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DVERE – ODOMYKANIE A ZAMYKANIE
Dvere môžete zamknúť a odomknúť stlačením tlačidla zamknutia   
alebo odomknutia  na prívesku s diaľkovým ovládaním alebo 
inteligentnom kľúči.

Systém inteligentného kľúča
Systém inteligentného kľúča vám umožňuje uzamykať a odomykať dvere/
zadné výklopné dvere bez aktívneho použitia kľúča. Jednoducho stlačte 
čierne tlačidlo na kľučke dverí alebo zadných výklopných dverí, čím vozidlo 
zamknete alebo odomknete.

Konvenčný kľúč Inteligentný kľúč

Režimy odomknutia dverí
Môžete si vybrať dva odlišné režimy odomknutia:
 • Selektívny režim odomykania dverí – po stlačení čierneho tlačidla na 

rukoväti dverí na strane šoféra.
 Po stlačení čierneho tlačidla na rukovätí dverí alebo ďalším stlačením 

tlačidla  na kľúči sa všetky dvere odomknú.
 • Komfortný režim – všetky dvere sa odomknú po jednom stlačení 

čierneho tlačidla na kľučke na dverách alebo tlačidla  na prívesku  
na kľúče.

Režim odomykania dverí je predvolene nastavený na „Komfortný režim“. 
Medzi týmito dvoma režimami odomykania prepínajte súčasným stlačením 
a podržaním tlačidla zamknutia  a odomknutia  na prívesku na kľúče 
(modely s konvenčným kľúčom) po dobu 5 sekúnd.
Pri modeloch so systémom inteligentného kľúča sa režim odomykania dá 
vybrať pomocou ponuky [NASTAVENIA] na displeji s informáciami o vozidle.

NASTAVENIE SEDADLA

 Pre horizontálne nastavenie potiahnite páčku pod sedadlom  
smerom nahor.

 Otočením spínača nastavte sklon operadla.
 Stlačením/potiahnutím rukoväte nastavte výšku sedadla.
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Citlivosť systému snímania dažďa nastavte otočením krúžku spínača 
stieračov tak, ako je to znázornené:

 = viac citlivé,
 = menej citlivé.

POSTUPNOSŤ SPÍNAČA ZAPAĽOVANIA
Štartovanie z polohy LOCK. Opakovaným 
stláčaním tlačidla Start/Stop bez stlačenia 
spojkového pedálu prepne stav spínača 
zapaľovania z ON na OFF. Z polohy OFF 
dosiahnete polohu LOCK po otvorení alebo 
zatvorení dverí: volant sa uzamkne.

ŠTARTOVANIE A VYPÍNANIE 
MOTORA INTELIGENTNÝM KĽÚČOM
Systém inteligentného kľúča umožňuje naštartovanie a vypnutie motora 
bez toho, aby ste inteligentný kľúč vyberali z vrecka alebo kabelky.

Naštartovanie motora:
1. Modely s manuálnou prevodovkou:
 Stlačte spojkový pedál a radiacu páku dajte do polohy N (neutrál).
 Modely s automatickou prevodovkou (Xtronic): 
 Stlačte brzdový pedál a radiacu páku dajte do polohy P (parkovanie) 

alebo N (neutrál).
2. Motor naštartujte stlačením tlačidla spínača zapaľovania.

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

páku presuňte do polohy N (neutrál).
 Modely s automatickou prevodovkou (Xtronic): stlačte brzdový pedál a 

radiacu páku presuňte do polohy P (parkovanie) alebo N (neutrál).
3. Motor vypnite stlačením tlačidla spínača zapaľovania.  

Spínač zapaľovania teraz bude v polohe VYP.

OFF

LOCK

OFF

ON

STOP

START

VYPNUTIE PREDNÉHO AIRBAGU SPOLUJAZDCA
Pri montáži systému zaistenia detí smerujúceho dozadu na predné sedadlo 
spolujazdca, airbag spolujazdca na prednom sedadle musíte vždy vypnúť:

Spínač pre deaktiváciu airbagu 
spolujazdca je umiestnený v odkladacej 
schránke.

Ak chcete deaktivovať airbag 
spolujazdca, stlačte a otočte spínač do 
polohy <OFF>.

SVETLOMETY A STIERAČE
Systém automatických svetiel
Ak bude spínač svetiel v polohe <AUTO>, svetlá vozidla sa budú v závislosti 
od okolitých svetelných podmienok automaticky zapínať a vypínať.
Ak chcete zapnúť predné a/alebo zadné hmlovky, otočte vnútorný krúžok.

Asistent diaľkových svetiel
Keď je spínač svetlometov v polohe <AUTO> a spínač svetlometov prepnete 
do polohy diaľkových svetiel, zapne sa funkcia asistenta diaľkových  
svetiel. Svetlomety sa automaticky prepnú na stretávacie svetlá,  
keď systém rozpozná pred vami vozidlo, jazdiace vo vašom 
smere jazdy alebo v protismere. Keď je zapnutá funkcia 
asistenta diaľkových svetiel, na merači sa rozsvieti  
indikátor asistenta diaľkových svetiel.

Systém automatického stierania
Ak bude spínač stierača v polohe <AUTO> a na čelnom skle sa zistí dážď, 
stierače začnú automaticky fungovať najvhodnejšou rýchlosťou.

AUTO
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DISPLEJ S INFORMÁCIAMI O VOZIDLE

Displej s informáciami o vozidle sa nachádza (typ A alebo B) sa  
nachádza medzi otáčkomerom a tachometrom. V závislosti od typu 
displeja a špecifikácie vozidla je možné zobraziť nasledovné informácie:
 • Horná časť:

-  Hodiny, informácie o vonkajšej teplote vzduchu a rozpoznávaní 
dopravného značenia

-  Ikony/upozornenia asistentov riadenia a informácie tempomatu/
obmedzovača rýchlosti

 • Hlavný displej:
- Výstrahy a upozornenia
-  Údaje trasového počítadla  

(spotreba paliva, rýchlosti, dojazd, údaje o trase)
- Informácie ovládania podvozku
- Navigácia krok za krokom
- Tlak v pneumatikách
- Nastavenia vozidla

 • Dolná časť
- Indikátor preraďovania
- Zostávajúca vzdialenosť do potreby doplnenia paliva (Dojazd)
- Údaje počítadla kilometrov a dvojitého počítadla kilometrov jazdy (A/B)
- Informácie o automatickom systéme Stop/Štart

Kompletné informácie o displeji s informáciami o vozidle nájdete vo
vašej príručke vlastníka vozidla.

Typ A (TFT displej) Typ B (LCD displej)
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SYSTÉM ZASTAVENIA/NAŠTARTOVANIA
Po zastavení vozidla systém Stop/Štart automaticky vypne motor,  
aby zabránil zbytočnej spotrebe paliva a výfukovým emisiám a motor 
znovu naštartuje, keď budete pripravený odísť.
Keď je systém Stop/Štart aktívny, na merači sa rozsvieti 
indikátor <AUTO>.

Ak chcete systém Stop/Štart dočasne vypnúť, stlačte spínač 
<OFF> systému Stop/Štart, následne zhasne indikátor <AUTO> 
na prístrojovej doske, zatiaľ čo indikátor na spínači sa rozsvieti.

TANKOVANIE
Palivomer sa zobrazí po zapnutí zapaľovania. Pri jazde do kopca/z kopca 
alebo vo veľkých zákrutách sa palivo v nádrži presúva. Toto môže dočasne 
ovplyvniť hladinu paliva zobrazovanú palivomerom alebo akékoľvek iné 
informácie týkajúce sa paliva, ako napríklad dojazd (vzdialenosť do prázdnej 
nádrže). Symbol palivového čerpadla  zobrazený na palivomeri vám 
pripomína, že plniace hrdlo palivovej nádrže sa nachádza na ľavej strane 
vozidla. 

Na otvorenie veka 
palivovej nádrže a 
uskladnenie krytu 
plniaceho hrdla 
nádrže počas 
dopĺňania paliva:
Po natankovaní 
otáčajte uzáver 
plniaceho hrdla 
palivovej nádrže 
dovtedy, pokým 
nebudete počuť 
cvaknutie západky.

AUTO

OFF

Systém STOP/ŠTART nebude za určitých okolností fungovať 
(napr. pri nízkej teplote motora, nízkej kapacite akumulátora 
atď.). Všetky podrobnosti o fungovaní systému Stop/Start 
nájdete v príručke vlastníka vášho vozidla.

Poznámka:

K14SK SK



6

DVOJITÉ POČÍTADLO PREJAZDENÝCH 
KILOMETROV/MERAČ DOJAZDU

Počítadlo prejazdených kilometrov/dvojité počítadlo prejazdených 
kilometrov  zobrazuje celkovú prejazdenú vzdialenosť s vozidlom (ODO) 
alebo vzdialenosť jednotlivých ciest ( jazda A/jazda B).
Krátkym stlačením spínača <TRIP/RESET> alebo <TRIP>  prepínate displej 
nasledovným spôsobom: 
Jazda A Ò Jazda B Ò ODO Ò Jazda A.

Ak chcete vynulovať počítadlo kilometrov jazdy A alebo B, stlačte spínač 
<TRIP/RESET> alebo <TRIP> na dobu dlhšiu ako jedna sekunda.

Merač dojazdu  zobrazuje odhadovaný dojazd, ktorý ešte vozidlo dokáže 
prejsť, pokým ho bude potrebné natankovať.

SYSTÉM MONITOROVANIA TLAKU V 
PNEUMATIKÁCH
Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) 
monitoruje tlak vo všetkých pneumatikách, s výnimkou 
rezervnej pneumatiky. Ak systém zistí, že jedna 
z pneumatík je výrazne podhustená, rozsvieti sa 
výstražná kontrolka TPMS  a na displeji  
s informáciami o vozidle sa zobrazí upozornenie  
TPMS (buď , alebo ), ktoré uvádza, o ktorú 
pneumatiku sa jedná.

C11:14 21
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Low tyre pressure

Keď sa rozsvieti výstražná kontrolka TPMS a zobrazí sa 
upozornenie, pri najbližšej možnej príležitosti vozidlo 
zastavte a pneumatiku(-y) nahustite na správny tlak 
pneumatík za studena tak, ako je to uvedené na štítku 
pneumatík, ktorý je umiestnený na bočnej strane 
stredového stĺpika na strane vodiča.
Úplné podrobnosti o systéme TPMS nájdete v príručke 
vlastníka vášho vozidla.

PRERAĎOVANIE
Modely s automatickou prevodovkou (Xtronic)
Stlačte tlačidlo  a zároveň zošliapnite brzdový 
pedál a posuňte radiacu páku do polohy:

[P] - Parkovanie 
[R] - Spiatočka
[N] - Neutrál
[D] - Jazda
[L] - Nízke 

 • Pri pomalom stúpaní strmých svahov alebo 
pomalej jazde hlbokým snehom, pieskom alebo bahnom alebo  
pri maximálnom brzdení motora na strmých svahoch používajte  
polohu [L] (nízke).

Stlačte tlačidlo  keď je riadiaca páka v polohe [D] ( jazda) na zapnutie alebo 
vypnutie režimu SPORT :
 • Režim SPORT použite pre jazdu 

nahor a nadol po dlhých 
stúpaniach alebo klesaniach, 
kde je brzdenie motorom 
nevyhnutné, alebo pre vysoké 
zrýchlenie. Prevodovka 
automaticky vyberie iný 
prevodový pomer, čím motoru 
umožní dodať vysoký výkon.
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INDIKÁTOR PRERADENIA

Ak sa odporúča preradiť na vyšší alebo nižší stupeň, na displeji sa objaví 
indikátor preradenia rýchlostného stupňa . Keď sa na displeji objaví 
indikátor, preraďte nahor alebo nadol tak, ako je to uvedené.

OVLÁDACIE PRVKY NA VOLANTE (ZOBRAZENIE 
INFORMÁCIÍ O VOZIDLE A OVLÁDACIE PRVKY AUDIA)

 Zvýšenie/zníženie hlasitosti zvuku

 Tlačidlá ovládania pre prechádzanie 
a potvrdzovanie výberov v ponukách 
displeja s informáciami o vozidle  
(iba modely s displejom typu A (TFT)).

 Režim rádia:
 Tlačidlá ladenia

 Režim CD:
 Krátke stlačenie: ďalšia skladba/začiatok aktuálnej skladby
 Dlhé stlačenie: rýchle pretočenie dopredu/dozadu

 Režim CD s MP3/WMA, iPod, zariadenie USB, Bluetooth audio:
 Krátke stlačenie: ďalšia skladba/začiatok aktuálnej skladby
 Dlhé stlačenie: zmena priečinku

 Tlačidlo Späť: slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku alebo na 
opustenie/zrušenie položky v ponuke.

Typ A Typ B

12550 km
345

OK

OVLÁDACIE PRVKY OBRAZOVKY (TEMPOMAT, 
OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI A ROZPOZNÁVANIE 
HLASU)

 Spínač <CANCEL>
 Spínač <RES/+>
 Spínač <SET->
 Hlavný spínač obmedzovača rýchlosti
 Hlavný spínač tempomatu
 Ovládacie prvky telefónu
 Tlačidlo rozpoznávania hlasu

Rozpoznávanie hlasu
Tlačidlo rozpoznávania hlasu  sa môže 
použiť na spustenie relácie rozpoznávania hlasu. Jednotka pre audio  
typu B: Bude spustené externá rozpoznávanie hlasu (Siri / Talk to Google). 
Jednotka pre audio typu C:  
Spustí sa rozpoznávanie hlasu na palubnej doske pomocou normálneho 
stlačenia tlačidla. Spustí sa externé rozpoznávanie hlasu (Siri / Talk to Google) 
dlhým stlačením tlačidla.

Systém obmedzovača rýchlosti alebo tempomatu zapnite alebo vypnite 
pomocou hlavného spínača na volante. Rozsvieti sa indikátor obmedzovača 
rýchlosti alebo tempomatu.

Tempomat
Stlačte hlavný spínač tempomatu , 
zrýchlite na požadovanú rýchlosť a 
stlačte spínač <SET/-> ; na displeji 
s informáciami o vozidle sa zobrazí 
nastavená rýchlosť tempomatu alebo 
symbol [SET] spolu s indikátorom tempomatu.
Vozidlo teraz bude udržiavať nastavenú rýchlosť jazdy bez 
potreby stláčania plynového pedálu.
Rýchlosť jazdy zvýšte alebo znížte stlačením spínača  
<RES/+>  alebo <SET/-> .
Tempomat zrušte ťuknutím na brzdový pedál alebo spojkový 
pedál, prípadne stlačením tlačidla <CANCEL> .
Tempomat obnovte na predchádzajúcej rýchlosti stlačením 
spínača <RES/+> . Tempomat vypnite stlačením hlavného 
spínača tempomatu .

C11:14 21
100 km/h
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Obmedzovač rýchlosti
Stlačte hlavný spínač obmedzovača 
rýchlosti , zrýchlite na želané 
rýchlostné obmedzenie a stlačte 
spínač <SET/-> . Nastavené 
rýchlostné obmedzenie alebo symbol 
[SET] sa bude zobrazovať na displeji  
s informáciami o vozidle spolu s indikátorom  
obmedzovača rýchlosti. 
Rýchlostné obmedzenie zvýšte alebo znížte stlačením 
spínača <RES/+>  alebo <SET/-> .
Obmedzovač rýchlosti zrušte stlačením tlačidla <CANCEL> .

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

SYSTÉM ULTRAZVUKOVÉHO PARKOVACIEHO 
SNÍMAČA

Ultrazvukové snímače, ktoré sú namontované v zadnom nárazníku, 
merajú vzdialenosť medzi zadným nárazníkom a akoukoľvek prekážkou za 
vozidlom pri cúvaní. Systém sa automaticky aktivuje po zaradení spiatočky 
(R). Po výbere spiatočky sa na displeji s informáciami o vozidle zobrazí 

C11:14 21 100 km/h

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

Poznámka:

pohľad na vozidlo zhora. Na displeji sa zobrazujú vzdialenosti (menšie ako 
1,5 meter) od objektov za vozidlom. Ak sa vozidlo priblíži k objektu(-om), 
farba sa mení zo zelenej cez žltú až po červenú a frekvencia výstražného 
zvukového tónu sa zvyšuje, až kým neznie neprerušovane. Neprerušovaný 
tón a červená farba znamenajú veľmi malú vzdialenosť od prekážky za 
vozidlom.

REAR-VIEW/INTELLIGENT AROUND-VIEW IAVM 
MONITOR (IAVM)
Napríklad pri parkovaní vozidla 
systém monitora pre zobrazenie 
priestoru za vozidlom vám môže 
pomôcť pri manévrovaní s vozidlom, 
a to rozpoznávaním predmetov za 
vozidlom.
Systém IAVM vám môže pomôcť 
pri manévrovaní s vozidlom, a to 
rozpoznávaním predmetov okolo 
vozidla.
Systém, ktorý má vaše vozidlo, 
automaticky zapne po zaradení 
spiatočky. Systém môžete zapnúť 
aj manuálne, a to stlačením tlačidla 
<CAMERA> na jednotke audia 
alebo na jednotke NissanConnect 
CONNECT.

Opakovaným stláčaním tlačidla 
<CAMERA> môžete zobraziť rôzne 
pohľady na monitore.

Rozpoznanie pohyblivých objektov
Systém Intelligent Around-View Monitor je vybavený funkciou rozpoznania 
pohyblivých objektov (MOD). Farba indikátora MOD na obrazovke sa zmení 
na modrú, čím zobrazuje, v ktorom pohľade systém funguje. Ak sa zistí 
pohyblivý objekt, okolo obrazu kamery sa zobrazí žltý rámček a pípnutie vás 
upozorní na rozpoznaný pohyblivý objekt.

Monitor cúvania:

MOD

MODPred cúvaním zaistite bezpečnosť.

IAVM:

MODPred cúvaním zaistite bezpečnosť.

MOD

K14 SK SK
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OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE
Systém manuálnej klimatizácie

Odmrazovanie/odstraňovanie zarosenia čelného skla
 • Otočný ovládač smeru prúdenia vzduchu  otočte do polohy .
 • Uistite sa, že ste vybrali režim obehu čerstvého vzduchu.  

Typ A: mal by sa rozsvietiť indikátor na spínači obehu čerstvého vzduchu .  
Typ B: indikátor na spínači obehu čerstvého vzduchu  by mal byť 
zhasnutý.

 • Otočný ovládač rýchlosti ventilátora  otočte na polohu vysokej 
rýchlosti ventilátora.

 • Otočný ovládač regulácie teploty  otočte do polohy vysokej teploty.
 • Pre najlepší výkon odstránenia námrazy/zarosenia zapnite klimatizáciu 

stlačením spínača <A/C> ; rozsvieti sa indikátor v spínači.

Typ A

A/C

Typ B

PUSH
A/C

Systém automatickej klimatizácie

Odmrazovanie/odstraňovanie zarosenia čelného skla (režim AUTO)
 • Stlačením otočného voliča <AUTO>  vyberte režim AUTO:  

indikátor na otočnom voliči sa rozsvieti.
 • Maximálny výkon odstraňovania zarosenia dosiahnete stlačením 

spínača zariadenia na odstránenie zahmlenia čelného skla  . 
Rozsvieti sa indikátor na spínači. Klimatizácia sa automaticky zapne,  
keď bude teplota prostredia nad -2 °C a rozsvieti sa indikátor na spínači 
<A/C> . Režim vnútorného obehu vzduchu sa automaticky prepne na 
režim obehu čerstvého vzduchu. Indikátor na spínači recirkulácie 
vzduchu  bude vypnutý.

 • Otočný ovládač regulácie teploty  nastavte na vysokú teplotu a otočný 
ovládač rýchlosti ventilátora  nastavte do polohy pre vysokú rýchlosť 
ventilátora.

Typ A

ON OFF

AUTO A/C

MAX

MAX

Typ B

ON OFF

AUTO A/C

MAX

MAX

Vyhrievané sedadlá
Ak je vaše vozidlo vybavené vyhrievanými sedadlami, stlačte jedenkrát príslušný spínač pre vyhrievanie sedadla  (modely vybavené systémom manuálnej 
klimatizácie).  (modely vybavené systémom automatickej klimatizácie), aby sa nastavila vysoká teplota vyhrievania sedadiel. Rozsvietia sa dva indikátory 
na spínači.
Ak chcete znížiť teplotu vyhrievania, stlačte spínač ešte raz. Bude svietiť iba jeden indikátor na spínači. Ak chcete vyhrievanie sedadiel vypnúť,  
stláčajte spínač dovtedy, pokým indikátory v spínači nezhasnú.

K14SK SK
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RÁDIO AM/FM (TYP A)

 Stlačením tlačidla prepínate medzi rozhlasovými pásmami (FM1, FM2 a AM).
 Displej
 Stlačením tlačidla zobrazíte informácie RDS alebo informácie o prehrávanej 
skladbe (ak skladba obsahuje štítky s hudobnými informáciami ID3).

 Stlačením tlačidla vstúpite do ponuky telefónu alebo prijmete prichádzajúci 
hovor.

 Stlačením tlačidla <OK> potvrdíte výber v ponuke, otočením voliča <MENU> 
prechádzate položkami v ponuke alebo prepnete na manuálne nastavenie 
frekvencie vysielania.

 Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo zrušíte výber 
v ponuke.

 Tlačidlo predvoľby stanice 6: dlhým stlačením tlačidla uložíte vysielaciu 
frekvenciu ako predvoľbu stanice, tlačidlo A-Z pre abecedný vstup.

 Stlačením tlačidla prepínate medzi denným/nočným režimom osvetlenia.
 Tlačidlá predvoľby stanice 3, 4 a 5: dlhým stlačením tlačidla uložíte vysielaciu 
frekvenciu ako predvoľbu stanice,

 Tlačidlá SEEK: Krátkym stlačením tlačidla zmeníte frekvenciu rádia o jeden 
krok. Dlhším stlačením tlačidla automaticky naladíte rádiostanicu.

 Tlačidlo 2 predvoľby stanice: dlhým stlačením tlačidla uložíte vysielaciu 
frekvenciu ako predvoľbu stanice, tlačidlo <MIX>: stlačením tlačidla zmiešate 
skladby z externého pripojeného zariadenia.

 Tlačidlo 1 predvoľby stanice: dlhým stlačením tlačidla uložíte vysielaciu 
frekvenciu ako predvoľbu stanice, tlačidlo <RPT>: slúži na opakovanie skladieb 
alebo albumov z externého pripojeného zariadenia.

 Stlačením tlačidla vstúpite do ponuky [SETTING], kde môžete nakonfigurovať 
nastavenia týkajúce sa položiek [Radio], [Zvuk], [Hodiny], [Jazyk] a [Bluetooth].

OK

VOL MENU

 Stlačením tlačidla audio jednotku ZAPNETE/VYPNETE,  
otáčaním nastavujete hlasitosť.

 Stlačením tlačidla vyberiete prehrávanie z externého zariadenia pripojeného 
pomocou vstupu USB alebo AUX.

RÁDIO AM/FM/DAB (TYP B)
 

 Displej s dotykovou obrazovkou.
 Stlačením ovládača jednotku ZAPNETE/VYPNETE, otáčaním nastavujete 
hlasitosť.

 Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku zvuku.
 Stlačením tlačidla prepínate medzi denným/nočným režimom osvetlenia 
displeja.

 Stlačením sa dostanete do ponuky .
 Stlačením zobrazíte obrazovku VÝCHODISKOVEJ PONUKY.
 Stlačením zobrazíte monitor pre pohľad dozadu/systém Intelligent  
Around-View Monitor.

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

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

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

MENU

PUSH PUSH SOUND

BACKAUDIO

Telefón CD DAB

Náhod.Všetky

FM NastaveniaUSBBT Audio

11:56SB-phone

InterpretZdroj

Menu BT Album
Skladba

0:14
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PRIPOJENIE EXTERNÉHO AUDIO ALEBO 
PAMÄŤOVÉHO ZARIADENIA
Vaše vozidlo je vybavené prídavnými 
vstupnými zásuvkami (USB a 3,5 mm 
JACK), ktoré sa nachádzajú v stredovej 
konzole. Pomocou týchto vstupov 
môžete k audio systému vozidla pripojiť 
zariadenie iPod/iPhone alebo iný MP3 
prehrávač, prípadne kompatibilné 
pamäťové zariadenie.
Pre jednotky audia typu A:
Stlačením tlačidla MEDIA na audio 
zariadení vyberte prehrávanie z externého pripojeného zariadenia.
Jednotky audia typu B a C: Zvoľte USB ako zdroj na obrazovke s voľbou pre 
prehrávanie externe pripojeného zariadenia.

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

AUX

Telefón

Prehrávanie 
teraz

Podcasty Audio knihy Spotify

Hudba Mapy Správy

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

 � Ak sa Apple CarPlay nespustí automaticky, potvrďte 
nastavenia CarPlay: V ponuke [Nastavenia] -> [Aplikácie] -> 
[Apple CarPlay].

Poznámka:

KOMBINOVANÝ AUDIO A NAVIGAČNÝ SYSTÉM (TYP C)

 Displej s dotykovou obrazovkou.
 Stlačením ovládača jednotku ZAPNETE/VYPNETE, otáčaním nastavujete 
hlasitosť.

 Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku zvuku.
 Stlačením tlačidla prepínate medzi denným/nočným režimom osvetlenia 
displeja.

 Stlačením zobrazíte na obrazovke mapu.
 Stlačením zobrazíte obrazovku VÝCHODISKOVEJ PONUKY.
 Stlačením zobrazíte monitor pre pohľad dozadu/systém Intelligent  
Around-View Monitor.

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

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

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

MENU

MAP

PUSH PUSH SOUND

D127

A12

Telefón NastaveniaÍsť domov Bod záujmu Cieľ

A3212, Abingdon Street

Zmenšiť Zväčšiť

BACKAUDIO

Všetky podrobnosti o prevádzke jednotky nájdete v príručke 
vlastníka navigačného systému.

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

INFORMÁCIE PREMIUM TRAFFIC
Informácie o premávke v reálnom čase je možné získať cez Premium Traffic 
s pokrytím viac ulíc.
Informácie Premium Traffic sú dostupné zapnutím [Použiť funkciu Premium 
Traffic] a pripojením zariadenia Wi-Fi alebo pripojením smartfónu cez Wi-Fi.

Službu Premium Traffic Information môžete tiež použiť, keď je smartfón 
pripojený k vozidlu cez aktivovanú aplikáciu navigácie Door-to-Door 
Navigation.

Google Mapy

D127

A12

7 minRue Jean Pierre Timbaud

34 min
27 km • 15:20

 � 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].

Poznámka:

NAVIGÁCIA DOOR-TO-DOOR (TYP C)
Info: Aplikáciu navigácie Door-to-Door Navigation je možné tiež prevziať z 
iTunes App Store alebo Google Play.
Navigácia Door-to-Door synchronizuje navigáciu vozidla spolu s aplikáciou 
smartfónu a podporuje nasledovné:

 • Destinácie je možné použiť pomocou aplikácie a preniesť do vozidla
 • Navigácia pokračuje v aplikovaní sa po zaparkovaní vozidla
 • Umiestnenie vozidla je umiestnené

Ak chcete podrobné informácie, pozrite si návod k aplikácii navigácie Door-
to-Door Navigation.
1.  Stlačte tlačidlo <MAP>.
2.  Na spúšťacom paneli ťuknite na [Cieľ].
3.  Dotknite sa [Door-to-Door Navigation] a kontrolujte, či je zapnutá 

[Synchroniz. s Door-to-Door Navi].
4.  Aktivujte aplikáciu navigácie Door-to-Door vo svojom smartfóne.
5.  Smartfón pripojte k vozidlu cez Bluetooth®.
6.  Pomocou aplikácie navigácie Door-to-Door vo svojom smartfóne zvoľte 

destináciu.
 Preneste destináciu zo smartfónu do vozidla.
7.  Zobrazí sa obrazovka pre potvrdenie. Dotknite sa [Ísť sem] a zobrazí sa 

poloha prenesená z náhľadu na dotykovej obrazovke.
8.  Zobrazí sa celá cesta. Dotknite sa [Štart] pre spustenie navádzania trasy.

AKTUALIZÁCIA SYSTÉMOVÉHO SOFTVÉRU  
(TYP B A C)
Aktualizácia systémového softvéru je možné prevziať cez Wi-Fi.
1.  Pripojiť vozidlo k Wi-Fi.
2.  Stlačte tlačidlo <MENU>.
3.  Dotknite sa [Informácie] na spúšťacej lište a potom sa dotknite 

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

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

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

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

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

9.  Zapnite spínač zapaľovania do polohy ZAP a aktualizovaný softvér bude 
dostupný
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AKTUALIZÁCIA DÁT MAPY (TYP C)
Dáta mapy sa môžu aktualizovať cez USB alebo Wi-Fi.
Ak chcete podrobné špecifikácie, pozrite si Návod na použitie navigačného 
systému.

Aktualizácia pomocou USB pamäťového zariadenia
Dáta mapy navigácie je možné aktualizovať na najnovšie prevzatím 
databázy novej mapy na USB pamäťové zariadenie a nainštalovaním do 
vozidla.

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

Ubezpečte sa, či je vozidlo pripojené k dostupnej sieti Wi-Fi:
1. Dotknite sa [Nastavenia] Ovládacej lište a potom sa dotknite [Pripojenia]
2. Navigujte sa pomocou lišty [Wi-Fi], ktorá zobrazuje aktuálne pripojené 

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

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

[Informácie o systéme].
7. Dotknite sa [Aktualizácia mapy].
8. Dotknite sa [Aktualizovať cez smartfón alebo bod pripojenia Wi-Fi]. 

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

dotknite sa [OK].
10. Dotknite sa [Áno] pre aktualizáciu zvolenej oblasti.
11. Po dokončení aktualizácie sa dotknite [OK].
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PRIPOJENIE VÁŠHO MOBILNÉHO TELEFÓNU CEZ ROZHRANIE BLUETOOTH 
Pomocou technológie Bluetooth môžete váš telefón pripojiť (“spárovať”) so systémom vozidla, aby ste váš mobilný telefón mohli používať bez použitia rúk.

Podrobné informácie o konektivite Bluetooth, iPod/USB nájdete v príručke vlastníka vášho vozidla alebo v príručke vlastníka navigačného systému.Poznámka:

Postup párovania  
(modely s audio zariadením typu A)
Ak chcete zapnúť rozhranie Bluetooth:
 • Stlačte tlačidlo na audio zariadení.
 • Otáčaním voliča <MENU> vyberte položku 

[Bluetooth] a výber potvrďte stlačením  
tlačidla <OK>.

 • Ak chcete zapnúť rozhranie Bluetooth,  
vyberte položku [ON].

Na vašom mobilnom telefóne:
 • Ubezpečte sa, že rozhranie Bluetooth je zapnuté.
 • Na audio zariadení vyberte položku [Pair Device]. 
 • Vo vašom mobilnom telefóne vyhľadajte názov Bluetooth zariadenia [My Car] 

a vyberte ho.

V závislosti od vášho mobilného telefónu budete vyzvaný na postup A alebo B:
Postup A:
 •  Na obrazovke audio zariadenia sa objaví správa  

[Pre párovanie zadajte PIN kód 0000].
 •  Na vašom mobilnom telefóne zadajte prístupový kód PIN 0000 a nadviaže sa 

spojenie pomocou rozhrania Bluetooth.

Postup B: 
 •  Na obrazovke audio zariadenia sa objaví správa  

[Požiadavka párovania Potvrďte kód] so 6-ciferným číslom.
 •  Na vašom mobilnom telefóne potvrďte 6-ciferný prístupový kód a nadviaže 

sa spojenie pomocou rozhrania Bluetooth.

TA
MIX
AF Bluetooth

Settings
Pair Device

 � Poznámka: pre mobilné telefóny, ktoré nevyžadujú kód PIN, 
>sa pripojenie rozhraním Bluetooth nadviaže automaticky, 
keď počas vyhľadávania audio zariadenia na mobilnom 
telefóne vyberiete položku [My Car].

 �  Keď je spojenie nadviazané, po ďalšom zapnutí zapaľovania 
sa audio zariadenie automaticky pripojí k vášmu mobilnému 
telefónu.

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

Poznámka:

Postup párovania  
(pre modely s audio zariadeniami typu B a C)
Na audio zariadení:
1.  Zvoľte [Nastavenia] .na úvodnom paneli

2. Dotknite sa [Pripojenia].
3.  Navigujte sa na lištu [Bluetooth],  

kde sú zobrazené pripojené zariadenia.

4.  Dotknite sa [Pridať nový] a zobrazí  
sa správa.

5.  Zvoľte typ zariadenia, ktoré si  
želáte párovať:

-  Dotknite sa [Áno] pre pripojenie 
mobilného telefónu.

-  Dotknite sa [Nie] pre pripojenie  
audio zariadenia.

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

PONUKA

00:28 25.0kmZrušiť

Telefón NastaveniaZvukInfo PONUKA Mapa Pripojenia

Pridať nový

Zrušiť

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

Pripojenia

Nepripojené
Galaxy A5 (2017)

Pridať nové (4/6)

Bluetooth Wi-Fi USB

Pridať nový

Zrušiť

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

Potvrďte na svojom Bluetooth zariadení, 
že kód PIN 655038 je zobrazený.
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6.  Párovaný telefón/zariadenie bude pridaný k zoznamu na obrazovke  
s pripojením Bluetooth.

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

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

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

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

ASISTENTI RIADENIA
Vaše vozidlo môže byť vybavené nasledujúcimi asistentmi riadenia:
 • Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW)
 • Systém varovania pri zmene jazdného pruhu (LDW)/Systém 

inteligentného riadenia jazdného pruhu (ILI)
 • Systém inteligentnej núdzovej brzdy (IEB) s alebo bez funkcie 

rozpoznávania chodcov

Pri modeloch s TFT typom displeja s informáciami o vozidle sa systém 
varovania pri zmene jazdného pruhu a systém rozpoznania mŕtveho uhla 
dajú trvalo vypnúť pomocou ponuky [NASTAVENIA] na displeji  
s informáciami o vozidle.

Systém rozpoznania mŕtveho uhla (iba modely s 
TFT typom displeja a informáciami o vozidle)
Systém rozpoznania mŕtveho uhla 
(BSW) je v prevádzke pri rýchlostiach 
nad 32 km/h (20 MPH).
Keď radarové snímače namontované 
v zadnom nárazníku rozpoznajú 
vozidlá v oblasti rozpoznávania,  
vo vonkajšom spätnom zrkadle sa 
rozsvieti indikátor mŕtveho uhla . 
Ak následne zapnete smerové svetlo, 
systém vás na prítomnosť vozidla vo 
vedľajšom jazdnom pruhu upozorní 
zvukovou signalizáciou (dvakrát) a 
blikaním indikátora mŕtveho uhla.
Indikátor mŕtveho uhla bude pokračovať v blikaní,  
pokým zistené vozidlo neopustí oblasť rozpoznávania.

C11:14 21

Výstražný indikátor mŕtveho uhla  na displeji s informáciami o vozidle 
udáva, že systém BSW je zapnutý.

Systém varovania pri zmene jazdného pruhu (LDW)/
Systém inteligentného riadenia jazdného pruhu (ILI)
Systém varovania pri zmene 
jazdného pruhu (LDW)/Systém 
inteligentného riadenia jazdného 
pruhu (ILI) je v prevádzke pri 
rýchlostiach nad pribl. 60 km/h  
(37 MPH), a to za predpokladu,  
že označenia jazdných pruhov sú 
zreteľne viditeľné. Ak sa priblížite ku 
ktorejkoľvek strane jazdného pruhu,  
v ktorom jazdíte, indikátor LDW/ILI  
na displeji s informáciami o vozidle 
alebo na merači začne blikať a volant 
začne vibrovať, aby vás tak upozornil 
na to, že sa blížite k okraju jazdného 
pruhu.

Okrem toho, keď je systém ILI aktivovaný, použije na niektoré kolesá aktívne 
brzdenie, aby vrátil vozidlo do stredu jeho jazdného pruhu.

Indikátor LDW/ILI svieti zelenou farbou, keď systém zapnete 
pomocou spínača systému . Nasledujúce druhy svietenia 
indikujú aktuálny stav fungovania systému:

- Zelená: systém LDW/ILI je úplne aktívny
- Sivá: je aktívny len systém LDW (systém ILI je VYPNUTÝ)*
- Blikajúca sivá: systém nie je k dispozícii (znížená viditeľnosť kamery)
- Blikajúca žltá = systém je v prevádzke
- Žiadna: systém je VYPNUTÝ

*  Vozidlá vybavené displejom typu A (TFT): systém LDW sa dá zapnúť 
nezávisle od systému ILI pomocou ponuky nastavení asistentov vodiča.

Všetky podrobnosti o ovládaní systému LDW/ILI nájdete v príručke vlastníka 
vášho vozidla.
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Systém inteligentnej núdzovej brzdy  
(s alebo bez funkcie rozpoznávania chodcov)
  

Systém inteligentnej núdzovej brzdy 
(IEB) v závislosti od špecifikácie 
vozidla buď s, alebo bez funkcie 
rozpoznávania chodcov, vám pomáha 
predchádzať kolíziám s vozidlami/
chodcami pred vami. Tento systém je 
v prevádzke pri rýchlostiach nad pribl. 
5 km/h (3 MPH) a používa radarové 
snímače, a v prípade detekcie 
chodcov aj kameru v blízkosti vnútorného spätného zrkadla,  
na meranie vzdialenosti medzi vašim vozidlom a vozidlom idúcim pred 
vami a na identifikáciu prítomnosti chodcov pred vami.
Ak sa vzdialenosti namerané systémom zmenšia až príliš, výstražná 
kontrolka systému IEB na merači  (modely s LCD displejom) začne blikať a 
zaznie zvuková signalizácia, ktorá vás upozorní na potrebu brzdenia.  
Systém IEB zasiahne a aktivuje aktívne brzdenie, ak na túto výstrahu 
nebudete reagovať alebo na ňu nebudete reagovať dostatočne, čím znižuje 
riziko kolízie. Ak systém po prvej výstrahe zistí, že stále hrozí riziko kolízie, 
bude znieť zvuková signalizácia s vysokým tónom a systém aplikuje  
v prípade potreby prudšie brzdenie, aby zabránil kolízii.

Na modeloch s TFT typom displeja s informáciami o vozidle sa 
počas tejto prvej výstražnej fázy zobrazí na displeji s informáciami 
o vozidle indikátor detekcie vozidla pred vami . Keď systém vydá 
druhú výstrahu, na displeji s informáciami o vozidle sa bude 
zobrazovať núdzová výstražná kontrolka systému IEB .
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 � Systém inteligentného núdzového brzdenia je doplnkový asistent 
vodiča. Nenahrádza sledovanie dopravných podmienok vodičom, 
ani jeho zodpovednosť za bezpečnú jazdu. Nedokáže zabrániť 
nehodám spôsobeným nedbanlivosťou, ani nebezpečnou jazdou.

 � Systém inteligentnej núdzovej brzdy možno nebude fungovať 
pri všetkých jazdných, dopravných, poveternostných a cestných 
podmienkach.

Na modeloch vybavených displejom typu A (TFT) sa systém IEB 
dá dočasne vypnúť pomocou ponuky [Driver Assistance] na 
displeji s informáciami o vozidle.
Pri modeloch vybavených displejom typu B (LCD) sa systém IEB 
dá dočasne vypnúť stlačením vypínača systém IEB OFF   
v dolnej časti prístrojovej dosky.

Po vypnutí sa systém IEB automaticky zapne znovu pri ďalšom zapnutí 
zapaľovania.

Výstražná kontrolka systému inteligentnej núdzovej 
brzdy (IEB)
Na systém IEB môžu mať vplyv najmä vonkajšie podmienky,  
ktoré sú signalizované rozsvietením alebo blikaním výstražnej kontrolky 
systému IEB :

 •  Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka 
systému IEB, systém bude 
dočasne nefunkčný z dôvodu 
nízkej viditeľnosti spôsobenej 
napríklad dažďom, snežením 
alebo hmlou. Na modeloch 
vybavených farebným displejom 
merača sa okrem toho objaví aj 
správa [Not available Front radar 
obstructed].

 •  Na modeloch vybavených systémom detekcie 
chodcov: ak bliká výstražná kontrolka systému IEB, 
systém je dočasne nefunkčný, pretože výhľad kamery 
cez čelné sklo je znemožnený nečistotami, 
zahmlením, prípadne tým, že na kameru svieti silné 
svetlo, ako napríklad jasné slnečné svetlo alebo 
svetlomety prichádzajúcich vozidiel v noci.

Keď sa viditeľnosť zlepší, systém bude ďalej normálne fungovať a výstražná 
kontrolka zhasne. Ak však naďalej svieti/bliká po dlhší čas, skontrolujte,  
či nič neblokuje predný radar a/alebo kameru.
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ASISTENT ROZJAZDU DO KOPCA
Systém asistenta rozjazdu do kopca automaticky udržiava brzdy 
aktivované na pár sekúnd, čím zabraňuje pohybu vášho vozidla nahor 
alebo nadol pri rozjazde v kopci.

Asistent rozjazdu do kopca funguje automaticky za nasledovných 
podmienok:

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

 • Vozidlo je úplne zastavené v kopci pomocou nožnej brzdy.
 • Sklon svahu prevyšuje 3 stupne.

Ak je svah dostatočne strmý na aktiváciu systému asistenta 
rozjazdu do kopca, na kombinovanom merači sa rozsvieti 
zelený indikátor asistenta rozjazdu do kopca.
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