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

Úplný popis všetkých systémov a funkcií vášho vozidla nájdete vo vašej príručke 
vlastníka vozidla. UŽITE SI JAZDU!

ZAČÍNAME

DOKONALÉ ZVLÁDNUTIE VÁŠHO VOZIDLA QASHQAI

VITAJTE VO VAŠOM NOVOM 
VOZIDLE NISSAN QASHQAI
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DVERE – ODOMYKANIE A ZAMYKANIE
Dvere môžete zamknúť a odomknúť stlačením tlačidla zamknutia  alebo 
odomknutia  na prívesku s diaľkovým ovládaním alebo inteligentnom 
kľúči.

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

Diaľkové otvorenie alebo zatvorenie okien
Okná môžete otvoriť a zatvoriť pomocou prívesku na kľúče alebo 
inteligentným kľúčom.

Otváranie:
Po odomknutí dverí stlačte na približne 3 sekundy tlačidlo  odomknutia na 
kľúči. Otváranie zastavíte uvoľnením tlačidla.

Prívesok na kľúče s diaľkovým 
ovládaním

Inteligentný kľúč

Zatváranie:
Po uzamknutí dverí stlačte na približne 3 sekundy tlačidlo  zamknutia na 
kľúči. Podobne ako pri otváraní, ak si želáte zastaviť činnosť, uvoľnite tlačidlo.

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

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

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

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

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

Pred opustením vozidla sa uistite, že sa počas zatvárania úplne 
zatvorili všetky okná.

J11 SK SK
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Ak chcete otvoriť veko 
palivovej nádrže, podľa 
zobrazenia potiahnite 
rukoväť uvoľnenia veka 
palivovej nádrže pod dolným 
prístrojovým panelom.  
Po natankovaní otáčajte 
uzáver plniaceho hrdla 
palivovej nádrže dovtedy, 
pokým nebudete počuť cvaknutie západky.

SYSTÉM ADBLUE®
Vaše vozidlo môže byť vybavené systémom AdBlue®, 
ktorého účelom je zníženie úrovne emisií NOx vo 
výfukových plynoch vozidla.
Používanie systému AdBlue® vášho vozidla bude 
závisieť od jazdných podmienok a zaťaženia vozidla.
Keď vaše vozidlo odhadne, že vám zostáva cca  

2 400 km / 1 500 míľ dojazdu AdBlue®, na displeji s informáciami o vozidle 
sa zobrazí pripomienka [AdBlue Low]. Potom budete prijímať správy s 
vyššou naliehavosťou, keď dosiahnete dojazd 800 km / 500 míle. V tomto 
okamihu odporúčame, aby ste pri najbližšej príležitosti nádržku zásobníka 
pre AdBlue® doplnili.
Stav AdBlue® môžete kedykoľvek skontrolovať na displeji s informáciami o 
vozidle v ponuke [Nastavenia] > [Maintenance] > [AdBlue Status]. 

 � Nedoplnenie kvapaliny AdBlue® počas zobrazovania výstražného 
hlásenia bude nakoniec viesť k situácii, že sa motor nebude dať 
viac naštartovať. Výstrahy na displeji s informáciami o vozidle vás 
upozornia, aby ste takejto situácii predišli.

 � Významné zmeny vášho štýlu jazdy alebo podmienok zaťaženia, 
keď sa zobrazí upozornenie [AdBlue Low], môžu znížiť skutočný 
dojazd.

AdBlue low

Warning

NAPLNENIE ADBLUE®
Ak chcete naplniť zásobník 
AdBlue®, podľa zobrazenia 
potiahnite rukoväť uvoľnenia 
veka palivovej nádrže pod dolným 
prístrojovým panelom.  
Otvorte veko a odstráňte uzáver 
plniaceho otvoru AdBlue®.  
Háčik na veku palivovej nádrže 
je určený na pohodlné odloženie 
veka pri doplňovaní. Odporúčame 
vykonať doplnenie buď plniacim čerpadlom  
AdBlue® alebo fľašou s rozprašovačom.
Po doplnení nádržky na kvapalinu AdBlue® sa uistite,  
že ste riadne dotiahli uzáver plniaceho hrdla nádržky AdBlue®.

NASTAVENIE SEDADLA

Elektrické nastavenie sedadla

Manuálne nastavenie sedadla

 Horizontálne nastavenie
 Sklopenie operadla sedadla
 Nastavenie výšky sedadla (len sedadlo vodiča)
 Nastavenie bedrovej podpory (len sedadlo vodiča)
 Nastavenie opierky hlavy
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Automatické polohovanie jazdy
V pamäti automatického polohovania jazdy môžu 
byť uložené dve polohy sedadla vodiča a vonkajších 
spätných zrkadiel.

Nastavenie polohy do pamäte:
1. Keď vozidlo parkuje, sedadlo vodiča nastavte do 

požadovanej polohy pomocou elektrického 
nastavenia sedadla a spínačov nastavenia zrkadiel.

2. Stlačte spínač „SET“ (Nastaviť) a do 5 sekúnd 
stlačte a podržte požadovaný spínač pamäte (  alebo ).

3. Keď sa nastaví poloha do pamäte, zaznie zvuková signalizácia a odstráni 
sa predchádzajúca poloha priradená danému spínaču.

Ak chcete vybrať niektorú polohu (  alebo ), zastavte vozidlo na 
bezpečnom mieste, zatiahnite parkovaciu brzdu a stlačte požadovaný 
spínač pamäte.

Funkcia nastupovania/vystupovania (Len pre vozidlá s 
automatickou prevodovkou (DCT) a prevodovkou Xtronic):
Účelom tejto funkcie je automatické posunutie sedadla vodiča pri 
vystupovaní z vozidla, aby sa uľahčilo nastupovanie a vystupovanie z 
vozidla. Sedadlo vodiča sa posunie dozadu, keď je radiaca páka v polohe 
P, zapaľovanie je vypnuté a dvere sú otvorené. Sedadlo vodiča sa vráti do 
pôvodnej polohy v nasledujúcom prípade: radiaca páka je v polohe  
P a zapaľovanie sa zapne z polohy OFF do polohy ACC alebo ON.  
Funkciu nastupovania/vystupovania môžete zrušiť pomocou nastavení 
vozidla na displeji s informáciami o vozidle.

DEAKTIVÁCIA AIRBAGU SPOLUJAZDCA NA 
PREDNOM SEDADLE
Po otočení spínača zapaľovania 
do polohy UZAMKNUTÉ vložte kľúč 
do spínača airbagu spolujazdca 
na prednom sedadle, ktorý sa 
nachádza vo vnútri úložnej skrinky 
pred spolujazdcom. Spínač otočte do 
polohy <OFF>, čím airbag spolujazdca 
na prednom sedadle vypnete.

V čase, keď je airbag spolujazdca  
na prednom sedadle vypnutý,  
na kombinovanom merači a na 
stredovej konzole bude svietiť indikátor 
vypnutia (OFF) airbagu spolujazdca na 
prednom sedadle .

MONITOROVANIE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV 
PASAŽIEROV NA ZADNÝCH SEDADLÁCH

Po naštartovaní motora sa na displeji s informáciami 
o vozidle na 30 sekúnd zobrazí stav bezpečnostných 
pásov pasažierov na zadných sedadlách. Zobrazenie 
vymažte stlačením spínača <OK> na ľavej strane 
volantu. Zobrazenie sa znovu objaví v prípade 
odopnutia niektorého zadného bezpečnostného pásu.

C1:49 1950
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NAŠTARTOVANIE A ZASTAVENIE MOTORA 
TLAČIDLOM SPÍNAČA ZAPAĽOVANIA
Naštartovanie motora tlačidlom spínača zapaľovania:
1. Modely s manuálnou prevodovkou: 

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

2. Motor naštartujte stlačením 
tlačidla spínača zapaľovania.

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

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

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

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

Automatické príslušenstvo
Z dôvodu zvýšenia pohodlia už spínač zapaľovania nemá samostatnú 
polohu ACC (Príslušenstvo). Audio a navigačný systém môžete zapnúť bez 
nutnosti vloženia kľúča alebo stlačenia štartovacieho tlačidla.

Po vypnutí motora môžete taktiež pokračovať v počúvaní audio systému. 
Z dôvodu šetrenia akumulátora vozidla sa systém po krátkej dobe 
automaticky vypne. Ak chcete pokračovať v počúvaní audio systému dlhšiu 
dobu, zapaľovanie zapnite a potom znovu vypnite.

SVETLOMETY A STIERAČE
Systém automatických svetiel
Spínač svetiel otočte do 
polohy <AUTO>. V závislosti 
od vonkajších svetelných 
podmienok sa svetlomety budú 
automaticky zapínať a vypínať.

Automatické prepínanie diaľkových/stretávacích 
svetiel
Po zapnutí systému automatického prepínania diaľkových/stretávacích 
svetiel sa budú svetlomety automaticky prepínať na diaľkové a stretávacie 
svetlá v závislosti od dopravných podmienok a osvetlenia ulíc.

Systém automatického prepínania diaľkových/stretávacích 
svetiel zapnite stlačením páčky smerom od vás, keď je spínač 
svetiel v polohe <AUTO>. Zapnutie systému bude indikovať 
rozsvietenie indikátora automatického prepínania diaľkových/
stretávacích svetiel na kombinovanom merači.

Manuálne ovládanie diaľkových svetiel vyberiete otočením spínača svetiel 
do polohy .

Priateľské osvetlenie
So zapaľovaním v polohe UZAMKNUTÉ potiahnite páčku svetiel raz smerom 
k vám a svetlomety sa rozsvietia na pribl. 30 sekúnd a potom automaticky 
zhasnú. Dobu, počas ktorej svetlomety zostanú svietiť, zvýšte tak, že páčku 
potiahnete viac ako raz.

Uvítacie osvetlenie
Uvítacie osvetlenie môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou ponuky 
[Nastavenia] na displeji s informáciami o vozidle.

Keď nastavíte na možnosť ZAP, po odomknutí sa na 30 sekúnd zapnú svetlá 
na denné svietenie a zadné svetlá. Na 10 sekúnd zostanú svietiť aj  
po zamknutí.

AUTO

AUTO

J11SK SK
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Systém automatického stierania
Páčku stierača čelného skla nastavte do polohy <AUTO> a stierače následne 
automaticky spustia činnosť, keď sa na čelnom skle zistí dážď.  
Citlivosť systému snímania dažďa nastavte otočením krúžku spínača 
stieračov tak, ako je to znázornené:

 = vyššia citlivosť,
 = nižšia citlivosť.

SKLÁPANIE VONKAJŠÍCH ZRKADIEL NA DVERÁCH
Vonkajšie zrkadlá na dverách môžete manuálne sklopiť/
vyklopiť stlačením tlačidla sklopenia vonkajších zrkadiel 
na ovládacom paneli zrkadiel dverí na strane vodiča.
Prostredníctvom ponuky [Vehicle Settings] na displeji s 
informáciami o vozidle môžete zrkadlá nakonfigurovať 
aj tak, aby sa nesklápali, prípadne aby sa automaticky 
nevyklápali, keď odomknete dvere, alebo keď zapnete 
zapaľovanie.

AUTOMATICKÉ SKLOPENIE VONKAJŠÍCH  
SPÄTNÝCH ZRKADIEL
Vozidlá s automatickým polohovacím systémom pohonu 
majú doplnkovú funkciu, ktorá po zaradení spiatočky (R) 
automaticky sklopí vonkajšie spätné zrkadlá. Ak chcete 
aktivovať túto funkciu, nastavte spínač výberu zrkadla  
(na obrázku) do polohy  alebo .
Ak chcete deaktivovať túto funkciu, nastavte spínač výberu 
zrkadla (na obrázku) do polohy .

OFF

Mirrors

Unfold at Ignition
Unfold at Unlock

Auto Fold O�
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AUTOMATICKÉ PODRŽANIE BRZDY

Funkcia automatického podržania brzdy udržiava brzdný účinok po úplnom 
zastavení vozidla vodičom pomocou brzdenia, a to bez toho, aby musel 
držať stlačený brzdový pedál.

Keď je spínač zapaľovania v polohe ZAP, stlačte spínač automatického 
podržania brzdy. Rozsvieti sa indikátor automatického podržania brzdy.  
Po zastavení vozidla pomocou brzdenia sa na displeji s informáciami o 
vozidle biely indikátor rozsvieti na zeleno a udržiava sa brzdný účinok.

Keď je systém automatického podržania brzdy v pohotovostnom režime, 
rozsvieti sa (biely) indikátor automatického podržania brzdy a keď je systém 
automatického podržania brzdy v prevádzke, rozsvieti sa (zelený) indikátor 
automatického podržania brzdy.

Ak sa po zastavení nerozsvieti indikátor na zeleno, stlačte brzdový pedál 
o niečo silnejšie. NEODSTRAŇUJTE NOHU Z BRZDOVÉHO PEDÁLU, KÝM SA 
INDIKÁTOR NEROZSVIETI NA ZELENO.
Keď znovu stlačíte plynový pedál so zaradeným prevodovým stupňom, 
funkcia automatického podržania brzdy sa deaktivuje a brzdný účinok sa 
uvoľní.

AUTO
HOLD

Automatické podržanie brzdy nikdy nepoužívajte, keď vozidlo 
zastavíte na strmom kopci alebo na klzkej vozovke. Za týchto 
podmienok môže použitie automatického podržania brzdy spôsobiť, 
že vozidlo sa pohne.

J11 SK SK
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ELEKTRICKÁ PARKOVACIA BRZDA
Spínač elektrickej parkovacej brzdy sa podľa 
obrázka nachádza v prednej časti stredovej 
konzoly. Parkovaciu brzdu aktivujte 
potiahnutím spínača smerom hore; rozsvieti 
sa indikátor na spínači. Parkovaciu brzdu 
vypnete stlačením brzdového pedálu a 
následným stlačením spínača parkovacej 
brzdy; indikátor zhasne.

Elektrická parkovacia brzda má funkciu 
automatickej aktivácie a vypnutia.

Vozidlá s manuálnou prevodovkou:
Parkovacia brzda sa automaticky aktivuje, keď vypnete zapaľovanie a 
automaticky sa vypne, keď sa pohnete pomocou plynového pedálu.

Vozidlá s automatickou prevodovkou (DCT) a prevodovkou Xtronic:
Ak je automatické podržanie brzdy v polohe OFF, parkovacia brzda sa 
neaplikuje automaticky.

Ak je automatické podržanie brzdy v polohe ON, keď svieti indikátor (zelená) 
automatického podržania brzdy, parkovacie brzda sa aplikuje automaticky, 
keď posuniete rýchlostnú páku do polohy P (parkovanie).

Parkovacia brzda sa automaticky uvoľní, keď stlačíte plynový pedál, kým je 
rýchlostná páka v polohe D ( jazda) alebo R (spiatočka) a ak máte zapnutý 
bezpečnostný pás.

S automatickým 
podržaním brzdy

P

Bez automatického 
podržania brzdy

Ak vaše vozidlo nie je vybavené automatickým podržaním 
brzdy, parkovacia brzda nebude aktivovaná automaticky.

Poznámka:

SYSTÉM JEDNODUCHÉHO ROZJAZDU DO KOPCA
Systém jednoduchého rozjazdu do kopca (EHS) automaticky udržiava brzdy 
aktivované na 2 sekundy, čím zabraňuje pohybu vášho vozidla nadol pri 
rozjazde v kopci.
Systém jednoduchého 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 EHS, na 
kombinovanom merači sa rozsvieti zelený indikátor EHS.

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.

J11SK SK
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DISPLEJ S INFORMÁCIAMI O VOZIDLE

Displej s informáciami o vozidle sa nachádza v strede medzi tachometrom a otáčkomerom. Displej poskytuje množstvo užitočných informácií a umožňuje 
vám prispôsobiť nastavenia vášho vozidla, a to pomocou spínačov ,  a  na ľavej strane volantu.
Displej s informáciami o vozidle môže poskytovať nasledujúce informácie:

501:49 19

P
96.5

47

C

A

OK

Driving Aids

Blind spot
Lane

Emergency Brake

501:49 19 C

P
96.5

47
A

ESP

Časť A

Časť B

Časť C

Časť D

Na hlavnom displeji (časť C);
 � Výstrahy a upozornenia
 � Údaje trasového počítača
 � Informácie ovládania podvozku
 � Navigácia krok za krokom
 � Nastavenia vozidla (napr. výber stránky obsahu ponuky, osvetlenie,  

sila potrebná na riadenie, tlaky v pneumatikách, údržba, jednotky, 
asistenti riadenia atď.)

Na pohyb medzi rôznymi stránkami v tejto časti použite spínače pohybu 
nahor-nadol . Všetky podrobnosti nájdete v príručke vlastníka vášho 
vozidla.

Na dolnom displeji (časť D);
 � Indikátor polohy rýchlostnej páky pre automatickú prevodovku (DCT) a 

prevodovku Xtronic 
 � Zostávajúca vzdialenosť do potreby doplnenia paliva („Dojazd“) 
 � Počítadlo prejazdených kilometrov jazdy A/jazdy B alebo počítadlo 

celkovej prejazdenej vzdialenosti 
 � Informácie o automatickom systéme zastavenia/naštartovania 

Na hornom displeji (časť A);
 � Hodiny – 12 alebo 24-hodinový formát 
 � Rozpoznanie dopravného značenia A2

 � Vonkajšia teplota vzduchu 

Na 2. hornom displeji (časť B);
 � Informácie tempomatu/obmedzovača rýchlosti 
 � Ikony/upozornenia asistentov riadenia

J11 SK SK
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Ponuka [Settings]
Prechádzajte cez stránku [Settings] pomocou spínačov , potom stlačte 
tlačidlo <OK>  pre prístup k ponuke [Settings].

Settings

Clock

Vehicle Settings
Maintenance

ESP
Driver Assistance

50

Display Settings

Body Colour
ECO Mode Settings

ECO Drive Report
Welcome E�ect

50

Stop / Start

 Change Settings

Settings

50

P
96.5

47
A

P
96.5

47
A

P
96.5

47
A

1:49 19 C 1:49 19 C 1:49 19 C

OK

Display Settings

Contents Selection

Stlačením spínača  nahor alebo nadol prechádzajte cez ponuku a 
stlačením tlačidla <OK> vyberte želanú položku z ponuky. Tlačidlo <OK> 
použite aj na výber/zrušenie výberu zvýraznenej funkcie v podradených 
ponukách.
Ponuku opustite opakovaným stlačením tlačidla <BACK> .

V ponuke [Settings] vozidla môžete prispôsobiť nasledujúce položky:
 � [ESP]
 � [Driver Assistance] – pozornosť vodiča, dopravné značenie, parkovací 

asistenti, ovládanie podvozku, sila potrebná na riadenie atď.
 � [Clock]
 � [Display Settings] – výber obsahu ponuky, farba karosérie, informácie 

ECO atď.
 � [Vehicle Settings] – osvetlenie, stierače, uzamknutie atď.
 � [Maintenance] – Servis, Pneumatiky, Iné, Stav AdBlue
 � [Alert] – časovač, navigácia, telefón, pošta atď.
 � [Tyre Pressures] – cieľové predné, cieľové zadné, jednotka, kalibrovať
 � [Units] – vzdialenosť/spotreba paliva, teplota atď.
 � [Language] – anglický, francúzsky, nemecký, taliansky, španielsky, 

portugalský, holandský, turecký, ruský.

OVLÁDACIE PRVKY NA VOLANTE
Spínače ovládania audia a ponuky

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

informáciami o vozidle.
  Stláčaním tlačidiel  prepínajte z jedného zobrazenia obrazovky 

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

  Stlačením tlačidla <OK> vyberte položku na displeji s informáciami 
o vozidle alebo preferovaný dostupný zdroj zvuku.

 Späť
  Stlačením tlačidla  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo 

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

ladenia nedajú používať na ovládanie zvuku.
 Rádio:

•   Kratšie stlačenie tlačidla  / : Nasledujúca alebo 
predchádzajúca predvolená stanica

•   Dlhšie stlačenie tlačidla  / : Nasledujúca alebo 
predchádzajúca stanica

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

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

 Hlasitosť
  Stláčaním tlačidla + alebo − hlasitosť zvyšujete alebo znižujete.

OK

J11SK SK
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OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE
Automatická klimatizácia

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 odstránenia zarosenia 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 cirkulácie vzduchu sa automaticky prepne na nasávanie 
vonkajšieho vzduchu do interiéru. Indikátor na spínači recirkulácie 
vzduchu  bude vypnutý.

 � Otočný ovládač regulácie teploty  otočte do polohy vysokej teploty.
 � Rýchle odmrazenie/odstránenie zarosenia čelného skla dosiahnete 

stlačením tlačidla vyhrievaného čelného skla . Rozsvieti sa indikátor na 
spínači. Automaticky sa vypne po približne 4 minútach.

Režim DUAL
Ak je DUÁLNY režim  ZAPNUTÝ, môžu vodič a spolujazdec nastaviť teploty 
klimatizačného systému samostatne.
Ak je DUÁLNY režim VYPNUTÝ, ovládacím prvkom vodiča sa nastavuje 
teplota klimatizačného systému, ktorá platí aj pre spolujazdca.  
Pri regulovaní ovládacím prvkom spolujazdca sa automaticky zapne 
DUÁLNY režim.

Ovládanie prúdenia
Individuálnym výberom prieduchov môžete prúdenie vzduchu nasmerovať 
na želané miesto. Stlačením jedného zo smerových tlačidiel  zapnete 
alebo vypnete prúdenie vzduchu. Podľa želania môžete zvoliť akúkoľvek 
kombináciu 3 smerov prúdenia vzduchu.

ON•OFF
A/C

MAX

DUALAUTO

Manuálna klimatizácia

Odmrazovanie/odstraňovanie zarosenia čelného skla
 � Maximálny výkon odstraňovania zarosenia dosiahnete stlačením tlačidla 

zariadenia na odstránenie zarosenia čelného skla . Rozsvieti sa 
indikátor na spínači. Klimatizácia sa automaticky zapne, keď bude 
teplota prostredia nad -2 °C a rozsvieti sa indikátor <A/C> .

 � Otočný ovládač rýchlosti ventilátora  otočte v smere hodinových 
ručičiek na polohu najvyššej rýchlosti ventilátora.

 � Ubezpečte sa, že spínač režimu prívodu vzduchu je prepnutý na 
cirkuláciu vonkajšieho vzduchu. Indikátor na spínači recirkulácie vzduchu 

 by mal byť vypnutý.
 � Otočný ovládač regulácie teploty  otočte v smere hodinových ručičiek 

do polohy najvyššej teploty.

V podmienkach mimoriadne vysokej vlhkosti môže byť 
potrebná funkcia úplného odstránenia zarosenia.

Poznámka:

OFF

A/C

(Platí pre automatickú a manuálnu klimatizáciu) 
Aby mohlo byť čelné sklo čisté v podmienkach zvýšenej vlhkosti, 
nastavte ovládanie prúdenia vzduchu nasledovne:
Prieduch:    (automatická klimatizácia)

   alebo  (manuálna klimatizácia)

Režim <A/C> :  ZAP 

Otáčky ventilátora:  Nízke až stredné podľa potreby. 

Recirkulácia:  VYP 

TIP:
J11 SK SK
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KOMBINOVANÉ AUDIO A SYSTÉM NAVIGÁCIE (typ A)

 Displej s dotykovou obrazovkou.
 Stlačením systém stíšite/zrušíte stíšenie, otočením nastavíte hlasitosť.
 Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku zvuku. Opätovným stlačením sa 
zobrazí obrazovka s ponukou audio zdrojov.

 Stlačením tlačidla denného/nočného režimu prepínate medzi  
denným/nočným režimom osvetlenia displeja.

 Stlačením tlačidla zobrazíte na obrazovke mapu.
 Stlačením zobrazíte obrazovku východiskovej ponuky.
 Stlačením tlačidla vysuniete disk CD.
 Stlačením tlačidla zobrazíte monitor pre pohľad dozadu/okolo.
 Stlačením vyberiete ďalšiu/predchádzajúcu vysielajúcu stanicu alebo sa 
vrátite na predchádzajúcu skladbu/preskočíte aktuálnu skladbu na disku 
CD alebo na inom pripojenom médiu.

 Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo  
zrušíte výber.

 Otočením rolujete cez ponuku alebo zoznam, stlačením potvrdíte výber 
v rámci ponuky.

VOLUME

BACK

D127

A12

Telefón NastaveniaÍsť domov Body záujmu Cieľ

A3212, Abingdon Street

Zmenšiť Zväčšiť

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

Poznámka:

AUDIO SYSTÉM (bez navigácie) (typ B)
 

 Displej s dotykovou obrazovkou.
 Stlačením systém stíšite/zrušíte stíšenie, otočením nastavíte hlasitosť.
 Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku zvuku. Opätovným stlačením sa 
zobrazí obrazovka s ponukou audio zdrojov.

 Stlačením tlačidla denného/nočného režimu prepínate medzi  
denným/nočným režimom osvetlenia displeja.

 Stlačením tlačidla vstúpite do ponuky telefónu.
 Stlačením zobrazíte obrazovku východiskovej ponuky.
 Stlačením tlačidla vysuniete disk CD.
 Stlačením tlačidla zobrazíte monitor pre pohľad dozadu/okolo.
 Stlačením vyberiete ďalšiu/predchádzajúcu vysielajúcu stanicu alebo sa 
vrátite na predchádzajúcu skladbu/preskočíte aktuálnu skladbu na disku 
CD alebo na inom pripojenom médiu.

 Stlačením tlačidla sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo  
zrušíte výber.

 Otočením rolujete cez ponuku alebo zoznam, stlačením potvrdíte výber 
v rámci ponuky.

VOLUME

BACK

Telefón CD DAB

NáhodVšetky

FM NastaveniaUSBBT Audio

11:56SB-phone

SkladbaZdroj

Menu BT Interpret
Albumy

0:14

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

Poznámka:

J11SK SK
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AUDIO SYSTÉM (bez navigácie) (typ C)

 Stlačením jednotku zapnete/vypnete, otočením nastavujete hlasitosť.
 Stlačením vypnete displej, zatiaľ čo zvolené funkcie zostanú aktívne.
 Stlačením vyberiete rozhlasové pásmo (DAB/AM/FM).
 Stlačením prepínate medzi denným/nočným osvetlením displeja.
 Stlačením tlačidla vysuniete disk CD.
 Stlačením prepínate medzi mediálnymi zdrojmi (rádio, disk CD,  
zariadenia pripojené cez prídavné vstupy (USB, JACK, Bluetooth)).

 Stlačením vstúpite do ponuky telefónu.
 Otočením manuálne naladíte vysielajúcu stanicu alebo po krokoch 
prechádzate cez ponuku. Stlačením potvrdíte výber v rámci ponuky.

 Stlačením aktivujete funkciu dopravných správ.
 Stlačením vyberiete ďalšiu/predchádzajúcu vysielajúcu stanicu alebo sa 
vrátite na predchádzajúcu skladbu/preskočíte aktuálnu skladbu na disku 
CD alebo na inom pripojenom médiu.

 Stlačením vstúpite do ponuky nastavenia.
 Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku v ponuke.
 Tlačidlá predvolieb staníc 1 – 6, opakovať (<RPT>) skladby,  
pomiešať (<MIX>) skladby a zadanie znakov (<A-Z>).

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

Poznámka:

TA
VOL TUNE/MENU

RADIO

DISP

SETUP

RPT MIX
21 3 4 5 6

A-Z

10:45FM1-1

METROAF

ENTER

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

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

Poznámka:

Postup párovania  
(pre modely s audio zariadeniami typu A a B)
Na audio zariadení:
1. Vyberte položku [Nastavenia] na 

spúšťacom 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.

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

Poznámka:

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 telefonovania 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.

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

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

 � Vyberte položku [Pair Device] a 
stlačte tlačidlo <ENTER>.

Na vašom mobilnom telefóne:
 � Ubezpečte sa, že rozhranie 

Bluetooth je zapnuté.
V mobilnom telefóne spustite 
vyhľadávanie zariadení Bluetooth. 
Keď váš mobilný telefón rozpozná 
systém vo vozidle, budete požiadaní 
o: 
-  zadanie kódu PIN (0000)
-  zadanie hesla podľa zobrazenia na displeji.

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

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

Scan devices

Settings
Pair device

AF

54..
To Pair

Enter Pin
0000

AF

Pairing request
Confirm password

148855
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PRIPOJENIE EXTERNÉHO AUDIO ALEBO 
PAMÄŤOVÉHO ZARIADENIA
Vaše vozidlo je vybavené prídavnými vstupnými 
zásuvkami (USB, 3,5 mm JACK), ktoré sa 
nachádzajú v úložnej skrinke pod strednou 
lakťovou opierkou. Pomocou týchto prídavných 
vstupov môžete k vášmu audio systému pripojiť 
prehrávač iPod/MP3 alebo zariadenie USB.

Stlačením tlačidla <AUX> alebo <MEDIA> na audio 
jednotke vyberte prehrávanie zvuku z externe 
pripojeného zariadenia.

ROZPOZNANIE HLASU (typ A a type B)

Tlačidlo rozpoznania hlasu  na ovládacích prvkoch na volante  
(pozrite si strana 23) sa môže použiť na rôzne možnosti:

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

Zabudované rozpoznávanie hlasu (len typ A):
Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu zabudovaného rozpoznávania hlasu.

 � Navigácia podľa ulice:
 Použitím názvu ulice, vrátane mesta získate najlepšie výsledky:
 "Choďte na 10 Downing Street, Londýn"

 � Navigácia podľa zaujímavých miest (POI)
 Použitím POI, vrátane mesta získate najlepšie výsledky:
 "Nájsť štadión Twickenham v Londýne"

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

Poznámka:

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

TIP:

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.
Ak chcete opustiť obrazovku Apple CarPlay, dotknite sa  a zvoľte [Nissan] 
na obrazovke Apple CarPlay.

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

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

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

Poznámka:

Telefón

Prehrávanie 
teraz

Podcasty Audio knihy Spotify

Hudba Mapy Správy
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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.

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:

Google Mapy

D127

A12

7 minRue Jean Pierre Timbaud

34 min
27 km • 15:20

INFORMÁCIE PREMIUM TRAFFIC (typ A)

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.

NAVIGÁCIA DOOR-TO-DOOR (typ A)

Aplikáciu navigácie Door-to-Door Navigation je možné tiež 
prevziať z iTunes App Store alebo Google Play.

Poznámka:

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.

Keď sa po prvýkrát vykoná postup párovania, potvrďte, prosím, 
rovnaký pin, zobrazený na hlavnej jednotke a v aplikácii na 
vašom mobilnom telefóne.

Poznámka:

J11SK SK
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AKTUALIZÁCIA SYSTÉMOVÉHO SOFTVÉRU  
(typ A a typ B)

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 [Stiahnúť] pre spustenie preberania a aktualizáciu 

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

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

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

AKTUALIZÁCIA DÁT MAPY (typ A)

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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ROZPOZNANIE DOPRAVNÉHO ZNAČENIA
V závislosti od špecifikácie môže byť 
vaše vozidlo vybavené rozpoznaním 
dopravného značenia: v strede 
hornej časti displeja s informáciami 
o vozidle sa zobrazuje posledná 
rozpoznaná dopravná značka 
(rýchlostné obmedzenie, výstražná 
značka atď.).
Funkciu rozpoznávania dopravného 
značenia môžete zapnúť/vypnúť 
cez ponuku [Nastavenia].

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

Na stránke [Alerts] ponuky [Settings] môžete zapnúť 
kontextové správy rozpoznávania dopravného 
značenia. Keď sa zistí nové rýchlostné obmedzenie, zobrazí sa kontextová 
správa. Tiež je možné zobraziť kontextovú správu pre informácie o 
podmienenej rýchlosti, napr. obmedzenia súvisiace s počasím.

Driver Assistance

Driver Attention

Parking Aids
Chassis Control
Steering E�ort
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SYSTÉM ZASTAVENIA/NAŠTARTOVANIA
Systém zastavenia/naštartovania automaticky motor zastaví a znovu 
naštartuje, keď sa vozidlo nepohybuje. Tento systém prispieva k zlepšeniu 
spotreby paliva a výfukových emisií.

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

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

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

 � U modelov s automatickou prevodovkou (DCT) 
a prevodovkou Xtronic, vozidlo úplne zastaví ak stlačíte nožnú brzdu 
alebo zaradíte N (Neutrál) alebo P (Parkovanie).

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

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

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

 � U modelov s automatickou prevodovkou (DCT) a prevodovkou Xtronic: 
 �Ak sa indikátor (zelené) automatického podržania brzdy rozsvieti, 
preraďte na D (Jazda) alebo R (Spiatočka) alebo stlačte plynový 
pedál pre reštartovanie motora a pohyb.

 �Ak je automatické podržanie brzdy vypnuté alebo indikátor nesvieti, 
motor sa reštartuje, keď dáte dole nohu z brzdového pedálu alebo 
zaradíte D (Jazda) alebo R (Spiatočka).
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Ak používate plynový pedál na reštartovanie motora,  
objaví sa malé oneskorenie predtým, ako sa vozidlo pohne pri 
reštartovaní motora.

Poznámka:

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

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

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

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

Poznámka:

Stop / Start
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AUTO

OFF

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

Poznámka:
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SYSTÉM MONITOROVANIA TLAKU V 
PNEUMATIKÁCH

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

 Systém monitorovania tlaku v pneumatikách sa nezapne, 
pokým s vozidlom nebudete jazdiť rýchlosťou nad 
25 km/h (16 MPH).

Nastavenia systému TPMS
Systém TPMS umožňuje nasledujúce nastavenia:
 � Nastavenie cieľových tlakov predných pneumatík
 � Nastavenie cieľových tlakov zadných pneumatík
 � Výber jednotky tlaku pneumatík  

(kPa, psi, bar, kgf/cm2)
 � Kalibrácia systému

Nastavenia systému TPMS zmeňte nasledovne:
1. Vstúpte do ponuky [Settings].
2. Vyberte položku [Tyre Pressures],
3. Výberom jednej z položiek [Target Front],  

[Target Rear], [Tyre Pressure Unit] alebo [Calibrate] 
nastavte cieľový tlak pre predné alebo zadné 
pneumatiky, jednotky (kPa, psi, bar, kgf/cm2) alebo 
spustite kalibráciu systému.

4. Po dokončení sa na počiatočnú obrazovku vráťte 
opakovaným stláčaním tlačidla SPÄŤ na volante.

Tyre Pressures
bar

2.3
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1:49 19 C50

P
96.5

47
A

2.32.3

Settings

Vehicle Settings
Maintenance

Clock
Display Settings

C1:49 1950

96.5
47

A

Alert
Tyre Pressures

P

1:49 19 C50

P
96.5

47
A

Tyre Pressures

Tyre Pressure Unit
Calibrate

Target Rear
Target Front

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

Poznámka:
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Hlásenie [Check Cold Tyre]
Keď sa pneumatiky zahrejú a 
systém TPMS zistí, že teplota 
pneumatiky len minimálne 
prekračuje (studený) cieľový 
tlak, systém zobrazí výstrahu 
nízkeho tlaku v pneumatike. 
Ak sa to stane, stlačením 
tlačidla <OK> na volante 
zobrazte podrobnosti 
výstrahy; systém TPMS vám 
poradí, aby ste tlak príslušnej 
pneumatiky skontrolovali 
a nastavili, keď bude pneumatika studená, a to zobrazením hlásenia 
[ Cold Tyre].

Hlásenia TPMS

Kontrolky 
TPMS Možná príčina Odporúčaný úkon

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

Pneumatiku(-y) nafúknite na 
správny tlak.

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.

OK = Info

Low tyre pressure

Warning Tyre PressurePush
<OK>

Check Cold Tyre
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OVLÁDANIE REŽIMU POHONU VŠETKÝCH KOLIES
Spínač výberu režimu pohonu štyroch kolies (4WD), ktorý sa nachádza v dolnej časti prístrojovej dosky v blízkosti dverí vodiča, sa používa na 
výber medzi režimom pohonu dvoch kolies (2WD), AUTO alebo UZAMKNUTÉ (4WD), a to v závislosti od jazdných podmienok.

 � Režim 2WD vyberte stlačením strany spínača s nápisom <2WD>.
 � Režim AUTO vyberte stlačením spínača do strednej polohy <AUTO>
 � Režim UZAMKNUTÉ (4WD) vyberte stlačením strany spínača s nápisom <LOCK>. Po aktivácii režimu UZAMKNUTÉ sa spínač vráti do strednej 

polohy. Režim UZAMKNUTÉ vypnete a do režimu AUTO sa vrátite opätovným stlačením strany spínača s nápisom <LOCK>.

Nižšie uvedenú tabuľku použite ako referenciu pri výbere správneho režimu pohonu.

Režim 4WD Hnané kolesá Indikátor 4WD Jazdné podmienky

2WD

AUTO

LOCK

2WD

Predné kolesá Vypne sa Pre jazdu na suchých, spevnených 
cestách.

2WD

AUTO

LOCK

AUTO

Rozdelenie krútiaceho momentu na predné a 
zadné kolesá sa zmení automaticky v závislosti 
od vyskytujúcich sa jazdných podmienok. Pomer 
rozdelenia krútiaceho momentu medzi prednú a zadnú 
nápravu sa mení v pomere 100:0 (2WD) a 50:50 (4WD).

Pre jazdu na nespevnených alebo klzkých 
cestách. Toto je odporúčaný režim pre 
normálnu/každodennú jazdu.

2WD

AUTO

LOCK

UZAMKNUTÉ

Predné a zadné kolesá Pre jazdu po hrboľatých cestách.

2WD

AUTO

LOCK

Režim LOCK sa automaticky zmení na režim AUTO po ostrom zrýchlení vozidla alebo ak je rýchlosť vozidla vyššia ako približne 40 km/h  
(24 mph). Indikátor 4WD UZAMKNUTÉ zhasne. Vypnutie zapaľovania automaticky zruší režim UZAMKNUTÉ.

Poznámka:
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OVLÁDANIE NA VOLANTE

Typ CTyp A Typ B

 Spínač vzdialenosti
 Spínač <RES+>
 Spínač <CANCEL>
 Spínač <SET->
 Hlavný spínač ON/OFF obmedzovača rýchlosti

 Systém ProPILOT
 Inteligentný tempomat
 Tempomat
 Rozpoznávanie hlasom (pozrite si strana 16)
 Spínač telefónu

Pomocou ovládacích prvkov na pravej strane 
volantu môžete ovládať obmedzovač rýchlosti, 
tempomat/inteligentný tempomat/ProPILOT a 
hands-free telefónne systémy, ako aj vzdialenosť 
odstupu od vozidla.

Typ A - vozidlá CVT s funkciou ProPILOT (pozrite si strana 37 až strana 44)
Typ B - vozidlá s inteligentným tempomatom (ICC), asistentom riadenia a manuálnou prevodovkou (pozrite si strana 30 až strana 36)
Typ C - vozidlá bez ICC alebo ProPILOT (ohľadom prevádzky tempomatu a obmedzovača rýchlosti si pozrite strana 29)
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OVLÁDANIE PODVOZKU
Systém ovládania podvozku pomáha zlepšiť 
pohodlie jazdy a ovládateľnosť riadením pohybu 
karosérie prostredníctvom nastavenia brzdového 
tlaku a krútiaceho momentu motora podľa potreby. 
Systém ovládania podvozku môžete zapnúť/vypnúť 
prostredníctvom displeja s informáciami o vozidle.

Po zapnutí systému ovládania podvozku a zvolení 
režimu ovládania podvozku v trasovom počítači sa 
na displeji s informáciami o vozidle zobrazí obrazovka 
aktívneho ovládania jazdy.

SYSTÉM INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS (IDA)
Systém Intelligent Driver Alertness sa počas prvých 
20 minút vašej jazdy naučí váš jazdný štýl.  
Následne systém monitoruje vaše správanie pri 
riadení a upozorní vás, ak zistí zníženú úroveň 
pozornosti.

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

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

Chassis Control

P
96.5

47
A

1:49 19 C50

50

Take a break?

Driver Attention

C1:49 19

P
96.5

47
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Driver Attention

 Normálna úroveň  
pozornosti

Driver Attention

Znížená úroveň 
pozornosti

Take a break?

Driver Attention

Nebezpečná úroveň 
pozornosti

FILTER PEVNÝCH ČASTÍC V NAFTE/FILTER 
PEVNÝCH ČASTÍC V BENZÍNE
Ak je vaše vozidlo vybavené naftovým motorom, môže byť v ňom 
namontovaný filter pevných častíc v nafte (DPF), ako súčasť systému na 
reguláciu emisií. Ak je vaše vozidlo vybavené benzínovým motorom,  
môže byť v ňom namontovaný filter pevných častíc v benzíne (GPF),  
ako súčasť systému na reguláciu emisií.
Filtre DPF/GPF filtrujú z výfukových plynov častice uhlíka a tým znižuje 
emisie sadzí do životného prostredia.

Za normálnych jazdných podmienok sa nahromadené častice uhlíka vo filtri 
DPF/GPF pravidelne spaľujú a filter sa takto zbavuje nahromadených častíc. 
Týmto spôsobom sa filter DPF/GPF „regeneruje“ a následne môže znovu 
filtrovať častice uhlíka z výfukových plynov tak, ako to bolo plánované.

Za určitých menej priaznivých jazdných podmienok sa filter DPF/GPF môže 
nasýtiť/upchať, pretože tieto jazdné podmienky zabraňujú automatickej 
regenerácii filtra. V tomto prípade sa na displeji s informáciami o vozidle 
zobrazí výstražné hlásenie [Exhaust filter full] alebo [Exhaust filter 
maintenance] a bude vás informovať o tom, že s vozidlom musíte začať 
jazdiť určitým spôsobom, aby sa mohla začať regenerácia filtra DPF/GPF.

Keď sa objaví hlásenie [Exhaust filter full] alebo  
[Exhaust filter maintenance] a za podmienky,  
že to dovoľujú zákonné a bezpečnostné ustanovenia, 
postupujte nasledovne:
 �  Pri naftových vozidlách: s vozidlom by ste mali  

jazdiť rýchlosťou nad 80 km/h (50 MPH)  
(napríklad na diaľnici), pokým hlásenie nezmizne.

 � Pri benzínových vozidlách: s vozidlom by ste mali jazdiť rýchlosťou nad 
50 km/h (30 MPH) s miernym použitím plynového pedála, pokým 
hlásenie nezmizne.

Čo môžete urobiť sami, aby ste predišli nasýteniu/upchatiu filtra DPF/GPF:
 � Vyhýbajte sa opakovaným a častým jazdám na krátke vzdialenosti,  

pri ktorých motor nedosiahne svoju normálnu prevádzkovú teplotu.
 � Pravidelne jazdite s vozidlom rýchlosťou vyššou ako 60 km/h po dlhšie 

časové obdobie (dlhšie ako 30 minút).

Exhaust filter
maintenance

See owner’s manual
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USKLADNENIE KRYTU
Za účelom naloženia vysokých predmetov sa môže kryt podľa vyobrazenia 
uskladniť pod podlahové dosky batožinového priestoru, keď sú v hornej 
polohe.

SNÍMAČE POHYBU V INTERIÉRI
Snímače pohybu v interiéri rozpoznávajú pohyby v 
priestore pre pasažierov. Snímače pohybu v interiéri 
sa automaticky zapnú po zamknutí vozidla pomocou 
prívesku s diaľkovým ovládaním alebo inteligentného 
kľúča.

Snímače pohybu v interiéri môžete vyňať z alarmu  
(napr. keď ponecháte mierne otvorené okná) 
prostredníctvom displeja s informáciami o vozidle tak, 
že vyberiete ponuky [Settings] Ò [Vehicle Settings] Ò 
[Alarm System].

Ak vyberiete položku [Ask on Exit], po vypnutí 
zapaľovania sa zobrazí správa . Ak chcete snímače 
pohybu v interiéri vypnúť, stlačte spínač <OK> na volante.
Keď je vozidlo zamknuté, zvukový signál potvrdí vypnutie 
snímačov.

Ak vyberiete možnosť [Disable Once], snímače sa 
vypnú len raz. Snímače pohybu sa následne aktivujú 
automaticky.

Alarm System

Disable Once

P
96.5

47
A

C1:49 1950

Ask on Exit

Alarm System

Sensors

ON

Interior Movement

P
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501:49 19 C

OFF

Alarm System
Ask on Exit

1:49 19 C
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Disable Once
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ASISTENTI RIADENIA
Vaše vozidlo môže byť vybavené nasledujúcimi 
asistentmi riadenia:
 � Elektronický stabilizačný program (ESP)
 � Systém varovania pri zmene jazdného pruhu (LDW)
 � Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW)
 � Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
 � Systém Intelligent Emergency Braking (IEB)
 � Systém Intelligent Lane Intervention (ILI)
 � Obmedzovač rýchlosti
 � Tempomat
 � Inteligentný tempomat (ICC)
 � Systém ProPILOT

Po zapnutí sa informácie o týchto asistentoch riadenia zobrazia v hornej 
časti displeja s informáciami o vozidle.

Varovanie pri zmene jazdného pruhu  
(pre modely bez ICC alebo ProPILOT)
Systém varovania pri zmene jazdného pruhu (LDW) je v 
prevádzke pri rýchlostiach nad pribl. 60 km/h (37 MPH).  
Ak sa priblížite k niektorému okraju jazdného pruhu, v ktorom 
idete, upozorní vás zvuková signalizácia a blikanie indikátora 
LDW na displeji s informáciami o vozidle.

Systém LDW môžete vypnúť stlačením spínača 
vypnutia systému LDW na dolnej prístrojovej 
doske. Indikátor LDW na displeji s informáciami 
o vozidle zhasne. Systém LDW znovu zapnete 
opätovným stlačením spínača a indikátor LDW na 
displeji s informáciami o vozidle sa rozsvieti.

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

Driving Aids

Settings

501:49 19 C

P
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OK

Rozpoznanie mŕtveho uhla
Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW) je v prevádzke pri 
rýchlostiach nad 32 km/h (20 MPH).
Keď bočný radar rozpozná vozidlá v oblasti rozpoznávania, 
vo vonkajších zrkadlách 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.

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

Driving Aids

Lane
ESP

Emergency Brake

1:49 C50
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-6

Blind spot
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Systém Intelligent Emergency Braking bez funkcie 
rozpoznávania chodcov
 Systém Intelligent Emergency Braking (IEB) vám 
pomáha zabrániť predným kolíziám. Tento systém je 
v prevádzke pri rýchlostiach nad pribl. 5 km/h (3 MPH). 
Systém využíva radarový snímač za predným znakom 
Nissan na vypočítanie vzdialenosti medzi vaším 
vozidlom a vozidlom pred vami.

Systém Intelligent Emergency Braking 
s funkciou rozpoznávania chodcov
Systém Intelligent Emergency Braking (IEB) s funkciou rozpoznávania 
chodcov vám pomáha zabrániť predným kolíziám. Tento systém je v 
prevádzke pri rýchlostiach nad pribl. 5 km/h (3 MPH). Systém využíva 
radarový snímač za predným nárazníkom a kameru za čelným sklom na 
vypočítanie vzdialenosti medzi vaším vozidlom a predmetom pred vami.

Driving Aids

Lane
ESP

Blind spot

1:49 19 C50
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Emergency Brake

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

Keď sa rozpozná vozidlo

Výstraha pred 
prednou kolíziou

Automatická aktivácia 
brzdy

Zvýšenie 
brzdného účinku

Vzdialenosť

Spomalenie
Aktivuje sa čerpadlo 
brzdového systému
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Systém Intelligent Emergency Braking (IEB) – keď sa 
rozpozná chodec
Ak sa rozpozná riziko prednej kolízie s chodcom, začne blikať (červenou 
farbou) kontrolka systému Intelligent Emergency Brake Warning , zaznie 
zvuková signalizácia a systém bude čiastočne brzdiť.
Ak sa riziko kolízie stane bezprostredným, systém IEB začne automaticky 
brzdiť intenzívnejšie.

Keď sa rozpozná chodec

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

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

 � Ak do kamery svieti silné slnečné svetlo alebo iné intenzívne svetlo, 
ikona IEB bude blikať a systém IEB sa dočasne vypne.

Automatická aktivácia 
brzdy

Zvýšenie brzdného 
účinku

Vzdialenosť

Spomalenie
Aktivuje sa čerpadlo 
brzdového systému

Nastavenia asistentov riadenia
Asistentov riadenia môžete zapnúť/vypnúť prostredníctvom ponuky 
[Nastavenia] alebo stlačením spínača <OK> na ľavej strane volantu, keď je 
na displeji s informáciami o vozidle zobrazená stránka [Asistenti riadenia].

Systém Intelligent Around View Monitor (IAVM)
Systém IAVM vám pomáha pri 
manévrovaní s vozidlom, a to 
rozpoznávaním predmetov okolo 
vozidla, napr. pri parkovaní vozidla.
Systém sa automaticky zapne po 
zaradení spiatočky. Systém môžete 
zapnúť aj manuálne, a to stlačením 
tlačidla <CAMERA> na jednotke 
NissanConnect.

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

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

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

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

Poznámka:

MOD

MOD

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

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

MOD

D
O

K
O

N
A

L
É

 Z
V

L
Á

D
N

U
T

IE
 V

Á
Š

H
O

 V
O

Z
ID

L
A

 Q
A

S
H

Q
A

I

J11 SK SK



29

Systém Intelligent Parking Assist (IPA)
Systém IPA dokáže rozhodnúť, či je parkovacie miesto dostatočne veľké na 
zaparkovanie, prevezme riadenie a zaparkuje na tomto mieste.
Systém IPA zapnete stlačením tlačidla <CAMERA> na jednotke 
NissanConnect.

Ak sa vyžaduje režim paralelného parkovania, na displeji IAVM 
stlačte symbol paralelného parkovania.

Ak sa vyžaduje režim priečneho parkovania, na displeji IAVM 
stlačte symbol priečneho parkovania.

Postupujte podľa pokynov uvedených na displeji systému NissanConnect.

Po zobrazení ikony riadenia AUTO systém prevezme 
len riadenie – rýchlosť vozidla a brzdenie musíte 
ovládať sami. Ak počas automatického riadenia 
prevezmete riadenie, funkcia automatického riadenia 
sa zruší.

Všetky podrobnosti o prevádzke systému IPA nájdete v 
príručke vlastníka vášho vozidla.

MOD PA

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

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

Tempomat (modely bez ProPILOT alebo 
inteligentného tempomatu (ICC))
Pre vozidlá so systémom ProPILOT, si pozrite strana 38. Pre vozidlá s ICC a 
manuálnou prevodovkou si pozrite strana 31.
Stlačte spínač zapnutia/vypnutia tempomatu, zrýchlite na želanú rýchlosť 
jazdy a stlačte spínač <SET->; na displeji s informáciami o vozidle sa 
zobrazí nastavená rýchlosť jazdy a indikátor tempomatu sa zmení na 
zelený. Vozidlo teraz bude udržiavať nastavenú rýchlosť jazdy bez potreby 
stláčania plynového pedálu. Rýchlosť jazdy zvýšte alebo znížte stlačením 
spínača <RES+> alebo <SET->. Tempomat zrušte ťuknutím na brzdový alebo 
spojkový pedál, prípadne stlačením tlačidla <CANCEL>. Tempomat obnovte 
na predchádzajúcu rýchlosť stlačením spínača <RES+>. Tempomat vypnite 
opätovným stlačením spínača zapnutia/vypnutia tempomatu.

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

Poznámka:
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INTELIGENTNÝ TEMPOMAT (ICC) A SYSTÉM 
ASISTENTA RIADENIA (modely bez ProPILOT)

Základy

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

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

 �  ICC ani systém ProPILOT nebude vozidlo šoférovať za vás.
 �  Vždy buďte pripravený riadiť vozidlo bez asistenčných systémov.
 �  Aj počas používania pomocných prvkov jazdy máte ako vodič 
naďalej kontrolu nad vozidlom.

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

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

Ako aktivovať systém:
  Stlačte modrý spínač systému ICC na pravej 
strane volantu.
  Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti stlačte 
spínač <SET->.
  Pomocou spínača vzdialenosti nastavte 

požadovaný odstup od vozidla jazdiaceho 
pred vami.

Stlačením spínača ICC  sa zapne aj Asistent riadenia v pohotovostnom 
režime (v závislosti od nastavenia pomocných prvkov jazdy).

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

 � Stlačte brzdový pedál

Pochopenie displeja
 Nastavená rýchlosť
 Nastavenie stanovenej vzdialenosti 
odstupu

 Keď je asistent riadenia aktívny, 
vertikálne čiary a ikona volantu sa 
zmenia na zelené. Keď sa asistent 
riadenia prepne do pohotovostného 
režimu, zmenia sa na sivé.

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

Viac informácií o pochopení displeja 
nájdete na strana 34.
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OVLÁDANIE INTELIGENTNÉHO TEMPOMATU (ICC) A 
SYSTÉMU ASISTENTA RIADENIA 
(modely bez ProPILOT)

Systém ICC a Asistent riadenia sú 
určené na to, aby vodičovi pomáhali 
jazdiť v jednom pruhu na diaľnici.

Inteligentný tempomat (ICC)  
(bez systému 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 170 km/h (20 až 105 MPH).

Ak počas jazdy v režime sledovania vozidla pred vami začne sledované 
vozidlo spomaľovať, ICC spomalí vaše vozidlo až na 30 km/h (20 MPH), 
systém ICC sa zruší a budete musieť ovládať rýchlosť vozidla bez asistencie.

Ak pred vami nejde žiadne iné vozidlo a blížite sa k stojacim vozidlám, 
alebo ak vozidlo pred vami prudko brzdí, musíte zasiahnuť brzdovým 
pedálom, aby ste vozidlo zastavili manuálne.

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 rýchlosti nižšej 
ako 60 km/h (37 MPH), asistent riadenia sa zapne do 
pohotovostného režimu, keď je ICC zapnuté a nastavená 
rýchlosť (v závislosti od používateľských nastavení).  

Keď systém zistí, že podmienky sú správne, aktivuje sa asistent riadenia,  
čo indikuje zelený symbol volantu a označenia jazdného pruhu.
 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.

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

Asistent riadenia rozpoznáva prítomnosť vašich rúk na volante. 
Ak vaše ruky nie sú rozpoznané, na merači sa zobrazí vizuálne 
upozornenie nasledované zvukovým upozornením. Ak si ruky 
zložíte z volantu, systém asistenta riadenia sa zruší. Ak ruky 
znovu položíte na volant, systém sa obnoví.

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.
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Asistent riadenia je určený na použitie na dobre konštruovaých 
diaľniciach alebo na diaľniciach s miernymi zákrutami, na ktorých je 
doprava v opačnom smere oddelená bariérou.  
Aby ste predišli riziku nehody, nepoužívajte tento systém na 
miestnych cestách alebo na cestách, ktoré nie sú diaľnicami.

Ovládacie prvky pre ICC a Asistent riadenia

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

 � Displej systému
 � Ďalšie informácie s malými ikonami indikácie ICC a asistenta riadenia

 Spínač ICC:
 Zapne ICC do pohotovostného režimu, prípadne ICC vypne
 Tiež zapne asistenta riadenia v pohotovostnom režime  

(ak je to tak zvolené v ponuke nastavení).
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Štandardný tempomat sa aktivuje stlačením a podržaním 
spínača ICC.

Poznámka:

 Spínač <SET->:
 Aktivuje ICC 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).

 Spínač vzdialenosti:
 Stláčaním sa opakuje interval nastavenia vzdialenosti ICC:

 � Dlhá
 � Stredná
 � Krátka

 Spínač <RES+>:
 Opätovne aktivuje ICC na nastavenú rýchlosť tempomatu, prípadne 

postupne zvyšuje rýchlosť.
 � Podržaním spínača <RES+> zvyšujete NASTAVENÚ rýchlosť v krokoch 
po 10 km/h (5 MPH).

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

 Spínač asistenta riadenia:
 Zapína alebo vypína asistenta riadenia. Asistent riadenia sa dá aktivovať 

len vtedy, keď je aktívny Inteligentný tempomat (ICC). Stav Asistenta 
riadenia sa zapamätá pri nasledovnom zapnutí ICC.

 Spínač signálu:
 Dočasne deaktivuje funkciu asistenta riadenia počas zmeny jazdného 

pruhu. Asistent riadenia sa automaticky obnoví, keď sa dokončí manéver 
a podmienky sú dostatočné.
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Aktivácia systému ICC

Stlačte spínač systému ICC 
Tým sa ICC zapne 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:

Rozpoznané vozidlo 
pred vami

 

Nebolo rozpoznané 
žiadne vozidlo pred 

vami

Asistent riadenia sa aktivuje automaticky, v závislosti od nastavení.
To sa stane vtedy, keď sa Asistent riadenia nastaví podľa okolia a dané 
podmienky sú dostatočné. To sa na displeji s informáciami o vozidle 
zobrazuje ako:

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

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

 � Vypnite systém:
 �Stlačte spínač systému ICC  na volante. Zároveň sa tým vypne 
Asistent riadenia.

Rozpoznané vozidlo 
pred vami

 

Nebolo rozpoznané 
žiadne vozidlo pred 

vami
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Displej a indikátory systému ICC a asistenta 
riadenia

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

vypnutý

Pohotovostný 
režim asistenta 

riadenia

Asistent 
riadenia je 

aktívny

Rozpoznala 
sa zmena 
jazdného 

pruhu

 Indikátor nastavenia vzdialenosti
 Zobrazuje zvolený interval vzdialenosti.

Veľký interval vzdialenosti medzi vami a vozidlom pred vami. 
Toto je predvolené nastavenie pre ICC zakaždým, keď sa 
zapne.

Stredný interval vzdialenosti medzi vami a vozidlom pred 
vami.

Krátky interval vzdialenosti medzi vami a vozidlom pred vami.

 Indikátor rozpoznania vozidla idúceho pred vami
 Signalizuje, či systém detekuje vozidlo pred vami, keď je ICC aktívny.

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.

Vypnuté Pohotovostný 
režim Aktívne Porucha
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 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

 Indikátor nastavenia rýchlosti vozidla
 Udáva nastavenú rýchlosť vozidla.

Používanie ICC a asistenta riadenia v niektorých 
konkrétnych cestných podmienkach

Predchádzanie
Ak je počas používania ICC vaša súčasná rýchlosť nižšia ako nastavená 
(SET) rýchlosť a dávate najavo, že chcete meniť jazdné pruhy, ICC 
automaticky zrýchli vaše vozidlo, aby vám pomohlo pri predbiehaní.

Ak sa manéver predbiehania nestihne dokončiť v stanovenom časovom 
intervale, ICC automaticky zníži rýchlosť, aby sa zvýšila vzdialenosť medzi 
vami a vozidlom pred vami. Vzdialenosť medzi vašim vozidlom a vozidlom 
pred vami by ste mali sledovať a ak je to potrebné, urýchlene obnoviť 
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. Prevádzka 
asistenta riadenia sa automaticky obnoví po dokončení manévru zmeny 
jazdného pruhu za predpokladu, že sú dostatočné podmienky.

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
Asistent riadenia 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). Po vypnutí asistenta riadenia zaznie zvukový tón a 
ikona asistenta riadenia z informačného displeja vozidla zmizne.
Ak stierače nastavíte na vysokú rýchlosť manuálne, asistent riadenia sa 
vypne.
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. Keď sa asistent riadenia 
zruší, zaznie zvuková signalizácia.

Odporúča sa, aby ste jazdu s vozidlom prispôsobili podmienkam a 
starostlivo zvážili, či je systém ICC a asistent riadenia 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 ICC 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.
Prevádzka asistenta riadenia sa automaticky obnoví po dokončení 
manévru zmeny jazdného pruhu za predpokladu, že sú dostatočné 
podmienky.

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

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

Aktivácia systému ILI
Systém ILI sa musí zapnúť spínačom ILI vždy, keď sa spínač 
zapaľovania prepne do polohy ZAP. Keď je zapnutý systém ILI, 
indikuje to zelená ikona na informačnom displeji vozidla.

Deaktivácia systému ILI
Systém ILI vypnite stlačením vypínača ILI.

VAROVANIE PRI ZMENE 
JAZDNÉHO PRUHU  
(modely s ICC a manuálnou prevodovkou)

Systém varovania pri zmene jazdného pruhu (LDW) je v 
prevádzke pri rýchlostiach nad pribl. 60 km/h (37 MPH).  
Ak sa priblížite k niektorému okraju jazdného pruhu, v ktorom 
idete, upozorní vás zvuková signalizácia a blikanie žltého 
indikátora LDW na displeji s informáciami o vozidle.

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

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

Podrobné informácie o systéme ILI nájdete v používateľskej 
príručke vozidla.

Poznámka:
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SYSTÉM PROPILOT
Základy

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

Inteligentný tempomat
ProPILOT vám môže pomôcť udržiavať 
stanovenú vzdialenosť vášho vozidla od vozidla 
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. 
Táto príručka obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu systém 
bezpečne ovládať.

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

Ako aktivovať systém:
 Stlačte modrý spínač systému ProPILOT assist 
na pravej strane volantu.

 Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti stlačte 
spínač <SET->.

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

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

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

 � Zabrzdite pomocou brzdového pedálu

Pochopenie displeja
 Nastavená rýchlosť
 Nastavenie stanovenej vzdialenosti 
odstupu

 Keď je asistent riadenia aktívny, vertikálne 
čiary a ikona volantu sa zmenia na 
zelené. Keď sa asistent riadenia prepne 
do pohotovostného režimu, zmenia sa 
na sivé.

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

Ak chcete viac informácií pre pochopenie displeja systému ProPILOT,  
pozrite si strana 41.
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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 170 km/h (20 až 105 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.

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.

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

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 pred vami nejde žiadne iné vozidlo a blížite sa k stojacim vozidlám, 
alebo ak vozidlo pred vami prudko brzdí, musíte zasiahnuť brzdovým 
pedálom, aby ste vozidlo zastavili manuálne.
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Asistent riadenia je určený na použitie na dobre konštruovaých 
diaľniciach alebo na diaľniciach s miernymi zákrutami, na ktorých je 
doprava v opačnom smere oddelená bariérou. Aby ste predišli riziku 
nehody, nepoužívajte tento systém na miestnych cestách alebo na 
cestách, ktoré nie sú diaľnicami.

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.

120.5 km

501:49 19 C

96.5
47

A

CRUISE

D

Štandardný tempomat sa aktivuje stlačením a podržaním 
spínača ProPILOT.

Poznámka:

 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).

 Spínač vzdialenosti:
 Stláčaním sa opakuje interval nastavenia vzdialenosti ICC:

 � 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 asistenta riadenia. Asistenta riadenia je možné 

aktivovať iba vtedy, keď je aktívny ProPILOT. Stav Asistenta riadenia sa 
zapamätá pri nasledovnom zapnutí ICC.

 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.

J11SK SK



40D
O

K
O

N
A

L
É

 Z
V

L
Á

D
N

U
T

IE
 V

Á
Š

H
O

 V
O

Z
ID

L
A

 Q
A

S
H

Q
A

I

Aktivácia systému ProPILOT

Stlačte spínač systému 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:

Rozpoznané vozidlo 
pred vami

Nebolo rozpoznané 
žiadne vozidlo pred 

vami

Asistent riadenia sa aktivuje automaticky v závislosti od vašich 
nastavení
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. Tým sa zároveň 
vypne asistent riadenia a systém ILI.

Rozpoznané vozidlo 
pred vami

Nebolo rozpoznané 
žiadne vozidlo pred 

vami

J11 SK SK



41

D
O

K
O

N
A

L
É

 Z
V

L
Á

D
N

U
T

IE
 V

Á
Š

H
O

 V
O

Z
ID

L
A

 Q
A

S
H

Q
A

I

Displej a indikátory systému ProPILOT

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

120.5 km

501:49 19 C

P
96.5

47
A

CRUISE

Asistent 
riadenia je 

vypnutý

Pohotovostný 
režim asistenta 

riadenia

Asistent 
riadenia je 

aktívny

Rozpoznala 
sa zmena 
jazdného 

pruhu

 Indikátor nastavenia vzdialenosti
 Zobrazuje zvolený interval vzdialenosti.

Veľký interval vzdialenosti medzi vami a vozidlom pred vami. 
Toto je predvolené nastavenie pre ProPILOT vždy, keď sa 
zapne.

Stredný interval vzdialenosti medzi vami a vozidlom pred 
vami.

Krátky interval vzdialenosti medzi vami a vozidlom pred vami.

 Indikátor rozpoznania vozidla idúceho pred vami
 Signalizuje, či systém detekuje vozidlo pred vami, keď je ProPILOT aktívny.

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 tempomatu
 Zobrazí sa, keď sa tempomat aktivuje na nastavenú rýchlosť.

Vypnuté Pohotovostný 
režim Aktívne Porucha
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 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

 Indikátor nastavenia rýchlosti vozidla
 Udáva nastavenú rýchlosť vozidla.

 Imdikátor systému ProPILOT
 Farbou indikátora zobrazuje stav inteligentného tempomatu (ICC). 

 Ak chcete skontrolovať stav ILI, pozrite si obrazovku s pomocnými 
prvkami jazdy na displeji s informáciami o vozidle.

Vypnuté
Zapnutý 

pohotovostný 
režim

Zapnuté a 
aktívne

Používanie systému ProPILOT v niektorých 
špecifických jazdných podmienkach

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.

Predchádzanie
Ak je počas používania systému ProPILOT ICC vaša súčasná rýchlosť nižšia 
ako nastavená (SET) rýchlosť a dávate najavo, že chcete meniť jazdné pruhy, 
ICC automaticky zrýchli vaše vozidlo, aby vám pomohlo pri predbiehaní.

Ak sa manéver predbiehania nestihne dokončiť v stanovenom časovom 
intervale, systém ProPILOT ICC automaticky zníži rýchlosť, aby sa zvýšila 
vzdialenosť medzi vami a vozidlom pred vami. Vzdialenosť medzi vašim 
vozidlom a vozidlom pred vami by ste mali sledovať a ak je to potrebné, 
urýchlene obnoviť manuálne ovládanie rýchlosti.
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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.  
Prevádzka asistenta riadenia sa automaticky obnoví po dokončení 
manévru zmeny jazdného pruhu za predpokladu, že sú dostatočné 
podmienky.

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). Po vypnutí asistenta riadenia zaznie zvukový tón a 
ikona asistenta riadenia z informačného displeja vozidla zmizne.
Ak stierače nastavíte na vysokú rýchlosť manuálne, asistent riadenia sa 
vypne.
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. 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.

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.
Prevádzka asistenta riadenia sa automaticky obnoví po dokončení 
manévru zmeny jazdného pruhu za predpokladu, že sú dostatočné 
podmienky.
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OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI (modely s ProPILOT)

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

Zapnutím obmedzovača rýchlosti sa zapne aj ILI (v závislosti od nastavenia 
pomocných prvkov jazdy)

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 INTELLIGENT LANE INTERVENTION (ILI) 
(Systém prevencie zmeny jazdného pruhu)  
(modely so systémom ProPILOT)

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

Podrobné informácie o systéme ILI nájdete v používateľskej 
príručke vozidla.

Poznámka:

Aktivácia systému ILI
Pomocou spínačov na volante prejdite do ponuky Nastavenia na displeji s 
informáciami o vozidle.

V ponuke asistenčného systému pre vodiča [Asistenti riadenia] pomocou 
prepínačov na volante zvoľte [Lane] a stlačte <OK>. Potom vyznačte [Assist] 
a stlačte <OK>. Značka označenia indikuje, že systém ILI je zvolený.

Keď je [Lane Departure Prevention] zapnutý na ON, po štarte motora na 
volante stlačte spínač ProPILOT / obmedzovač rýchlosti.

Deaktivácia systému ILI
Keď sa spínač zapaľovania dá do polohy VYP, systém ILI sa  
automaticky vypne.

VAROVANIE PRI ZMENE JAZDNÉHO PRUHU 
(modely so systémom ProPILOT)

Systém varovania pri zmene jazdného pruhu (LDW) je v 
prevádzke pri rýchlostiach nad pribl. 60 km/h (37 MPH).  
Ak sa priblížite k niektorému okraju jazdného pruhu,  
v ktorom idete, upozorní vás zvuková signalizácia a na displeji 
s informáciami o vozidle sa na mieste indikátora systému  
ProPILOT rozbliká žltý indikátor LDW.

Systém LDW môžete vypnúť stlačením spínača 
LDW na dolnej prístrojovej doske. Kontrolka na 
vypínači LDW zhasne. Systém LDW sa znovu 
aktivuje, opätovným stlačením spínača.  
N vypínači LDW sa rozsvieti kontrolka.

Systém LDW môžete zapnúť a vypnúť aj v ponuke 
nastavení [Nastavenia] na displeji s informáciami 
o vozidle.

Ak systém LDW vypnete pomocou ponuky nastavení [Nastavenia],  
systém zostane vypnutý aj pri najbližšom naštartovaní motora vozidla.
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