných 
pruhov na ceste zreteľne viditeľné.

* Modrá ikona systému ProPILOT sa týka iba modelov 
vybavených systémom ProPILOT. Systém ILI bude aktívny 
bez ohľadu na to, či je ikona modrá alebo biela.

Systém ILI sa musí zapnúť po každom naštartovaní vozidla.

POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180

*

1

Aktivácia obmedzovača rýchlosti zapne na vozidlách 
vybavených systémom ProPILOT aj systém ILI, ak systém ILI 
nebol deaktivovaný prostredníctvom displeja s informáciami 
o vozidle v ponuke nastavení.

Aktivácia/deaktivácia systému ILI

Ak vám to vyhovuje, systém ILI sa dá deaktivovať pomocou displeja 
s informáciami o vozidle.

Keď sa vozidlo približuje buď k ľavej, alebo k pravej 
strane jazdného pruhu, z dôvodu upozornenia 
zaznie výstražný zvukový signál a na displeji 
s informáciami o vozidle bude blikať indikátor 
systému ILI . Zároveň sa aktivuje systém ILI 
a pomôže vám s návratom vozidla do stredu 
jazdného pruhu pomocou brzdového systému.

POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180

2

To platí len pre vozidlá vybavené systémom ProPILOT.

Pomocou šípok  alebo  na 
spínačoch na volante prejdite 
do ponuky Nastavenia na 
displeji s informáciami o vozidle.

1
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V ponuke vyberte položku 
[Systém Driver Assistance] 
pomocou šípok  alebo  na 
spínačoch na volante a stlačte 
tlačidlo <OK>.

Nastavenia
1/2

14:50
ESP Setting
Systém Driver Assistance
Prispôsobenie displeja
Nastavenia vozidla
EV Settings
Nastavenia TPMS

2

V tejto ponuke vyberte 
položku [Jazdný pruh] pomocou 
šípok  alebo  na spínačoch 
na volante a stlačte tlačidlo <OK>.

Driver Assistance
1/2

14:50
Steering Assist
Jazdný pruh
Mŕtvy uhol
Núdzová brzda
Značka rýchlostného limitu
Parkovací asistent

ON (Zap.)

ON (Zap.)

3

V tejto ponuke vyberte položku 
[Lane Departure Prevention] 
pomocou šípok  alebo  na 
spínačoch na volante a stlačte 
tlačidlo <OK>, aby stav zmenil 
zo zapnutého na vypnutý.

Systém ILI môžete opätovne 
aktivovať stlačením tlačidla 
<OK>, aby sa stav zmenil 
z vypnutého na zapnutý.

Jazdný pruh 14:50
Lane Departure Warning
Lane Departure Prevention

ON (Zap.)

ON (Zap.)

Jazdný pruh 14:50
Lane Departure Warning
Lane Departure Prevention

ON (Zap.)

ON (Zap.)

4

ROZPOZNANIE MŔTVEHO UHLA
Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW) vodiča počas jazdy upozorňuje 
na prítomnosť iných vozidiel vo vedľajších pruhoch.
Systém BSW používa na rozpoznanie iných vozidiel vo vedľajšom pruhu 
radarové snímače namontované v blízkosti zadného nárazníka.

Prevádzka systému BSW

Systém BSW je v prevádzke pri rýchlosti nad približne 32 km/h (20 MPH).
Ak radarové snímače rozpoznajú vozidlo, rozsvieti sa bočný indikátor.

Bočný indikátor Zvukový signál

Ak sa aktivuje smerovka, keď systém 
rozpozná vozidlo Bliká Dvakrát

Ak sa rozpozná vozidlo po tom, ako 
vodič aktivoval smerovku Bliká -

 • Bočný indikátor sa po umiestnení napájania do polohy ON 
rozsvieti na niekoľko sekúnd.
 • Jas bočného indikátora sa dá nastaviť na displeji 
s informáciami o vozidle.
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Aktivácia/deaktivácia systému BSW
Systém BSW sa zapína alebo vypína pomocou ponuky [Nastavenia] 
na displeji s informáciami o vozidle.

Potom vyberte položku [Pomocné prvky jazdy]. 2

Stlačením tlačidla <OK> vyberte podponuku [Mŕtvy uhol]. 3
Symbol označenia vedľa položky [Warning] označuje, že systém je zapnutý.

V ponuke [Nastavenia] vyberte kláves [Systém Driver Assistance]. 1

UPOZORNENIE NA DOPRAVU ZA VOZIDLOM
Systém upozornenia na dopravu za vozidlom (RCTA) vám pomôže pri 
cúvaní z parkovacieho miesta. Systém je navrhnutý tak, aby počas cúvania 
vozidla zaznamenal iné vozidlá blížiace sa z pravej alebo ľavej strany vozidla. 
Ak systém zistí vozidlá blížiace sa z boku, upozorní vás.
Systém RCTA používa na zaznamenanie blížiaceho sa vozidla radarové 
snímače nainštalované na oboch stranách v blízkosti zadného nárazníka.

Prevádzka systému RCTA

 Bočný indikátor
 Displej s informáciami o vozidle
 Ovládače namontované na volante (ľavá strana)

Systém RCTA môže pomôcť upozorniť vodiča na blížiace sa vozidlo v 
prípade, keď vodič cúva z parkovacieho miesta.
Systém RCTA je v prevádzke, keď je radiaca páka v polohe R (spiatočka) 
a rýchlosť vozidla je menšia ako približne 8 km/h (5 MPH).
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.
Radarové snímače môžu zaznamenať blížiace sa vozidlo až do vzdialenosti 
približne 20 m (66 stôp).

OK

POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180
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Aktivácia/deaktivácia systému RCTA
Systém RCTA zapnete alebo vypnete pomocou nasledujúcich krokov:

Vyberte položku [Parkovací asistent] a stlačte tlačidlo <OK>.2

Ak chcete systém RCTA zapnúť alebo vypnúť,  
pomocou tlačidiel  alebo  sa pohybujte v rámci ponuky 
a pomocou tlačidla <OK> vyberte alebo zmeňte položku.

3
Ak chcete zapnúť systém RCTA, pomocou tlačidla <OK> označte políčko pre 
položku [Cross Traffic].

Tlačidlá  alebo  stláčajte dovtedy, pokým sa na displeji 
s informáciami o vozidle nezobrazí položka [Nastavenia] 
a následne stlačte tlačidlo <OK>.  
Pomocou tlačidiel  alebo  vyberte položku [Systém Driver 
Assistance]. Potom stlačte tlačidlo <OK>.

1

TEMPOMAT A OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI
  Spínač <RES +> (obnoviť)
  Spínač <CANCEL>
  Spínač <SET −>

  HLAVNÝ spínač (ON/OFF) obmedzovača 
rýchlosti

  HLAVNÝ spínač (ON/OFF) tempomatu

Tempomat
Tempomat umožňuje udržiavať rýchlosť jazdy nad 30 km/h (20 MPH) bez 
toho, aby ste museli mať nohu položenú na plynovom pedále.
Tempomat sa automaticky zruší, ak vozidlo spomalí na rýchlosť približne 
o 13 km/h (8 MPH) ako je nastavená rýchlosť.
Presunutím radiacej páky do polohy N (Neutrál) zrušíte tempomat.
Stlačenie brzdového pedálu zruší tempomat a indikátor tempomatu zhasne.
Spínače tempomatu sa nachádzajú na volante (pravá strana).

Zapínanie systému tempomatu
Stlačte hlavný spínač tempomatu . Indikátor tempomatu sa objaví 
na displeji s informáciami o vozidle spolu s naposledy nastavenou 
hodnotou rýchlosti (alebo “– – –”).

Nastavenie rýchlosti tempomatu

Stlačte spínač <SET −>  a uvoľnite ho.2

Zrýchlite s vozidlom na požadovanú rýchlosť.1
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Indikátor tempomatu sa rozsvieti na displeji s informáciami 
o vozidle zelenou farbou spolu s nastavenou hodnotou 
rýchlosti (požadovaná rýchlosť tempomatu).

3

Dajte dolu nohu z plynového pedálu.4
Vozidlo bude zachovávať nastavenú rýchlosť.

Obmedzovač rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti je možné nastaviť v rozsahu 30 km/h (20 MPH) 
až 144 km/h (90 MPH). Spínače obmedzovača rýchlosti sa nachádzajú 
na volante (pravá strana).

Zapnutie obmedzovača rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti je možné zapnúť po naštartovaní motora alebo 
počas jazdy.
Stlačte hlavný spínač ON/OFF obmedzovača rýchlosti .
Symbol obmedzovača rýchlosti a nastavená hodnota rýchlosti sa rozsvietia 
na displeji s informáciami o vozidle a indikátor nastavenej rýchlosti 
ukazuje “– – –”.
Farba indikátora a nastavená hodnota rýchlosti udávajú stav systému 
obmedzovača rýchlosti.

Nastavenie rýchlostného obmedzenia

Po nastavení rýchlostného obmedzenia sa na displeji 
s informáciami o vozidle zobrazí symbol obmedzovača 
rýchlosti a nastavená hodnota rýchlosti.  
Farba symbolu obmedzovača sa zmení na zelenú.

2

Stlačte spínač <SET −> .
• Po zastavení vozidla bude rýchlosť nastavená na hodnotu 

30 km/h (20 MPH).
• Počas jazdy bude rýchlostné obmedzenie nastavené 

na aktuálnu rýchlosť.

1

INTELIGENTNÝ TEMPOMAT
Systém Intelligent Cruise Control (ICC) udržiava 
konštantnú nastavenú rýchlosť alebo udržiava 
nastavenú vzdialenosť od vozidla jazdiaceho pred 
vami, a to až po nastavenú rýchlosť.
Vozidlo jazdí nastavenou rýchlosťou, ak je cesta 
pred vami prázdna.

  ICC spínače
  HLAVNÝ spínač (ON/OFF) tempomatu

Systém ICC sa dá nastaviť na jeden z dvoch režimov tempomatu:
 • Režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami:

 Za účelom udržania zvolenej vzdialenosti medzi vašim vozidlom 
a vozidlom pred vami až do nastavenej rýchlosti.

 Ak chcete vybrať režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami,  
rýchlo stlačte a potom uvoľnite spínač ZAP/VYP tempomatu.

 • Konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť):
 Pre jazdu nastavenou rýchlosťou.
 Systém ICC sa nedá používať, keď je zapnutý obmedzovač rýchlosti.
 Ak chcete vybrať konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť),  

stlačte spínač ZAP/VYP tempomatu na dlhší čas, ako približne 
na 1,5 sekundy.
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Keď je aktivovaný jeden režim tempomatu, nedá sa zmeniť na druhý režim 
tempomatu. Ak chcete režim zmeniť, stlačte jedenkrát spínač ON/OFF  
tempomatu , aby sa systém uviedol do polohy VYP. Potom stlačte 
znovu spínač ON/OFF tempomatu , aby sa systém znovu zapol a zvoľte 
požadovaný režim tempomatu.
Vždy si overte nastavenie systému ICC na displeji s informáciami o vozidle.

 • Bližšie informácie nájdete v príručke vlastníka vozidla 
NISSAN LEAF.
 • Niektoré funkcie systému ProPILOT ICC nie sú k dispozícii 
vo vozidlách vybavených systémom ICC. 

Ak nesledujete iné vozidlo a blížite sa k stojacim vozidlám, 
musíte zasiahnuť brzdovým pedálom, aby ste vozidlo zastavili 
manuálne.

SYSTÉM PROPILOT
Základy

Čo je ProPILOT?
Systém ProPILOT sú OTVORENÉ OČI/PRIPRAVENÉ RUKY 
pre jazdu v jednom jazdnom pruhu, asistenčný systém pre 
vodiča, ktorý má dve hlavné funkcie:

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

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

 • 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.

Systém ProPILOT je pokročilý asistenčný systém pre vodiča. 
Príručka vlastníka vozidla NISSAN LEAF obsahuje podrobnejšie 
informácie, ktoré vám pomôžu pri bezpečnom ovládaní 
systému.

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

Ako zrušiť systém:
 • Stlačte spínač zrušenia 

alebo
 • Zabrzdite pomocou brzdového pedálu

Pochopenie displeja

 Nastavená rýchlosť
 Nastavenie nastavenej 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.
 Keď sa pred vami rozpozná vozidlo, bude sa zobrazovať vozidlo.

Ak chcete viac informácií pre pochopenie displeja systému ProPILOT,  
pozrite si strana 58.

120.5 km84% 84%259km

12:25 25°cCRUISE

e-Pedal OFF

ECO

DOKONALÉ ZVLÁDNUTIE SYSTÉMU PROPILOT
Systém ProPILOT je určený na to, aby vodičovi pomáhal jazdiť v jednom 
pruhu na diaľnici.

Systém ProPILOT sa skladá z dvoch 
samostatných funkcií:
 � Inteligentný tempomat (ICC)
 � Asistent riadenia

Systém Intelligent Cruise Control (ICC) 
(pre systém ProPILOT)

Systém ICC používa radar  za mriežkou chladiča, pomocou 
ktorého meria vzdialenosť od vozidla jazdiaceho pred vami.
Systém ICC upravuje rýchlosť vozidla, aby tak udržal zvolenú 
vzdialenosť od vozidla pred vami:

 � Ak vozidlo pred vami spomalí, systém ICC zníži rýchlosť, 
aby udržal vybranú vzdialenosť.

 � Ak vozidlo pred vami zrýchli, systém ICC zvýši rýchlosť, 
aby udržal zvolenú vzdialenosť, až kým vozidlo 
nedosiahne NASTAVENÚ rýchlosť. V tomto momente 
systém ICC udržiava NASTAVENÚ rýchlosť.

Systém ICC je možné nastaviť na rýchlosti 30 až 144 km/h (20 až 90 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.

Ak stojíte kratšie ako len pár sekúnd, systém ProPILOT automaticky 
pokračuje v jazde, ak sa vozidlo pred vami pohne. Ak stojíte dlhšie ako len 
pár sekúnd, pre pokračovanie v jazde stlačte spínač <RES+> alebo plynový 
pedál.
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Asistent riadenia
Asistent riadenia využíva prednú kameru s viacnásobným 
snímaním  namontovanú za čelným sklom, ktorá pomáha 
vodičovi udržať vozidlo v strede jazdného pruhu,  
ak sú rozpoznávané zreteľné označenia jazdných pruhov.

Asistent riadenia nie je k dispozícii pri rýchlostiach nižších 
ako 60 km/h (37 MPH), pokým nie je pred vami rozpoznané 
iné vozidlo.
Asistent riadenia sa dá aktivovať len vtedy, keď je aktívny 
inteligentný tempomat (ICC).

Body starostlivosti pre asistenta riadenia
Asistent riadenia je asistenčná technológia a je navrhnutá len ako pomôcka 
pre vodiča.

Asistent riadenia rozpoznáva prítomnosť vašich rúk na volante. Ak vaše ruky 
nie sú rozpoznané, na merači sa zobrazí vizuálne upozornenie nasledované 
zvukovým upozornením. Ak vaše ruky stále nie sú na volante, vozidlo začne 
spomaľovať, až úplne zastaví. Tento proces zrušíte tak, že dáte ruky 
na volant.

Asistent riadenia pomáha udržiavať vozidlo v strede jazdného pruhu 
v zákrutách, a to na základe rýchlosti jazdy vozidla a úzkosti zákruty.  
Ak je zákruta vyhodnotená ako príliš úzka na vašu rýchlosť jazdy,  
asistent riadenia sa zruší, zaznie zvuková výstraha a budete musieť 
urýchlene zasiahnuť do riadenia bez asistencie.

Ak nesledujete iné vozidlo a blížite sa k stojacim vozidlám, 
musíte zasiahnuť brzdovým pedálom, aby ste vozidlo zastavili 
manuálne.

Pri používaní asistenta riadenia musíte zostať vždy ostražití 
a zachovať si kontrolu nad vozidlom.

Ovládacie prvky systému ProPILOT

 Displej s informáciami o vozidle sa dá nakonfigurovať tak,  
aby zobrazoval:

 • Displej systému ProPILOT 
 • Ostatné informácie s malými ikonami indikátorov systému ProPILOT 

 Spínač systému ProPILOT: 
 Zapne systém ProPILOT do pohotovostného režimu, prípadne vypne 

systém ProPILOT.
 Spínač <SET->: 

 Aktivuje systém ProPILOT a nastaví požadovanú rýchlosť tempomatu 
(NASTAVENÁ rýchlosť), prípadne postupne znižuje rýchlosť jazdy.

 • Podržaním spínača <SET-> znižujete NASTAVENÚ rýchlosť v krokoch 
po 10 km/h (5 MPH).

Asistent riadenia je určený na použitie v nasledujúcich 
situáciách:

 • Diaľnice, na ktorých je protiidúca premávka oddelená 
pevnou bariérou
 • Diaľnice s miernymi zákrutami
 • Diaľnice s dobre viditeľným značením jazdných pruhov 
a ostatných vozidiel
 • Diaľnice, na ktorých nie sú zaparkované vozidlá, 
nenachádzajú sa tam chodci, cyklisti a zvieratá

Asistent riadenia sa nesmie používať v iných situáciách.

POWER

ECO

e-Pedal OFF
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 Spínač vzdialenosti – stláčaním cyklicky nastavujete interval 
vzdialenosti systému ICC na:

 • Dlhá
 • Stredná
 • Krátka

 Spínač <RES+>: 
 Opätovne aktivuje systém ProPILOT na nastavenú rýchlosť tempomatu, 

prípadne postupne zvyšuje rýchlosť.
 • Podržaním spínača <RES+> zvyšujete NASTAVENÚ rýchlosť v krokoch 

po 10 km/h (5 MPH).
 • Ak stojíte s vozidlom po dobu dlhšiu ako niekoľko sekúnd, keď je systém 

ProPILOT aktívny v dopravnej zápche, stlačením spínača <RES+> 
obnovíte jazdu.

 Spínač <CANCEL>:
 Deaktivuje systém ProPILOT do riadenia v pohotovostnom režime.

 Spínač asistenta riadenia:
 Zapína alebo vypína funkciu asistenta riadenia, kým je aktívny systém 

ProPILOT.
 Ovládanie indikátora smeru jazdy:

 Dočasne deaktivuje funkciu asistenta riadenia počas zmeny jazdného 
pruhu. Asistent riadenia sa automaticky obnoví, keď sa dokončí manéver 
a podmienky sú dostatočné.

Aktivácia systému ProPILOT
 Stlačte spínač ProPILOT 

 Tým sa zapne systém ProPILOT v pohotovostnom režime a zobrazí 
sa na displeji s informáciami o vozidle , a to nasledovne:

 Zrýchlite alebo spomaľte s vozidlom na požadovanú rýchlosť
 Stlačte spínač <SET-> 

 Systém ICC sa aktivuje okamžite a v závislosti od dopravných podmienok 
bude displej s informáciami o vozidle zobrazovať:

   --- 
km/h

Rozpoznané 
vozidlo pred 

vami

 110
km/h

Nebolo rozpoznané 
žiadne vozidlo pred 

vami

 110
km/h
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 Asistent riadenia sa aktivuje automaticky
 To sa stane vtedy, keď systém ProPILOT upraví okolie a dané podmienky 

sú dostatočné.
 To sa na displeji s informáciami o vozidle zobrazuje ako:

Zrušenie systému ProPILOT
Ak chcete zrušiť systém ProPILOT, použite jednu z nasledujúcich metód:

 • Prepnutie systému do pohotovostného režimu:
 • Stlačte spínač <CANCEL>  na volante.
 • Ťuknite na brzdový pedál alebo ho stlačte.

 • Týmto sa systém ProPILOT nezruší, ak vozidlo stojí a systém 
ProPILOT je aktívny.

 • Vypnite systém:
 • Stlačte spínač systému ProPILOT  na volante.

Rozpoznané vozidlo 
pred vami

 110 
km/h

Nebolo rozpoznané 
žiadne vozidlo pred 

vami

 110
km/h

Displej a indikátory systému ProPILOT

 Indikátor označenia jazdných pruhov
 Označuje, či systém rozpoznáva jazdné pruhy.

Informácie 
zobrazované 
len na displeji 

systému ProPILOT

Informácie, 
ktoré sa trvalo 

zobrazujú, keď je 
systém ProPILOT 

aktívny

Asistent 
riadenia je 

vypnutý

Pohotovostný 
režim asistenta 

riadenia

Asistent 
riadenia je 

aktívny

Rozpoznala 
sa zmena 
jazdného 

pruhu
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 Indikátor nastavenia vzdialenosti
 Zobrazuje zvolený interval vzdialenosti.

Veľký interval vzdialenosti medzi vami a vozidlom pred vami.  
Toto je predvolené nastavenie systému ProPILOT.

Stredný interval vzdialenosti medzi vami a vozidlom pred vami.

Krátky interval vzdialenosti medzi vami a vozidlom pred vami.

 Indikátor rozpoznania vozidla idúceho pred vami
 Udáva, či systém rozpoznal vozidlo pred vami.

Rozpoznané vozidlo 
pred vami
Vaše vozidlo udržiava 
vzdialenosť od vozidla 
pred vami.

Nebolo rozpoznané 
žiadne vozidlo pred vami
Vaše vozidlo bude udržiavať 
nastavenú rýchlosť zvolenú 
vodičom.

 Indikátor asistenta riadenia
 Prostredníctvom farby indikátora udáva stav funkcie asistenta riadenia.

 Aktivácia systému ProPILOT
 Zobrazuje sa hneď po aktivácii systému ProPILOT.

Vypnuté Pohotovostný 
režim Aktívne Porucha

 Indikátor/výstraha stavu riadenia rýchlosti
 Farba a tvar indikátora/výstrahy zobrazuje stav riadenia rýchlosti.

Systém ICC vypnutý Systém ICC v pohotovostnom 
režime

Systém ICC 
(režim ovládania 
vzdialenosti) je aktívny
Rozpoznané vozidlo pred 
vami
Vaše vozidlo udržiava 
vzdialenosť od vozidla pred 
vami.

Systém ICC 
(režim ovládania vzdialenosti) 
je aktívny
Nebolo rozpoznané žiadne 
vozidlo pred vami
Vaše vozidlo bude udržiavať 
rýchlosť NASTAVENÚ 
vodičom.

Porucha systému ICC Porucha systému ICC

 Stav systému ProPILOT
 Prostredníctvom farby indikátora udáva stav systému ProPILOT6,615 6,615 

 Indikátor nastavenia rýchlosti vozidla
 Udáva nastavenú rýchlosť vozidla.

Vypnuté
Zapnutý 

pohotovostný 
režim

Zapnuté a 
aktívne

ZE
1SK SK

59



A
s

is
te

n
ti

 r
ia

d
e

n
ia

Používanie systému ProPILOT v niektorých 
špecifických jazdných podmienkach

Predchádzanie
Ak používate systém ProPILOT a dáte znamenie o zmene jazdného pruhu, 
systém ProPILOT automaticky zrýchli vaše vozidlo, aby vám pomohol pri 
predchádzaní, ak je vaša momentálna rýchlosť nižšia ako NASTAVENÁ 
rýchlosť.

Systém ProPILOT automaticky zníži rýchlosť, aby sa zväčšila vzdialenosť 
medzi vami a vozidlom pred vami, ak sa manévere predchádzania 
nedokončí v rámci stanoveného času. Odporúča sa, aby ste sledovali 
vzdialenosť medzi vami a vozidlom pred vami a ak je to potrebné,  
urýchlene obnovili manuálne ovládanie rýchlosti.

Keď dáte znamenie o zmene jazdného pruhu, systém asistenta riadenia 
automaticky prejde do pohotovostného režimu a manéver riadenia pri 
predchádzaní budete musieť uskutočniť bez asistenta riadenia.

Predchádzajte v súlade s miestnymi právnymi predpismi.  
Ak nedáte znamenie o zmene smeru jazdy, asistent riadenia sa zruší. 
Môžete tiež zaznamenať výstrahy opustenia jazdného pruhu a systému 
Intelligent Lane Intervention, ak sú títo asistenti riadenia aktívni.

Dážď
Systém ProPILOT môžete ďalej používať aj pri miernom daždi,  
avšak pri intenzívnom daždi sa asistent riadenia automaticky zruší a 
nebude k dispozícii, keď sa dosiahne vysoká rýchlosť stieračov (automatické 
nastavenie stieračov). Keď sa asistent riadenia zruší,  
zaznie zvuková signalizácia.
Ak stierače nastavíte na vysokú rýchlosť manuálne, asistent riadenia 
sa zruší.
Ak chcete po daždi obnoviť asistenta riadenia, jedenkrát stlačte spínač 
asistenta riadenia.

Zlá viditeľnosť
Ak sa viditeľnosť zhorší, kamera 
nemusí byť schopná rozpoznať 
označenie jazdných pruhov 
a asistent riadenia sa môže zrušiť  
a nebude k dispozícii.  
Keď sa asistent riadenia zruší, 
zaznie zvuková signalizácia.

Odporúča sa, aby ste jazdu 
s vozidlom prispôsobili 
podmienkam a starostlivo zvážili,  
či je systém ProPILOT vhodný do daných podmienok.
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Dopravné značenie na ceste
Asistent riadenia používa dopravné značenie na ceste, aby identifikoval 
jazdný pruh, v ktorom vozidlo jazdí.
Zložité alebo nekvalitné dopravné značenie na ceste môže mať vplyv na 
činnosť a spôsobiť odchýlky v dráhe vozidla. Na cestách s úzkymi jazdnými 
pruhmi musíte dávať pozor, pretože asistent riadenia sa nemusí aktivovať.

Príklad dopravného značenia, ktoré môže mať vplyv na prevádzku alebo 
nemožnosť prevádzky.

Ostatní účastníci cestnej premávky
Ostatní účastníci cestnej premávky sa môžu počas používania systému 
ProPILOT zaradiť pred vás a zaberať priestor medzi vami a vozidlom pred 
vami. Vaše vozidlo spomalí, aby sa zväčšila vzdialenosť medzi vami a novým 
vozidlom pred vami.

Prekonanie riadením
Ak vyviniete počas používania asistenta riadenia dostatočnú silu na riadenie, 
asistent riadenia sa zruší a vozidlo budete riadiť bez asistenta riadenia.

Dopravná zápcha
Keď používate systém ProPILOT a rýchlosť v dopravnej zápche klesne pod 
60km/h (37 MPH), asistent riadenia zostane aktívny za predpokladu,  
že vozidlo pred vami zostane dostatočne blízko na to, aby ho systém 
ProPILOT sledoval.

Ak rýchlosť premávky klesne pod 30 km/h (20 MPH), systém ICC zostane 
aktívny za predpokladu, že rozpoznáva vozidlo pred vami.

Ak sa premávka spomalí až tak, že sa úplne zastaví, systém ProPILOT 
automaticky pokračuje v jazde, ak státie nepresiahne pár sekúnd a systém 
ICC je aktívny. Ak stojíte dlhšie ako len pár sekúnd, pre pokračovanie v jazde 
stlačte spínač <RES+> alebo plynový pedál.

Ak stojíte dlhšie ako len pár minút, systém ProPILOT prejde do 
pohotovostného režimu. Stlačením plynového pedálu budete pokračovať 
v jazde bez asistenčného systému.
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PARKOVANIE SO SYSTÉMOM PROPILOT
ProPILOT Park je funkcia, ktorá podporuje priečne parkovanie,  
paralelné parkovanie a parkovanie dopredu.
Na detekciu parkovacej polohy využíva kamerový systém a parkovací 
snímač (sonar) a za účelom podpory série parkovacích manévrov ovláda 
plyn, brzdy, volant a preraďovanie.

Spínač funkcie ProPILOT Park
Stlačením tohto spínača aktivujte funkciu 
ProPILOT Park. Keď sa začne riadenie 
parkovania, vozidlo sa pohybuje dovtedy,  
kým je stlačený spínač. Po uvoľnení spínača 
sa vozidlo zastaví.

Obrazovka funkcie ProPILOT Park

 Ikona detekcie parkovacieho miesta:
 Indikuje, ktorá strana parkovacieho miesta bola detekovaná počas 

vyhľadávania parkovacieho miesta.
 Parkovacie miesto je detekované na pravej strane.
 Parkovacie miesto je detekované na ľavej strane.

 Odstupové vodiace čiary (červené):
 Udáva približnú plochu, ktorou vozidlo prejde, keď je riadenie parkovania 

aktívne.
 Parkovacie vodiace políčko (modré):

 Udáva približnú polohu, kde bude zaparkované vozidlo. Keď je riadenie 
parkovania aktívne, políčko sa zmení na červené.
 Zvolený parkovací bod:

 Udáva polohu, kde bude vozidlo zaparkované.
 Dostupný parkovací bod:

 Udáva voliteľnú parkovaciu polohu popri zvolenej parkovacej polohe.
 [Dokončiť]/[Zrušiť]:

 Dotykom tohto klávesu deaktivujete parkovanie pomocou ProPILOT Park.

P

PP
AUTO

P
AUTO

P

MOD
Stlačte tlačidlo 'Upraviť' na nastavenie 
parkovacej polohy

Pred jazdou sa uistite, že je okolie voz. bezpečné.

Ukončiť Spustiť

MOD

MOD

Ukončiť

MOD
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 [Štart]:
 Dotykom tohto klávesu spustíte ovládanie parkovania pomocou 

ProPILOT Park.
 Ikona výberu spôsobu parkovania:

 Indikuje spôsob parkovania, ktorý je aktuálne zvolený. Dotykom zmeníte 
spôsob parkovania.
 Vodiace čiary oblasti pri vyhľadávaní parkovacieho miesta (zelená)

 Indikuje, že systém aktuálne vyhľadáva parkovacie miesto.  
Čiary sa tiež používajú ako vodidlo pre polohovanie vozidla počas 
vyhľadávania miesta.
 Ikona nastavenia parkovacieho vodiaceho políčka:

 Dotykom tohto klávesu nastavíte miesto parkovacieho vodiaceho 
políčka.
 Smer zmeny polohy obdĺžnika (zelená):

 Indikuje polohu, pri ktorej auto zmení smer jazdy.
 Ikona ovládania parkovania pomocou ProPILOT Park:

 Stav ovládania parkovania pomocou ProPILOT Park je indikovaný 
farbami.

 : Riadenie parkovania je aktívne.

 : Riadenie parkovania nie je aktívne.

Priečne parkovanie
Kľúčové body, ktoré si treba zapamätať pri používaní parkovacieho 
asistenta ProPILOT:

 • Ak je miesto na tej strane cesty, na ktorej sedí vodič,  
vyberte ju pomocou indikátora Ñ alebo Ò.

 • Ak vozidlo rozpozná prekážku, manéver sa zastaví a potenciálne 
sa môže zrušiť.

 • Ak chcete manéver kedykoľvek zastaviť, uvoľnite tlačidlo systému 
ProPILOT alebo na zastavenie/zrušenie použite brzdový pedál.

Stlačte tlačidlo funkcie ProPILOT Park.1

Počas používania funkcie ProPILOT Park si udržujte prehľad 
o okolí a ak si to situácia vyžaduje, ukončite manéver.

Zacúvanie do 
parkovacieho 

miesta

Vjazd do 
parkovacieho 

miesta

Stlačením tlačidla spôsobu parkovania si vyberte spôsob 
parkovania.
Cúvanie je uvedené v referenčnej príručke, ale kroky sú rovnaké.

2
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Zastavte vozidlo vedľa 
parkovacieho miesta,  
ktoré ste si vybrali a ak ho 
systém rozpoznal, zobrazí sa (P).

3

Ak systém nerozpozná miesto, 
použite metódu "manuálneho 
výberu". Dotknite sa šípok   
v pravom hornom rohu 
obrazovky, potom použite šípky, 
ktoré sa objavia, na umiestnenie 
červených značiek do polohy 
a pokračujte ďalším krokom.

4

Vozidlo musí byť v režime D (Jazda dopredu).

Ak je miesto na tej strane cesty, na ktorej sedí vodič,  
vyberte ju pomocou indikátora Ñ alebo Ò. Uistite sa, že vozidlo je v režime D 

(Jazda dopredu).
Stlačte tlačidlo štartovania za súčasného 
stláčania brzdového pedálu.

Stlačte a podržte tlačidlo funkcie ProPILOT 
Park, pomaly uvoľňujte brzdu a zložte ruky z volantu.

5

Ak chcete manéver kedykoľvek 
zastaviť, uvoľnite tlačidlo 
systému ProPILOT alebo na 
zastavenie/zrušenie použite 
brzdový pedál.

7

Indikátory sa automaticky 
aktivujú a vozidlo začne 
s manévrovaním.

6
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Keď je vozidlo zaparkované, 
funkcia ProPILOT Park 
sa deaktivuje a môžete uvoľniť 
tlačidlo funkcie ProPILOT Park. 
Elektronická parkovacia brzda 
sa aktivuje na konci manévru. 
Bude sa zobrazovať stav 
[Parkovací asistent skončil].

8

Paralelné parkovanie
Kľúčové body, ktoré si treba zapamätať pri používaní parkovacieho 
asistenta ProPILOT:

 • Ak je miesto na tej strane cesty, na ktorej sedí vodič,  
vyberte ju pomocou indikátora Ñ alebo Ò.

 • Ak vozidlo rozpozná prekážku, manéver sa zastaví a potenciálne 
sa môže zrušiť.

 • Ak chcete manéver kedykoľvek zastaviť, uvoľnite tlačidlo systému 
ProPILOT alebo na zastavenie/zrušenie použite brzdový pedál.

Ak vozidlo rozpozná prekážku, manéver sa zastaví 
a potenciálne sa môže zrušiť.

Stlačte tlačidlo funkcie ProPILOT Park.1
Pomaly choďte dopredu 
po zvolené miesto, dostatočne 
blízko, aby ho funkcia ProPILOT 
Park dokázala rozpoznať, 
kým nebude identifikované 
symbolom (P).

3

Rozpoznávanie je k dispozícii do rýchlosti 10 km/h (6 MPH) 
a kamera sa zobrazuje na hlavnom displeji. Rozpoznávanie 
je k dispozícii aj pri rýchlosti vyššej ako 10 km/h (6 MPH),  
ale nemôže sa zobrazovať kamera.

Počas používania funkcie ProPILOT Park si udržujte prehľad 
o okolí a ak si to situácia vyžaduje, ukončite manéver.

Stlačením tlačidla spôsobu parkovania si vyberte spôsob 
parkovania.

2

Ak je miesto na tej strane cesty, na ktorej sedí vodič, vyberte 
ju pomocou indikátora Ñ alebo Ò.
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Keď je miesto identifikované 
symbolom (P), vozidlo zastavte.4

Uistite sa, že vozidlo je v režime D 
(Jazda dopredu).
Stlačte tlačidlo štartovania za súčasného 
stláčania brzdového pedálu.

Stlačte a podržte tlačidlo funkcie ProPILOT 
Park, pomaly uvoľňujte brzdu a zložte ruky z volantu.

5

Indikátory sa automaticky 
aktivujú a vozidlo začne 
s manévrovaním.

6

Ak chcete manéver kedykoľvek 
zastaviť, uvoľnite tlačidlo 
systému ProPILOT alebo na 
zastavenie/zrušenie použite 
brzdový pedál.

7

Keď je vozidlo zaparkované, 
funkcia ProPILOT Park 
sa deaktivuje a môžete uvoľniť 
tlačidlo funkcie ProPILOT Park. 
Elektronická parkovacia brzda 
sa aktivuje na konci manévru. 
Bude sa zobrazovať stav 
[Parkovací asistent skončil].

8

Ak vozidlo rozpozná prekážku, manéver sa zastaví 
a potenciálne sa môže zrušiť.

ZE
1 SK SK

66



A
s

is
te

n
ti

 r
ia

d
e

n
ia

SYSTÉM INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING

Systém Intelligent Emergency Braking (IEB) môže vodičovi pomôcť, 
keď hrozí nebezpečenstvo čelnej zrážky s vozidlom idúcim pred vami 
vo vašom jazdnom pruhu.

Prevádzka systému IEB

Systém IEB bude fungovať pri jazde s vozidlom rýchlosťou vyššou ako 
približne 5 km/hod (3 MPH).
Pri funkcii rozpoznávania chodcov pracuje systém IEB so systémom 
detekcie chodcov pri rýchlostiach od 10 do 60 km/hod (6 až 37 MPH).

Systém IEB so systémom detekcie chodcov je doplnkovou 
pomôckou pre vodiča. Nie je náhradou pozornosti vodiča pri 
sledovaní situácie v premávke, ani ho nezbavuje zodpovednosti 
za bezpečnú jazdu. Nedokáže zabrániť nehodám spôsobeným 
nedbanlivosťou, ani nebezpečným správaním za volantom.

OK

Ak systém IEB rozpozná riziko čelnej zrážky, podá vodičovi prvú výstrahu 
bliknutím (žltej) kontrolky čelnej zrážky za súčasného znenia zvukovej 
výstrahy.
Ak vodič po výstrahe rýchlo a silno stlačí brzdový pedál a systém IEB 
rozpozná, že stále hrozí riziko čelnej zrážky, systém automaticky zvýši 
brzdnú silu.
Ak vodič nevykoná žiadnu činnosť, systém IEB vydá druhú vizuálnu výstrahu 
(červenú) a zvukovú výstrahu. Ak vodič uvoľní plynový pedál, systém aplikuje 
čiastočné brzdenie.
Ak riziko zrážky začne hroziť bezprostredne, systém IEB automaticky 
aplikuje prudšie brzdenie.

Aktivácia/deaktivácia systému IEB
Ak chcete systém IEB zapnúť alebo vypnúť, vykonajte nasledujúce kroky.

Spínačom  alebo  a tlačidlom <OK> prejdite do ponuky 
[Systém Driver Assistance] a následne do ponuky [Pomocné 
prvky jazdy].

2

V ponuke [Pomocné prvky jazdy] označte 
položku [Núdzová brzda] a pomocou tlačidla <OK>  
prepínajte možnosti [ZAP] alebo [VYP].

3
Keď je systém IEB vypnutý, rozsvieti sa (žltý) výstražný indikátor systému IEB.

Spínačom  alebo  a tlačidlom <OK> na ľavej strane volantu 
vyberte na displeji s informáciami o vozidle ponuku [Nastavenia].1
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INTELIGENTNÉ VAROVANIE PRED ČELNOU 
ZRÁŽKOU (I-FCW)
Ak systém I-FCW môže pomôcť varovať vodiča, ak sa vyskytne náhle 
brzdenie ďalšieho vozidla vpredu v tom istom jazdnom pruhu.

Systém I-FCW je v prevádzke pri rýchlosti nad približne 5 km/hod 
(3 MPH). Ak je prítomné riziko možnej čelnej zrážky, systém I-FCW upozorní 
vodiča blikaním indikácie detektora  vozidla vpredu a ozve sa zvukové 
upozornenie.

Aktivácia/deaktivácia systému I-FCW
Systém I-FCW je integrovaný do systému IEB. Pre systém I-FCW nie 
je možnosť voľby zvlášť na displeji s informáciami o vozidle. Keď je systém 
IEB vypnutý, systém I-FCW je tiež vypnutý.

Keď je systém IEB vypnutý, rozsvieti sa (žltý) výstražný indikátor  systému IEB.

SYSTÉM INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS
Systém Intelligent Driver Alertness (IDA) monitoruje štýl jazdy a správanie 
pri riadení počas určitého časového obdobia a detekuje odchýlky oproti 
normálnym vzorcom. Ak systém zaznamená, že pozornosť vodiča 
v priebehu časového obdobia klesá, systém pomocou zvukovej a vizuálnej 
výstrahy odporučí vodičovi prestávku.

Ovládanie systému IDA
Tento indikátor sa objaví vtedy, keď systém IDA rozpozná, že pozornosť 
vodiča klesá.

Ak systém zistí, že vodič je unavený, na displeji 
s informáciami o vozidle sa zobrazí hlásenie 
[Oddýchnete si?] a zaznie zvuková signalizácia, 
keď s vozidlom idete rýchlosťami nad 60 km/h 
(37 MPH).
Systém nepretržite monitoruje pozornosť 
vodiča a môže poskytnúť viacero upozornení 
počas jazdy.
Po zastavení vozidla a jeho opätovnom 
naštartovaní spínačom napájania sa systém resetuje a začne opätovne 
posudzovať štýl jazdy a správanie pri riadení.

OK OK

Oddýchnete si?
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Aktivácia/deaktivácia systému IDA
Systém IDA zapnete alebo vypnete pomocou nasledujúcich krokov:

Pomocou spínačov  alebo  vyberte položku 
[Systém Driver Assistance]. Potom stlačte tlačidlo <OK>.2

Vyberte položku [Systém Driver Attention Alert 
(kontrola pozornosti vodiča)] a stlačte tlačidlo <OK>.3
Kým je aktivovaný systém ProPILOT (ak je súčasťou výbavy), 
systém IDA bude deaktivovaný.
Po vypnutí systému ProPILOT sa opätovne aktivuje systém IDA.

Stláčajte spínače  alebo  na volante dovtedy, kým sa na 
displeji s informáciami o vozidle neobjaví položka [Nastavenia].1

ROZPOZNANIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
Systém rozpoznávania dopravných značiek (TSR) poskytuje vodičovi 
informácie o najnovších rýchlostných obmedzeniach. Systém zachytáva 
informácie o dopravných značkách z jednotky prednej kamery 
s viacnásobným snímaním , ktorá sa nachádza pred vnútorným spätným 
zrkadlom a na displeji s informáciami o vozidle zobrazuje zistené značky. 
Informácie systému TSR sa vždy zobrazujú v hornej časti displeja 
s informáciami o vozidle a voliteľne aj v hlavnej strednej oblasti obrazovky 
displeja.

Ovládanie systému

Systém TSR sa zapína alebo vypína pomocou ponuky [Nastavenia] 
na displeji s informáciami o vozidle.

Systém TSR je len pomocný, je povinnosťou vodiča dodržiavať 
na každom mieste predpísané obmedzenia rýchlosti.

ZE
1SK SK

69



ZE
1 SK




