
Symbol MODRÉ OBČIANSTVO NISSAN označuje in-
formácie a najlepšie postupy, ktoré sú priateľské k
životnému prostrediu.

Ak vidíte vyššie uvedený symbol, znamená to "Ne-
robte toto" alebo "Nedovoľte, aby sa toto stalo".

Ak vidíte symbol podobný tomu, ktorý je na vyššie
uvedenom obrázku, znamená to, že šípka smeruje k
prednej časti vozidla.

Šípky na obrázkoch, ktoré sa podobajú tým, ktoré
sú uvedené vyššie, označujú pohyb alebo úkon.

Šípky na obrázkoch, ktoré sú podobné vyššie uve-
deným, upozorňujú na položku v obrázku.

m

Toto označuje názov a referenčnú stránku.

[ ]:

Označuje kláves/položku zobrazenú na obrazovke.

Určite si prečítajte popis “Výstražné štítky airbagu” v
tejto príručke v časti Bezpečnosť a popis “Štítok air-
bagu” na konci tejto príručky.



LIKVIDÁCIA BATÉRIE
Lítium-iónová batéria má obmedzenú životnosť. In-
formácie o recyklácii alebo likvidácii lítium-iónovej
batérie získate u informovaného opravára vozidiel
LEAF, ako napríklad u certifikovaného predajcu elek-
trických vozidiel značky NISSAN. Nepokúšajte sa sa-
mi vykonať recykláciu alebo likvidáciu lítium-iónovej
batérie.

VÝSTRAHA
Nesprávne zlikvidovaná batéria môže poško-
diť životné prostredie. Pri likvidácii batérie sa
vždy riaďte lokálnymi nariadeniami.

Príklady batérií, ktoré sa nachádzajú vo vozidle:

• Akumulátor vozidla

• Batéria diaľkového ovládača (pre inteligentný
kľúč a/alebo diaľkový bezkľúčový systém otvá-
rania)

• Batéria snímača systému sledovania tlaku v
pneumatikách (TPMS)

• Batéria diaľkového ovládača (pre systém mobil-
nej zábavy)

V prípade pochybností sa ohľadom rady o likvidácii
obráťte na informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad na certifikovaného predajcu elektric-
kých vozidiel NISSAN.

m
Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.

m
iPod® je ochranná známka
spoločnosti Apple Inc.

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť príručky vlast-
níka nesmie byť reprodukovaná alebo ukladaná do
systému na vyhľadávanie informácií alebo prená-
šaná v akejkoľvek forme, alebo akýmkoľvek spôso-
bom, elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním,
zaznamenávaním alebo inak, bez predchádzajúce-
ho písomného súhlasu od spoločnosti Nissan Inter-
national SA, Švajčiarsko.



Ohľadom pomoci alebo otázok o službe NISSANConnect EV kontaktujte oddelenie technickej podpory NISSANConnect EV:

Krajina: Lokálne telefónne číslo: Medzinárodné telefónne
číslo:

Webová adresa: Kontaktná stránka:

Rakúsko 0800 21 53 80 +43 190 57 77 77 https://www.nissan.at/ https://www.nissan.at/kundenservice/
kontakt.html

Belgicko 00 800 5000 1001 +32 3 870 34 49 www.nissan.be https://nl.nissan.be/klantenservice/contact.html
Česká republika 800 23 23 23 +36 1 371 54 91 http://www.nissan.cz/ https://www.nissan.cz/zakaznicke-sluzby/

kontakt.html
Dánsko +45 70 14 01 47 * www.nissan.dk https://www.nissan.dk/kundeservice/kontact-

os.html
Estónsko/(baltické
štáty)

+372 606 4070 * www.nissan.ee https://www.nissan.ee/klienditeenindus/
kontaktteave.html

Fínsko 010 770 5222 +358 10 770 5222 www.nissan.fi https://www.nissan.fi/asiakaspalvelu/ota-
yhteytta.html

Francúzsko 0805 11 22 33 +33(0) 1 72 67 69 14 www.nissan.fr https://www.nissan.fr/service-clients/
contact.html

Nemecko 0800/58 949 87 +49 2232/57 20 79 https://www.nissan.de/ https://www.nissan.de/kundenservice/
kontakt.html

Maďarsko 06-80-333-888 +36 1 371 54 93 http://www.nissan.hu/ https://www.nissan.hu/ugyfelszolgalat/forduljon-
hozzank.html

Taliansko 800 105 800 +39 06 908 087 77 https://www.nissan.it/ https://www.nissan.it/servizio-clienti/
contattaci.html

*: Obráťte sa, prosím, na informovaného opravára elektrických vozidiel, ako napríklad na certifikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.



Krajina: Lokálne telefónne číslo: Medzinárodné telefónne
číslo:

Webová adresa: Kontaktná stránka:

Lotyšsko 8000 3211 +372 606 4071 www.nissan.lv https://www.nissan.lv/klientu-
apkalposana/sazinieties-ar-mums.html

Litva 8800 30725 +372 606 4072 www.nissan.lt https://www.nissan.lt/klientu-
aptarnavimas/susisiekite-su-
mumis.html

Luxembursko 00 800 5000 1001 +32 3 870 34 49 https://www.nissan.lu/ https://www.nissan.lu/service-clients/
contact.html

Holandsko 0800 0231513 * www.nissan.nl https://www.nissan.nl/klantenservice/
contact.html

Nórsko 815 21 310 +47 66 98 39 27 www.nissan.no https://www.nissan.no/kundeservice/
kontakt-oss.html

Poľsko 0 801 647726 +36 1 371 54 96 http://www.nissan.pl/ https://www.nissan.pl/obsluga-klienta/
kontakt.html

Portugalsko 800 200 000 +34 932 907 526 www.nissan.pt https://www.nissan.pt/servico-al-
cliente/contacta-nos.html

Rusko 8 800 200 59 90 * www.nissan.ru https://www.nissan.ru/customer-
service/contact-us.html

Slovensko 0800 11 20 20 +36 13715495 http://www.nissan.sk/ https://www.nissan.sk/sluzby-
zakaznikom/kontakt.html

Španielsko 900 118 119 +34 932 907 515 www.nissan.es https://www.nissan.es/servicio-cliente/
contacto.html

Švédsko +46 8 5010 3000 * www.nissan.se https://www.nissan.se/kundtjanst/
kontakta-oss.html

Švajčiarsko 0800 86 09 00 0041 44 73 65 550 http://www.nissan.ch/ https://de.nissan.ch/kundenservice/
kontakt.html

Veľká Británia 0330 123 1231 * www.nissan.co.uk https://www.nissan.co.uk/customer-
service/contact-us.html#contact-us-
online

Ukrajina 0 800 303 307 * https://www.nissan.ua https://www.nissan.ua/customer-
service/contact-us.html

*: Obráťte sa, prosím, na informovaného opravára elektrických vozidiel, ako napríklad na certifikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.
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LEAF je elektrické vozidlo. Niektoré systémy vozidla
fungujú odlišne a majú odlišné prevádzkové vlast-
nosti, ako vozidlá vybavené motorom s vnútorným
spaľovaním. Z tohto dôvodu je dôležité, aby ste si
pozorne preštudovali celú príručku vlastníka. Hlav-
ným rozdielom je, že vozidlo LEAF je poháňané elek-
trinou. Vozidlo LEAF nevyžaduje a nie je schopné
používať benzín, ako vozidlo poháňané tradičným
motorom s vnútorným spaľovaním. Vozidlo LEAF
využíva elektrinu uloženú v lítium-iónovej (Li-ióno-
vej) batérii. Lítium-iónovú batériu vozidla musíte
pred jazdou s vozidlom nabiť elektrinou. Počas pre-
vádzky vozidla sa lítium-iónová batéria postupne
vybíja. Ak sa lítium-iónová batéria úplne vybije, až
do jej opätovného nabitia nebude vozidlo schopné
prevádzky.

Toto vozidlo používa dva typy batérií. Jednou je 12 V
batéria, ktorá je rovnaká, ako batéria vo vozidlách
poháňaných benzínovými alebo naftovými motor-
mi, a druhou je lítium-iónová batéria (vysokonapä-
ťová).

12 V batéria poskytuje energiu pre systémy a fun-
kcie vozidla, ako napríklad pre audio systém, dopln-
kové zadržiavacie systému, svetlomety a stierače
čelného skla.

Lítium-iónová batéria poskytuje energiu elektrické-
mu motoru (trakčnému motoru), ktorý zabezpečuje
pohyb vozidla.

Lítium-iónová batéria taktiež nabíja 12 V batériu.

Nabíjanie lítium-iónovej batérie vyžaduje pripojenie
vozidla. Okrem toho, systém vozidla dokáže rozšíriť
jazdný dosah premenou jazdnej sily na elektrinu,
ktorá sa do lítium-iónovej batérie ukladá počas spo-
maľovania vozidla alebo počas jazdy zo svahu. Na-
zýva sa to regeneratívne brzdenie. Toto vozidlo sa
považuje za vozidlo priateľské k životnému prostre-
diu, pretože nevypúšťa výfukové plyny, ako naprík-
lad oxid uhličitý alebo oxid dusíka.

VAROVANIE

Vaše vozidlo obsahuje utesnenú vysokonapä-
ťovú lítium-iónovú batériu. V prípade nespráv-
nej likvidácie lítium-iónovej batérie existuje ri-
ziko vážnych popálenín a zásahu elektrickým
prúdom, ktoré môžu mať za následok vážne
zranenie alebo smrť a existuje aj riziko poško-
denia životného prostredia.

VÝSTRAHA
Zabránenie poškodenia lítium-iónovej baté-
rie:

• Nevystavujte vozidlo extrémnym okolitým
teplotám po dlhší čas.

• Vozidlo neuskladňujte pri teplotách pod
-25 °C (-13 °F) na viac ako sedem dní.

• Vozidlo nenechávajte na viac ako 14 dní na
mieste, kde meradlo dostupného nabitia
lítium-iónovej batérie dosiahne nulový
stav nabitia alebo stav nabitia blížiaci sa
nule.

• Lítium-iónovú batériu nepoužívajte na
žiadny iný účel.

POZNÁMKA:
• Ak je vonkajšia teplota -25 °C (-13 °F) alebo niž-

šia, lítium-iónová batéria môže zamrznúť a jej
nabitie nebude možné, prípadne nedokáže
poskytnúť energiu na prevádzku vozidla. Vo-
zidlo presuňte na teplé miesto.

SYSTÉM ELEKTRICKÉHO
VOZIDLA LÍTIUM-IÓNOVÁ BATÉRIA
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• Kapacita lítium-iónovej batérie vo vašom vo-
zidle na uchovanie nabitia sa postupom času
a používaním znižuje, a to rovnako, ako pri
všetkých podobných batériách. Starnutie ba-
térie a znižovanie kapacity bude mať za ná-
sledok znižovanie jazdného dosahu v porov-
naní s pôvodným jazdným dosahom, keď bo-
lo vozidlo nové. Je to normálny a očakávaný
stav a neoznačuje to žiadnu poruchu vašej
lítium-iónovej batérie.

• Lítium-iónová batéria má obmedzenú život-
nosť a keď jej nabíjacia kapacita klesne pod
určitú úroveň, rozsvieti sa kontrolka systému
elektrického vozidla. Vlastníci by svoje vozid-
lá mali priviezť kvôli prehliadky a možnej vý-
mene batérie.

• Lítium-iónová batéria má obmedzenú život-
nosť. Informácie o recyklácii alebo likvidácii
lítium-iónovej batérie získate u informované-
ho opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u cer-
tifikovaného predajcu elektrických vozidiel
značky NISSAN. Nepokúšajte sa sami vykonať
recykláciu alebo likvidáciu lítium-iónovej ba-
térie.

JAZDA S VYBITOU
LÍTIUM-IÓNOVOU BATÉRIOU
Keď v navigačnom systéme nastavíte cieľ, ktorý pre-
sahuje dostupný jazdný dosah, navigačný systém
automaticky vyhľadá polohu nabíjacích staníc v
blízkosti. Keď sa zobrazujú polohy nabíjacích staníc
v blízkosti, lítium-iónovú batériu čo možno najskôr
nabite (modely s navigačným systémom).

Rozsvietenie kontroliek na prístrojovom paneli a zo-
brazenie hlásení na displeji s informáciami o vozidle
vás informuje o nízkej úrovni nabitia lítium-iónovej
batérie. Na obrazovke navigačného systému sa zo-
brazujú aj pokyny, ktoré vás nasmerujú k nabíjacím
staniciam v blízkosti (modely s navigačným systé-
mom).

Keď sa rozsvietia tieto kontrolky a zobrazia tieto
hlásenia, dosah vozidla je veľmi obmedzený. Postu-
pujte podľa pokynov na navigačnej obrazovke (mo-
dely s navigačným systémom) a vozidlo okamžite
nabite na najbližšej nabíjacej stanici.

Existujú tri úrovne informácií, ktoré sa budú zobra-
zovať, keď sa bude lítium-iónová batéria vybíjať:

jA Úplné nabitie

1. Slabá lítium-iónová batéria

2. Označenie“– – –”

3. Obmedzený výkon trakčného motora

jB Batéria je vybitá
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1. Súčasné rozsvietenie nasledujúcich kontroliek na
prístrojovom paneli a zobrazenie nasledujúcich
hlásení na displeji s informáciami o vozidle ozna-
čuje nízke nabitie lítium-iónovej batérie:

• Kontrolka slabého nabitia batériem

• Hlavná kontrolka m

• Na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí
výstražné hlásenie [Batéria je slabá].
Pozri “Displej s informáciami o vozidle” v
časti “2. Prístroje a ovládače”.

• Hlásenia sa zobrazujú na obrazovke navigač-
ného systému (modely s navigačným systé-
mom).
Pozrite si samostatne dodávanú príručku
vlastníka navigačného systému.

• Jazdný dosah bliká.

POZNÁMKA:
Kvôli dopravným podmienkam môže byť
problémom dostať sa na nabíjaciu stanicu,
ktorú navrhuje navigačný systém (modely s
navigačným systémom). Ak je lítium-iónová
batéria takmer úplne vybitá, choďte priamo k
najbližšej nabíjacej stanici.

2. Ak budete s vozidlo naďalej jazdiť a lítium-iónová
batéria sa bude naďalej vybíjať, jazdný dosah na
prístrojovej doske sa zmení na “– – –”.

3. Keď sa rozsvieti indikátor obmedzenia výkonu
m, výkon trakčného motora sa obmedzí, čo
bude mať za následok zníženie rýchlosti vozidla.
Vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste ešte

predtým, ako sa lítium-iónová batéria úplne vy-
bije a na jazdu s vozidlom nebude k dispozícii už
žiadna energia. Kontaktujte cestnú asistenčnú
službu uvedenú v záručnej knihe a zázname
údržby vášho vozidla NISSAN LEAF. Pozri

“Ak sa lítium-iónová batéria úplne vybije” v
časti “6. V prípade núdze”.

NABÍJANIE 12 V BATÉRIE
12 V batéria sa nabíja automaticky, a to pomocou
elektriny uloženej v lítium-iónovej batérii.

Počas nabíjania 12 V batérie bude blikať indikátor
stavu nabíjania na prístrojovej doske (okrem prípa-
du, kedy sa nabíja lítium-iónová batéria alebo keď je
spínač napájania v polohe READY to drive). Pozri

“Indikátory stavu nabíjania” v časti
“CH. Nabíjanie”.

Počas používania vozidla
Lítium-iónová batéria nabíja 12 V batériu podľa po-
treby, keď je spínač napájania v polohe READY to
drive alebo ON.

12 V batéria sa nenabíja v nasledujúcich situáciách:

• Keď je spínač napájania v polohe ACC.

• Keď je spínač napájania v polohe ON a radiaca
páka je v polohe N (neutrál).

Keď sa vozidlo nepoužíva
Keď je systém elektrického vozidla vypnutý dlhú do-
bu, 12 V batéria sa môže pravidelným spôsobom au-
tomaticky krátkodobo nabíjať.
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OHRIEVAČ LÍTIUM-IÓNOVEJ
BATÉRIE (ak je súčasťou výbavy)
Pre modely s 40 kWh batériou (ak je
súčasťou výbavy)

VÝSTRAHA
Ohrievač lítium-iónovej batérie sa nespustí, ak
je dostupné nabitie lítium-iónovej batérie niž-
šie ako približne 15% a nabíjačka nie je pripo-
jená k vozidlu. Ak chcete prispieť k zabráneniu
zamrznutia lítium-iónovej batérie, vozidlo ne-
nechávajte v prostredí, kde môžu teploty kles-
núť pod -17 °C (-1 °F), a to pokým vozidlo nie je
pripojené k nabíjačke. Lítium-iónovú batériu
nabite čo možno najskôr potom, ako dostup-
né nabitie lítium-iónovej batérie klesne na pri-
bližne 15 % alebo menej.

Ohrievač lítium-iónovej batérie pomáha zabrániť
zamrznutiu lítium-iónovej batérie a pomáha zabrá-
niť výraznému zníženiu výkonu lítium-iónovej baté-
rie pri nízkej teplote. Ohrievač lítium-iónovej batérie
sa automaticky zapne, keď je teplota lítium-iónovej
batérie približne -17 °C (-1 °F) alebo menej. Ohrievač
lítium-iónovej batérie sa automaticky vypne, keď je
teplota lítium-iónovej batérie približne -10 °C (14 °F)
alebo viac.

Keď je k vozidlu pripojená nabíjačka, ohrievač lítium-
iónovej batérie používa elektrickú energiu z exter-
ného zdroja. Keď k vozidlu nie je pripojená nabíjačka,
ohrievač lítium-iónovej batérie používa elektrickú
energiu z lítium-iónovej batérie a v takomto prípa-
de sa bude dostupné nabitie lítium-iónovej batérie
znižovať.

POZNÁMKA:
• Pri parkovaní vozidla na mieste, kde teploty

klesajú pod -17 °C (-1 °F), pripojte k vozidlu
nabíjačku a spínač napájania dajte do polohy
VYP. Zabezpečíte tak externé napájanie pre
ohrievač lítium-iónovej batérie počas jeho
prevádzky a zabránite vybitiu lítium-iónovej
batérie.

• Počas činnosti ohrievača lítium-iónovej baté-
rie budú indikátory stavu nabíjania svietiť v
určitej schéme. Indikátory stavu nabíjania po-
užívajú rovnakú schému na označenie nabíja-
nia 12 V batérie, činnosti časovača Časovač
ovládania klimatizácie alebo činnosti diaľko-
vého ovládania klimatizácie (modely s navi-
gačným systémom). Indikátory stavu nabíja-
nia sa nezmenia, ak je ohrievač lítium-iónovej
batérie v činnosti v rovnakom čase, ako vyššie
uvedené funkcie. Pozri “Indikátory sta-
vu nabíjania” v časti “CH. Nabíjanie”.

• Ohrievač lítium-iónovej batérie používa na
prevádzku energiu lítium-iónovej batérie aj v
prípade, že je vozidlo pripojené k nabíjačke v
nasledujúcich situáciách:
– Spínač napájania vozidla je v polohe ON.
– Do nabíjacieho vybavenia sa nedodáva

žiadna elektrická energia.

• Keď je ohrievač lítium-iónovej batérie už v
prevádzke pomocou externého zdroja napá-
jania, v používaní externého zdroja bude po-
kračovať aj v prípade, že spínač napájania dá-
te do polohy ON.

• Jazdný dosah vozidla sa zníži v prípade pre-
vádzky ohrievača lítium-iónovej batérie (pri

teplote lítium-iónovej batérie približne -17 °C
(-1 °F) alebo nižšej) počas jazdy s vozidlom.
Lítium-iónovú batériu budete možno musieť
nabiť skôr, ako pri vyššej teplote prostredia.

• Počas prevádzky ohrievača lítium-iónovej ba-
térie vyžaduje nabitie lítium-iónovej batérie
viac času.

• Počas prevádzky ohrievača lítium-iónovej ba-
térie sa predpovedaný čas nabíjania zobraze-
ný na merači predĺži.

• Lítium-iónová batéria sa pomocou časovača
nabíjania nemusí nabiť na očakávanú úroveň
v prípade, že je v prevádzke ohrievač lítium-
iónovej batérie.

• Pre modely s navigačným systémom: keď sa
lítium-iónová batéria počas prevádzky zohre-
je, dajte ju do polohy VYP a nabíjačku odpojte
od vozidla, odošle sa e-mail s pripomienkou
týkajúcou sa pripojenia nabíjačky. Pozrite si
samostatne dodávanú príručku vlastníka na-
vigačného systému.

Pre modely s 62 kWh batériou (ak je
súčasťou výbavy)

VÝSTRAHA
Keď k vozidlu nie je pripojená normálna nabí-
jačka, ohrievač lítium-iónovej batérie nefun-
guje. Ak chcete prispieť k zabráneniu zamrz-
nutia lítium-iónovej batérie, vozidlo nenechá-
vajte v prostredí, kde môžu teploty klesnúť
pod -20 °C (-4 °F), a to pokým vozidlo nie je pri-
pojené k nabíjačke.
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Ohrievač lítium-iónovej batérie pomáha zabraňo-
vať zamrznutiu lítium-iónovej batérie pri nízkej tep-
lote. Ohrievač lítium-iónovej batérie sa automaticky
zapne, keď je teplota lítium-iónovej batérie približ-
ne -20 °C (–4 °F) alebo chladnejšia a vonkajšia tep-
lota je približne -24 °C (-11 °F) alebo menej. Ohrievač
lítium-iónovej batérie sa automaticky vypne, keď je
teplota lítium-iónovej batérie približne -18 °C (0 °F)
alebo chladnejšia a vonkajšia teplota je približne
-22 °C (-8 °F) alebo viac.

Ohrievač lítium-iónovej batérie pracuje, keď je nor-
málna nabíjačka pripojená k vozidlu a automaticky
používa elektrickú energiu z externého zdroja alebo
z Lítium-iónovej batérie.

POZNÁMKA:
• Pri parkovaní vozidla na mieste, kde teploty

klesajú pod -20 °C (-4 °F), pripojte k vozidlu
nabíjačku a spínač napájania dajte do polohy
VYP. Ohrievač lítium-iónovej batérie automa-
ticky využíva elektrickú energiu z externého
zdroja alebo z Lítium-iónovej batérie. založe-
nú na zvyšnej Lítium-iónovej batérii.

• Počas činnosti ohrievača lítium-iónovej baté-
rie budú indikátory stavu nabíjania svietiť v
určitej schéme. Indikátory stavu nabíjania po-
užívajú rovnakú schému na označenie nabíja-
nia 12 V batérie, činnosti časovača Časovač
ovládania klimatizácie alebo činnosti diaľko-
vého ovládania klimatizácie (modely s navi-
gačným systémom). Indikátory stavu nabíja-
nia sa nezmenia, ak je ohrievač lítium-iónovej
batérie v činnosti v rovnakom čase, ako vyššie
uvedené funkcie. Pre ďalšie informácie si po-
zrite “Indikátory súvisiace s nabíjaním”
v časti “CH. Nabíjanie”.

• Automatické ovládanie klimatizácie sa auto-
maticky zapne, keď ohrievač Lítium-iónovej
batérie používa energiu z Lítium-iónovej ba-
térie. Nie je to porucha. Keď je ohrievač lítium-
iónovej batérie v prevádzke, teplota vnútri vo-
zidla sa môže zvýšiť.

• Lítium-iónová batéria sa bude automaticky
nabíjať, keď ohrievač lítium-iónovej batérie
používa elektrickú energiu z externého zdro-
ja. Keď teplota okolia klesne pod -20 °C (-4 °F)
na niekoľko dní, môže sa vyskytnúť častá pre-
vádzka lítium-iónovej batérie a externý zdroj
môže byť viac zaťažovaný. Normálnu nabíjač-
ku nepripájajte k vozidlu, ak chcete zapnúť
ohrievač lítium-iónovej batérie. V tomto prí-
pade nenechávajte vozidlo v prostredí, kde
klesne teplota pod -20 °C (-4 °F).

• Keď je ohrievač lítium-iónovej batérie už v
prevádzke pomocou externého zdroja napá-
jania, v používaní externého zdroja bude po-
kračovať aj v prípade, že spínač napájania dá-
te do polohy ZAP.

• Ohrievač lítium-iónovej batérie sa zastaví, ak
sa spínač napájania dá do polohy ZAP, kým
ohrievač lítium-iónovej batérie používa elek-
trickú energiu z lítium-iónovej batérie. Pri
opätovnom nabíjaní lítium-iónovej batérie
dajte spínač napájania do polohy VYP.

• Ohrievač lítium-iónovej batérie sa zastaví, ak
sa konektor odstráni od normálnej nabíjačky,
kým je ohrievač lítium-iónovej batérie v pre-
vádzke. Pri opätovnom zapnutí lítium-iónovej

batérie pripojte nabíjací konektor. Ohrievač lí-
tium-iónovej batérie bude znova v prevádzke
po približne 1 hodine.

• Tepelná batéria Li-ion sa zastaví, ak je nabíjací
konektor rýchlej nabíjačky pripojený k vozid-
lu počas prevádzky ohrievača Li-ion batérie.
Pri opätovnom zapnutí lítium-iónovej batérie
odpojte nabíjací konektor rýchlonabíjačky od
vozidla.

• Lítium-iónová batéria vyžaduje viac času na
nabitie na požadovanú úroveň, keď je ohrie-
vač lítium-iónovej batérie v prevádzke.

• Predvídaný čas nabíjania, zobrazený na me-
rači sa zvýši, keď ohrievač lítium-iónovej ba-
térie používa energiu z Lítium-iónovej baté-
rie.

• Ovládanie klimatizácie Časovač diaľkového
ovládania klimatizácie (modely s navigačným
systémom) sa nezapne, kým je ohrievač lí-
tium-iónovej batérie v prevádzke. Nie je to po-
rucha.

• Časovač nabíjania alebo diaľkové ovládanie
nabíjania (modely s navigačným systémom)
sa nezapne, kým je ohrievač lítium-iónovej
batérie v prevádzke. Nie je to porucha.

• Lítium-iónová batéria sa nemusí nabiť na oča-
kávanú úroveň v prípade, že je v prevádzke
ohrievač lítium-iónovej batérie.

• Ohrievač lítium-iónovej batérie sa automatic-
ky zastaví, pretože teplota lítium-iónovej ba-
térie alebo teplota okolia sa zmení, nabíjanie
bude pokračovať, kým lítium-iónová batéria
nebude úplne nabitá.
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VYSOKONAPÄŤOVÉ KOMPONENTY

VAROVANIE
• Systém elektrického vozidla používa vyso-

konapäťový prúd až do približne 400 V DC.
Systém môže byť horúci počas a po na-
štartovaní a po vypnutí vozidla. Dávajte
pozor na vysoké napätie aj na vysokú tep-
lotu. Dodržiavajte výstražné štítky pripev-
nené vo vozidle.

• Vysokonapäťové diely a káble, ako ani ich
konektory nikdy nerozoberajte, neodstra-
ňujte ani nevymieňajte, pretože to môže
spôsobiť vážne popáleniny alebo zásah
elektrickým prúdom, ktorý môže mať za
následok vážne zranenie alebo smrť.Vyso-
konapäťové káble majú oranžovú farbu.

• Vysokonapäťový systém vozidla neobsa-
huje žiadne diely, ktorý servis by mohol vy-
konávať používateľ. Ak potrebujete vyko-
nať akúkoľvek potrebnú údržbu, vozidlo
odvezte k informovanému opravárovi vo-
zidiel LEAF, ako napríklad k certifikované-
mu predajcovi elektrických vozidiel
NISSAN.

1. Trakčný motor a redukčná prevodovka

2. Menič trakčného motora

3. Modul prívodu energie (PDM)
(nabíjačka, prevodník DC/DC, spojovacia skrinka)

4. Vysokonapäťový káblový zväzok (oranžovej far-
by)

5. Lítium-iónová batéria

6. Servisná zástrčka

Vysokonapäťové komponenty

PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE
VYSOKÉ NAPÄTIE
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VAROVANIE

V prípade kolízie:

• Ak je vaše vozidlo pojazdné, dajte ho mi-
mo cesty, stlačte spínač polohy P (parko-
vanie) na radiacej páke, zatiahnite parko-
vaciu brzdu a vypnite systém EV.

• Vozidlo skontrolujte a zistite, čo nie sú od-
halené vysokonapäťové diely alebo káble.
Ich umiestnenie nájdete v časti “Vy-
sokonapäťové komponenty” uvedené skôr
v tejto časti. Z dôvodu zabránenia vzniku
zranení osôb sa nikdy nedotýkajte vysoko-
napäťových vedení, konektorov a iných vy-
sokonapäťových dielov, ako napríklad mo-
dulu prívodu energie (PDM), jednotky me-
niča a lítium-iónovej batérie. V prípade, že
sú zvnútra alebo zvonka vozidla viditeľné
odhalené elektrické drôty, môže dôjsť k zá-
sahu elektrickým prúdom. Z tohto dôvodu
sa odhalených elektrických drôtov nikdy
nedotýkajte.

• Ak vozidlo počas jazdy utrpí silný náraz do
podlahy, vozidlo zastavte na bezpečnom
mieste a podlahu skontrolujte.

• Úniky alebo poškodenie lítium-iónovej ba-
térie môžu mať za následok vznik požiaru.
Ak ich objavíte, okamžite kontaktujte po-
hotovostné služby. Nikdy sa nedotýkajte
unikajúcej kvapaliny vnútri, ani vonku vo-
zidla. Ak sa kvapalina dostane do kontak-
tu s vašou pokožkou alebo očami, z dôvo-
du zabránenia vážnemu zraneniu si ich

okamžite vypláchnite veľkým množstvom
vody a okamžite vyhľadajte lekárske ošet-
renie.

• Ak v elektrickom vozidle dôjde k požiaru,
vozidlo čo možno najskôr opustite. Použí-
vajte len hasiace prístroje typu ABC, BC ale-
bo C, ktoré sú určené na hasenie elektric-
kých požiarov. Použitie dokonca aj malého
množstva vody alebo nesprávneho typu
hasiaceho prístroja môže mať za následok
vážne zranenie alebo smrť v dôsledku zá-
sahu elektrickým prúdom.

• Ak vaše vozidlo potrebuje odtiahnutie,
urobte tak so zdvihnutými prednými kole-
sami. Ak budú predné kolesá počas ťaha-
nia na zemi, trakčný motor bude možno
vytvárať elektrinu. Môže to poškodiť kom-
ponenty systému elektrického vozidla a
spôsobiť požiar.

• Ak sa v dôsledku poškodenia vozidla ne-
môžete bezpečne do vozidla dostať, vozid-
la sa nedotýkajte. Vozidlo nechajte na po-
koji a kontaktujte pohotovostné služby.
Osoby 1. reakcie informujte, že ide o elek-
trické vozidlo.

SYSTÉM NÚDZOVÉHO VYPNUTIA
Systém núdzového vypnutia sa zapne a vysokona-
päťový systém sa automaticky vypne v nasledujú-
cich situáciách:

– Predné a bočné kolízie, pri ktorých sa vystrelia
airbagy.

– Určité zadné kolízie.

– Určité poruchy systému elektrického vozidla.

Vo vyššie popísaných situáciách zhasne indikátor
READY to drive. Pozri “Kontrolky, indikátory a
zvukové upozornenia” v časti “2. Prístroje a ovláda-
če”.

Núdzové vypnutie sa aktivuje počas vyššie uvede-
ných typov kolízií, a to z dôvodu minimalizácie rizika
vzniku udalosti, ktorá by mohla spôsobiť ďalšie zra-
nenia. Ak sa systém núdzového vypnutia zapne a
systém elektrického vozidla sa nebude dať prepnúť
do polohy READY to drive, kontaktujte informova-
ného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifi-
kovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.
Systém sa môže náhle vypnúť aj v prípade, že spínač
napájania je prepnutý do polohy READY to drive. Z
tohto dôvodu čo možno najskôr opatrne choďte k
najbližšiemu informovanému opravárovi vozidiel
LEAF, ako napríklad k certifikovanému predajcovi
elektrických vozidiel NISSAN.

PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE PRÍPAD DOPRAVNEJ NEHODY
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VAROVANIE

• Špeciálnu pozornosť venujte chodcom.
Vzhľadom na to, že motor nevydáva žiad-
ne zvuky, chodci nemusia spozorovať, že
sa vozidlo približuje, pohybuje alebo sa
chystá pohybovať a môžu vstúpiť do jazd-
nej dráhy vozidla. Pozri “Spínač vy-
pnutia zvuku približujúceho sa vozidla pre
chodcov (VSP)” v časti “2. Prístroje a ovlá-
dače”.

• Pri vystupovaní z vozidla skontrolujte, či
ste systém elektrického vozidla vypli.

• Pri parkovaní skontrolujte, či ste stlačili
spínač polohy P (parkovanie) na radiacej
páke a aktivovali parkovaciu brzdu, preto-
že vozidlo sa môže pohnúť, keď svieti indi-
kátor READY to drive. Keď indikátor READY
to drive svieti, vozidlo neopúšťajte, ak je
zaradená akákoľvek iná poloha prevodu,
ako poloha P (parkovanie).

• Brzdový pedál držte stlačený dovtedy, po-
kým nie ste pripravení na jazdu. Keď je vo-
zidlo v polohe D ( jazda vpred), B alebo R
(spiatočka) a brzdový pedál uvoľníte, vo-
zidlo sa bude pomaly pohybovať a môže
náhle odštartovať, a to aj bez stlačenia ply-
nového pedálu. Môže to spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

POZNÁMKA:
• Vozidlo sa s vybitou lítium-iónovou batériou

nedokáže pohybovať. Opakované zrýchľova-
nie spotrebováva viac energie lítium-iónovej
batérie ako jazda stabilnou rýchlosťou.

• Toto vozidlo je vybavené systémom regene-
ratívneho brzdenia. Primárnym účelom sys-
tému regeneratívneho brzdenia je vytvoriť ur-
čité množstvo energie na nabíjanie lítium-ió-
novej batérie a rozšíriť jazdný dosah.
Sekundárnou výhodou je “brzdenie moto-
rom”, ktoré funguje na základe stavu lítium-
iónovej batérie.

• Keď plynový pedál uvoľníte v polohe D ( jazda
vpred), systém regeneratívneho brzdenia po-
skytne určité spomalenie.

• Keď radiacu páku dáte do polohy B a nohu
zložíte z plynového pedála, použije sa viac re-
generatívneho brzdenia, ako v polohe D ( jaz-
da vpred).

• Keď je lítium-iónová batéria úplne nabitá, sys-
tém regeneratívneho brzdenia poskytuje me-
nej spomalenia. Regeneratívne brzdenie sa
automaticky zmenší, keď je lítium-iónová ba-
téria úplne nabitá, a to z dôvodu zabránenia
nadmerného nabitia lítium-iónovej batérie.
Regeneratívne brzdenie sa automaticky
zmenší aj v prípade, že teplota batérie je vy-
soká/nízka (označené červenou/modrou zó-
nou na teplomere lítium-iónovej batérie), a to
z dôvodu zabránenia poškodeniu lítium-ióno-
vej batérie.

• V závislosti od premávky a cestných podmie-
nok používajte na spomalenie alebo zastave-
nie vozidla brzdový pedál. Prevádzka systé-
mu regeneratívneho brzdenia nemá vplyv na
brzdy vozidla.

ZVUKY A VIBRÁCIE
Bežnou vlastnosťou tohto vozidla je, že môžete za-
znamenať nasledujúce zvuky a vibrácie.

• Zvuk trakčného motora z priestoru motora.

• Zvuky a vibrácie pri uvoľňovaní a aktivovaní par-
kovacej brzdy.

• Zvuky vodného čerpadla a ventilátora chladiča
počas nabíjania.

• Zvuky kompresora a ventilátora chladiča počas
používania časovača ovládania Použitý je časo-
vač alebo diaľkové ovládanie klimatizácie (mo-
dely s navigačným systémom).

• Zvuky a vibrácie prevádzky relé pri zapínaní a
vypínaní systému elektrického vozidla (prepnu-
tie spínača napájania do polohy ON a OFF).

• Zvuk približujúceho sa vozidla pre chodcov (VSP)

VLASTNOSTI ELEKTRICKÉHO
VOZIDLA
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VAROVANIE

Systém elektrického vozidla používa vysoko-
napäťový prúd. V prípade nedodržania poky-
nov správnej manipulácie môže dôjsť k váž-
nemu zraneniu alebo smrti.

Táto časť poskytuje stručné vysvetlenie najdôleži-
tejších funkcií vozidla LEAF. Podrobné vysvetlenia
funkcií a prevádzky vozidla nájdete v jednotlivých
častiach tejto príručky.

NABÍJANIE LÍTIUM-IÓNOVEJ
BATÉRIE

VAROVANIE
Určite si prečítajte “Ako nabíjať lítium-
iónovú batériu” v časti “CH. Nabíjanie” a dodr-
žiavajte popísané postupy a pokyny.

Dostupné sú nasledovné spôsoby nabíjania Li-ióno-
vej batérie:

• Rýchle nabíjanie

• Normálne nabíjanie

• V2X nabíjanie/vybíjanie *

*: Je potrebné kompatibilné zariadenie V2X.

Na normálne nabíjanie pripojte pomocou portu na-
bíjania na pravej strane s oranžovým uzáverom.

Podrobnosti nájdete v časti “Ako nabíjať lí-
tium-iónovú batériu” v časti “CH. Nabíjanie”.

Na rýchle nabíjanie a V2v nabíjanie/vybíjanie pripoj-
te pomocou portu nabíjania na ľavej strane s čier-
nym uzáverom.

Podrobnosti nájdete v časti “Ako nabíjať lí-
tium-iónovú batériu” v časti “CH. Nabíjanie”.

Port normálneho nabíjania - na pravej strane Port rýchleho nabíjania - na ľavej strane

ŽIVOT S ELEKTRICKÝM VOZIDLOM (situačný sprievodca)
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PRED JAZDOU S VOZIDLOM (modely s navigačným systémom)

Stav nabíjania lítium-iónovej batérie a prevádzku
ohrievača lítium-iónovej batérie (ak je súčasťou vý-
bavy) môžete doma skontrolovať pomocou smart-
fónu s pripojením na internet. Okrem toho môžete
kúrenie a klimatizáciu vozidla v prípade potreby na-
staviť na prevádzku pomocou funkcie časovača
ovládania klimatizácie alebo funkcie diaľkového
ovládania klimatizácie-kúrenia. Pozri “Časo-
vač ovládania klimatizácie” v časti “4. Obrazovka
displeja, kúrenie a klimatizácia (systém klimatizá-
cie)”.

POZNÁMKA:
• Ak chcete pomocou smartfónu s pripojením

na internet skontrolovať stav nabíjania lítium-

iónovej batérie alebo použiť diaľkovo ovláda-
né kúrenie a klimatizáciu, musia byť splnené
nasledujúce podmienky:
– Vozidlo sa musí nachádzať v oblasti s po-

krytím pre mobilné telefóny.
– Smartfón s pripojením na internet sa mu-

sí nachádzať v oblasti s pokrytím pre mo-
bilné telefóny.

– Na komunikáciu s vozidlom musíte použiť
smartfón.

• Po odpojení nabíjacieho konektora od vozidla
sa bude na prevádzku kúrenia a klimatizácie
používať elektrická energia lítium-iónovej ba-
térie vozidla.

• V prípade súčasného použitia funkcie diaľko-
vo ovládaného kúrenia a klimatizácie a nabí-
jania lítium-iónovej batérie bude nabíjanie lí-
tium-iónovej batérie trvať dlhšie, ako obvykle,
a to v dôsledku energie, ktorá sa použije na
zohriatie alebo ochladenie vozidla.
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Kontrola stavu nabíjania lítium-iónovej batérie

Stav nabíjania lítium-iónovej batérie môžete na we-
bovej lokalite dátového centra spoločnosti Nissan
skontrolovať prostredníctvom smartfónu s pripoje-
ním na internet.

Ak lítium-iónová batéria nie je nabitá dostatočne,
nabíjanie lítium-iónovej batérie môžete spustiť
prostredníctvom funkcie diaľkového nabíjania. Po-
zri “Diaľková funkcia súvisiaca s nabíjaním
(modely bez navigačného systému)” v časti
“CH. Nabíjanie”.
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Prevádzka systému ovládania klimatizácie pred jazdou

Systém kúrenia a klimatizácie vozidla môžete zap-
núť prostredníctvom diaľkového ovládania pomo-
cou smartfónu s pripojením na internet.

Táto funkcia umožňuje zohriatie alebo ochladenie
interiéru vozidla počas nabíjania vozidla. Znižuje to
zaťaženie lítium-iónovej batérie počas jazdy s vo-
zidlom a pomáha to zvýšiť jazdný dosah vozidla.
Pozri “Časovač ovládania klimatizácie” v časti
“4. Obrazovka displeja, kúrenie a klimatizácia (sys-
tém klimatizácie)”.
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Oznámenie o prevádzke ohrievača lítium-iónovej batérie (ak je súčasťou
výbavy modelov s batériou 40 kWh)

Prostredníctvom smartfónu s pripojením na inter-
net môžete cez webovú lokalitu dátového centra
spoločnosti Nissan získať oznámenie o prevádzke
ohrievača lítium-iónovej batérie.

E-mail vás upozorní na pripojenie nabíjačky k vozid-
lu v prípade, že spínač napájania je v polohe OFF a
konektor nabíjania nie je pripojený, prípadne sa za-
pne alebo vypne ohrievač lítium-iónovej batérie. Po-
zrite si samostatne dodávanú príručku vlastníka na-
vigačného systému.
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NAŠTARTOVANIE VOZIDLA

1. Stlačte brzdový pedál

2. Stlačte spínač napájania.

3. Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor READY to
drive. Pozri “ Indikátor PRIPRAVENÉ na jaz-
du ” v časti “2. Prístroje a ovládače”

4. Pre modely s navigačným systémom: Ak je nevy-
hnutné navádzanie po trase, do navigačného
systému zadajte cieľ. Pozrite si samostatne do-
dávanú príručku vlastníka navigačného systému.

5. Na merači skontrolujte zobrazenú úroveň nabitia
lítium-iónovej batérie a odhadovaný jazdný do-
sah. Pozri “Merače a ukazovatele” v časti
“2. Prístroje a ovládače”.

POZNÁMKA:
• Pred jazdou porovnajte vzdialenosť jazdy do

cieľa zobrazenú na navigačnej obrazovke s
odhadovaným jazdným dosahom zobraze-
ným na merači. Stanovte, či bude počas jazdy
do naplánovaného cieľa potrebné lítium-ió-
novú batériu nabiť (modely s navigačným sys-
témom).

• Ak je nabitie lítium-iónovej batérie potrebné,
navigačný systém použite na vyhľadanie do-
stupných nabíjacích staníc na vašej plánova-
nej trase (modely s navigačným systémom).
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JAZDA S VOZIDLOM

1. Stlačte pedál nožnej brzdy.

2. Uvoľnite parkovaciu brzdu.

3. Radiacu páku presuňte do polohy D ( jazda
vpred). Radiaca páka sa po uvoľnení vráti do
strednej polohy.

4. Skontrolujte, či je vozidlo v polohe D ( jazda vpred).
Rozsvieti sa indikátor vedľa písmena <D> pri ra-
diacej páke a na merači sa zobrazí písmeno [D].

5. Uvoľnite pedál nožnej brzdy.

6. Stlačte plynový pedál a začnite jazdu.

Na jazdu s vozidlom smerom dopredu sú k dispozí-
cii nasledujúce polohy prevodu:

• Na dosiahnutie optimálneho jazdného výkonu
použite polohu D ( jazda vpred).

• Na jazdu z kopca použite polohu B.
Keď použijete polohu B, po uvoľnení plynového
pedálu sa uvoľní viac regeneratívneho brzdenia
v porovnaní s polohou D ( jazda vpred).

Pozri “Jazda s vozidlom” v časti “5. Naštartova-
nie a riadenie”.

POZNÁMKA:
Regeneratívne brzdenie mení pohyb vozidla
smerom dopredu na elektrickú energiu, čím po-
máha pri spomaľovaní vozidla.
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Režim ECO použite na dosiahnutie maximálneho
dosahu vozidla a pri jazde v meste. Režim ECO po-
máha spotrebu energie znižovať znížením zrýchle-
nia v porovnaní s rovnakou polohou plynového pe-
dálu v polohe D ( jazda vpred) (normálny režim).

Ak sa rozsvieti kontrolka nízkeho nabitia batérie
m žltou farbou, lítium-iónová batéria je príliš sla-
bá na jazdu. Pozri “Jazdný dosah” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače”. Čo možno najrýchlejšie nabite
lítium-iónovú batériu.

Parkovanie vozidla
1. Po zastavení vozidla stlačte spínač polohy P na

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

2. Aktivujte parkovaciu brzdu.

3. Spínač napájania zatlačte do polohy OFF.

4. Ak je parkovisko vybavené zariadeniami na nabí-
janie, lítium-iónovú batériu podľa potreby nabi-
te. Pozri “Ako nabíjať lítium-iónovú batériu”
v časti “CH. Nabíjanie”.

DOMA PO JAZDE
Nabíjanie lítium-iónovej batérie
Po návrate domov pripojte vozidlo k domácej nabí-
jacej stanici, ktorú u vás doma namontoval váš ope-
rátor elektrickej mobility (EMO). Použite kábel, ktorý
je pevne pripojený k domácej nabíjacej stanici alebo
váš kábel Mode 3 (ak je súčasťou výbavy) v prípade,
že vaša stanica nemá pripojený kábel. Pri oboch si-
tuáciách ich musíte pripojiť do portu nabíjania vo-
zidla LEAF na pravej strane.

Vozidlo nabite alebo nastavte časovač nabíjania,
aby sa vozidlo nabilo v určitom čase. Pozri

“Metódy nabíjania” v časti “CH. Nabíjanie”.

1. Po vypnutí spínača napájania sa na displeji s in-
formáciami o vozidle zobrazia funkcie nastave-
nia časovača nabíjania a časovača ovládania kli-
matizácie. Pozri “Displej časovača” v časti
“2. Prístroje a ovládače”.

2. Otvorte veko portu nabíjania a uzáver portu na-
bíjania. Pozri “Veko portu nabíjania” v časti
“3. Kontroly a nastavenia pred riadením”a

“Uzáver portu nabíjania” v časti “3. Kontroly
a nastavenia pred riadením”.

3. Konektor nabíjania pripojte k vozidlu.

4. Po nastavení časovača nabíjania sa nabíjanie
spustí v nastavenom čase. Keď časovač nabíjania
nezapnete, nabíjanie sa spustí okamžite.

POZNÁMKA:
• Nabíjanie môžete spustiť diaľkovo, a to aj v

prípade, že ste nastavili časovač nabíjania
(modely s navigačným systémom).

• Pre prípad, že vašu domácu nabíjaciu stanicu
zabudnete pripojiť k vášmu vozidlu LEAF, exis-
tuje funkcia, ktorá vám prostredníctvom
smartfónu s pripojením na internet môže po-
slať upozornenie. Pozri “Diaľková fun-
kcia súvisiaca s nabíjaním (modely bez navi-
gačného systému)” v časti “CH. Nabíjanie”
(modely s navigačným systémom).

• Spoločnosť NISSAN vám odporúča pripojiť va-
šu domácu nabíjaciu stanicu k vášmu vozidlu
LEAF, keď z vozidla vystúpite, a to aj v prípade,
že vozidlo nebudete používať. Takýmto spô-
sobom môžete získať maximum z funkcie
diaľkového ovládania klimatizácie (modely s
navigačným systémom) aklimatizácie Ctrl. a z
funkcie časovača ovládania klimatizácie.
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JAZDNÝ DOSAH
Vzdialenosť, ktorú môžete s vozidlom prejsť ( jazdný
dosah) sa môže výrazne odlišovať v závislosti od
dostupného nabitia, počasia, teploty, použitia, veku
batérie, topografie, voliteľnej výbavy, údržby a štýlu
jazdy.

ZLEPŠENIE JAZDNÉHO DOSAHU
Dostupný jazdný dosah závisí od viacerých fakto-
rov. Skutočný jazdný dosah sa bude odlišovať v zá-
vislosti od týchto faktorov:

• Rýchlosť a akcelerácia

• Zaťaženie vozidla

• Elektrické zaťaženie spôsobené príslušenstvom
vozidla

• Premávka a cestné podmienky

Spoločnosť NISSAN vám odporúča využívať na
maximalizáciu jazdného dosahu nasledujúce
jazdné zvyky:

Pred jazdou:

• Postupujte podľa odporúčanej pravidelnej údrž-
by.

• Pneumatiky vozidla udržiavajte nahustené na
správny tlak.

• Uchovávajte správnu geometriu kolies.

• Počas nabíjania vozidla predbežne zohrejte ale-
bo ochlaďte vnútornú kabínu.

• Z vozidla odstráňte nepotrebný náklad.

Počas jazdy:

• Jazda v režime ECO
– Režim ECO pomáha spotrebu energie zni-

žovať znížením zrýchlenia v porovnaní s rov-
nakou polohou plynového pedála v polohe
D ( jazda vpred) (normálny režim).

• Jazdite stálou rýchlosťou. Rýchlosť jazdy udržia-
vajte nemennou polohou plynového pedála ale-
bo používajte systém tempomatu, ak to je vhod-
né.

• Zrýchľujte pomaly a hladko. Pri zrýchľovaní a
spomaľovaní plynový pedál stláčajte a uvoľňuj-
te jemne.

• Na diaľniciach jazdite miernymi rýchlosťami.

• Vyhnite sa častému zastavovaniu a brzdeniu.
Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od iných vo-
zidiel.

• Keď klimatizáciu/kúrenie nepotrebujete, vypni-
te ich.

• K zníženiu spotreby energie prispejete, ak pre
kúrenie alebo ochladenie vyberiete striedme
nastavenie teploty.

• K zníženiu spotreby energie prispejete, ak bude-
te používať len ventilátor.

• K zníženiu spotreby energie prispejete, ak bude-
te ako náhradu klimatizácie v studenom počasí
používať vyhrievané sedadlá (ak sú súčasťou vý-
bavy) a vyhrievaný volant (ak je súčasťou výba-
vy).

• Pri jazde diaľničnou rýchlosťou používajte na
reguláciu vnútornej teploty klimatizáciu/kúre-
nie a zatvorte okná, aby ste znížili aerodynamic-
ký odpor.

• Keď to premávka a cestné podmienky umož-
ňujú, spomaľujte uvoľnením plynového pedálu
a nepoužívajte brzdy.
– Toto vozidlo je vybavené systémom regene-

ratívneho brzdenia. Primárnym účelom sys-
tému regeneratívneho brzdenia je poskyt-
núť určité množstvo energie na nabíjanie
lítium-iónovej batérie a rozšírenie jazdného
dosahu. Sekundárnou výhodou je efekt “brz-
denia motorom”, ktorý funguje na základe
stavu lítium-iónovej batérie. Keď plynový
pedál uvoľníte v polohe D ( jazda vpred) a B,
systém regeneratívneho brzdenia poskytne
určité spomalenie a vytvorí určité množstvo
energie pre lítium-iónovú batériu.

• Jazdný dosah vozidla sa v extrémne studených
podmienkach (napríklad -20 °C (-4 °F)) môže vý-
razne znížiť.

• Použitie systému ovládania klimatizácie na vy-
hriatie kabíny pri vonkajšej teplote pod 0 °C
(32 °F) využíva viac elektriny a má väčší vplyv na
jazdný dosah vozidla, ako pri použití kúrenia pri
teplote nad 0 °C (32 °F).

EFEKTÍVNE POUŽÍVANIE VÁŠHO
VOZIDLA
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VÝDRŽ LÍTIUM-IÓNOVEJ BATÉRIE
Schopnosť lítium-iónovej batérie uchovať nabitie
sa, rovnako ako pri všetkých batériách, vekom a po-
užívaním znižuje, čo má za následok zmenšenie
jazdného dosahu pri porovnaní s jazdným dosahom
nového vozidla. Je to normálny a očakávaný stav a
neoznačuje to poruchu vozidla ani lítium-iónovej
batérie.

Na schopnosť lítium-iónovej batérie uchovať nabi-
tie môže mať vplyv spôsob, akým s vozidlom jazdíte,
uskladnenie vozidla, spôsob nabíjania lítium-ióno-
vej batérie a teplota lítium-iónovej batérie počas
prevádzky a nabíjania vozidla.

Z dôvodu maximalizácie životnosti batérie použí-
vajte vždy, keď to je možné, nasledujúce zvyky pre
jazdu a nabíjanie:

• Vyhýbajte sa vystavovaniu vozidla extrémnym
okolitým teplotám po dlhší čas.

• Vyhýbajte sa uskladňovaniu vozidla pri teplo-
tách nižších -25 °C (-13 °F) na viac ako sedem
dní.

• Vyhýbajte sa ponechaniu vozidla na viac ako 14
dní na mieste, kde meradlo dostupného nabitia
lítium-iónovej batérie dosiahne nulový stav na-
bitia alebo stav nabitia blížiaci sa nule.

• Pred nabíjaním nechajte vozidlo a lítium-iónovú
batériu vychladnúť.

• Vozidlo parkujte/skladujte na chladných mies-
tach, mimo priameho slnečného žiarenia a zdro-
jov tepla.

• Vyhnite sa trvalo vysokým teplotám batérie
(spôsobených napríklad vystavením veľmi vyso-
kým teplotám okolia dlhšej jazde po diaľnici s
viacerými rýchlymi nabíjaniami).

• Na nabíjanie lítium-iónovej batérie používajte
normálne spôsoby nabíjania a minimalizujte po-
užívanie verejných rýchlo nabíjacích staníc ale-
bo rýchlych nabíjačiek.

• Jazdite umiernene.

• Používajte režim ECO.

• Nepoužívajte opakovane časovač nabíjania,
kým je nabíjací konektor pripojený k vozidlu po
dokončení nabíjania lítium-iónovej batérie. Ak to
urobíte, môže sa vybiť 12 V batéria.

• Výkon lítium-iónovej batérie si môžete skontro-
lovať na meradle dostupného nabitia lítium-ió-
novej batérie. Pre ďalšie informácie si pozrite

“Meradlo dostupného nabitia lítium-ióno-
vej batérie” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

MERAČE A INDIKÁTORY
Na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazujú
rôzne merače a ukazovatele spojené s funkciami EV.

Displej s informáciami o vozidle
Hlavná kontrolka:

Hlavné výstražné svetlo (červené alebo žlté) svieti,
keď sú zobrazené správy na displeji s informáciami
o vozidle.

Pre ďalšie informácie si pozrite “ Hlavná kon-
trolka (červená/žltá)” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

OSOBITNÉ INFORMÁCIE O
ELEKTRICKOM VOZIDLE
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Merač výkonu:

Tento merač zobrazuje aktuálnu energetickú spot-
rebu trakčného motora a energiu regeneratívneho
brzdenia dodanú do lítium-iónovej batérie.

Jazdný dosah:

Tento indikátor zobrazuje odhadovaný jazdný do-
sah (vypočítaný na základe aktuálneho štýlu jazdy a
prevádzkových podmienok), ktorý môžete prejsť,
pokým bude nevyhnutné nabitie.

Pre ďalšie informácie si pozrite “Jazdný dosah”
v časti “2. Prístroje a ovládače”.

Meradlo dostupného nabitia lítium-iónovej
batérie:

Tento indikátor zobrazuje zostávajúcu kapacitu lí-
tium-iónovej batérie, ktorá je k dispozícii na jazdu s
vozidlom.

Pre ďalšie informácie si pozrite “Meradlo do-
stupného nabitia lítium-iónovej batérie” v časti
“2. Prístroje a ovládače”.

Osobitné informácie EV sa zobrazujú aj na počítadle
kilometrov jazdy. Pre ďalšie informácie si pozrite

“Trasový počítač” v časti “2. Prístroje a ovlá-
dače”.
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Kontrolky a indikátory

Systém elektrického vozidla používa nasledujúce
kontrolky a indikátory, ktoré sú špecifické pre elek-
trické vozidlo:

1) Hlavná kontrolka (červená)

2) Hlavná kontrolka (žltá)

3) Kontrolka nabíjania 12-voltovej batérie

4) Indikátor pripojenia zástrčky

5) Indikátor PRIPRAVENÉ na jazdu

6) Indikátor obmedzenia výkonu

7) Kontrolka systému elektrického vozidla

8) Kontrolka systému elektrického ovládania pre-
raďovania

9) Kontrolka BRZDOVÉHO systému (žltá)

10) Priblíženie indikátora vypnutia zvuku vozidla pre
chodcov (VSP)

Pre ďalšie informácie si pozrite “Kontrolky, in-
dikátory a zvukové upozornenia” v časti “2. Prístroje
a ovládače”.

SYSTÉM ZVUK PRIBLIŽUJÚCEHO
SA VOZIDLA PRE CHODCOV (VSP) Systém zvuku približujúceho sa vozidla pre chod-

cov (VSP) používa zvuk na upozornenie chodcov na
prítomnosť vozidla, keď s ním jazdíte nízkou rých-
losťou.

Keď sa vozidlo začne pohybovať, vydá zvuk.

Zvuk sa vypne, keď vozidlo prekročí rýchlosť približ-
ne 30 km/h (19 MPH).

Zvuk sa znovu zapne, keď rýchlosť vozidla klesne
pod približne 25 km/h (16 MPH).

Zvuk sa vypne, keď vozidlo zastaví.

Pre model s ľavostranným riadením (LHD):

Po zaradení polohy R (spiatočka) sa zvuk nevypne, a
to ani v prípade zastavenia vozidla.
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1. Systém VSP sa automaticky zapne, keď je vozidlo
v režime PRIPRAVENÉ na režim jazdy.

2. Systém VSP vypnite stlačením spínača VSP OFF.
(Indikátor VSP OFFm sa rozsvieti, aby oznámil
vypnutie systému.)

3. Systém VSP zapnite opätovným stlačením spína-
ča VSP OFF. (Indikátor VSP OFF m zhasne.)

4. Systém sa vynuluje po vypnutí spínača napája-
nia. Po opätovnom zapnutí spínača napájania sa
systém VSP automaticky zapne.

VAROVANIE
• Vodiči musia pri používaní systému VSP

(najmä pri cúvaní s vozidlom) zabezpečiť
primeranú starostlivosť/pozornosť a za-
ručiť súlad so zákonmi jurisdikcie, v ktorej
systém VSP používajú.

• Systém VSP vypínajte len v určitých veľmi
neobvyklých situáciách, kde je prítomnosť
chodcov veľmi nepravdepodobná, ako
napríklad v dopravnej zápche na diaľnici.
Systém VSP nikdy nevypínajte, ak existuje
možnosť prítomnosti chodcov.

• Ak je pri jazde s vozidlom systém VSP vy-
pnutý, chodci si možno nevšimnú približu-
júce sa vozidlo, čo môže spôsobiť nehodu
majúcu za následok vážne zranenia osôb
alebo smrť.

• Ak počas jazdy nepočujete zvuk zo systé-
mu VSP, vozidlo zastavte na bezpečnom a
tichom mieste. Otvorte okno, pevne stlač-
te brzdový pedál a zaraďte polohu R (spia-
točka) vozidla. Skontrolujte, či z prednej
časti vozidla vychádza prevádzkový zvuk.

• Ak zvuk nepočujete, keď je systém VSP za-
pnutý (indikátor VSP OFF nesvieti), ohľa-
dom prehliadky sa okamžite obráťte na in-
formovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad na certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.

POZNÁMKA:
Ak chcete zvýšiť hlasitosť systému VSP, kontak-
tujte informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických
vozidiel NISSAN. (Hlasitosť sa nedá znížiť.)

SYSTÉM ELEKTRICKÉHO
OVLÁDANIA PRERAĎOVANIA

Toto vozidlo je vybavené systémom elektrického
ovládania preraďovania, ktorý má tri nasledujúce
funkcie:

• Hladká a jednoduchá prevádzka radiacej páky.

• Na preradenie vozidla do polohy P (parkovanie)
stlačte spínač polohy P (parkovanie) na radiacej
páke.

• Keď bude spínač napájania v polohe OFF, sys-
tém ovládania preraďovania automaticky zara-
dí polohu P (parkovanie).

Pre ďalšie informácie si pozrite “Jazda s
vozidlom” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.
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SVETLOMET LED (stretávacie
svetlá) (ak je súčasťou výbavy)
Toto vozidlo využíva svetlomet LED ako stretávacie
svetlo svetlometu. Svetlomet LED má nasledujúce
vlastnosti:

• Nízka spotreba energie

• Veľmi kompaktný tvar

Ohľadom výmeny svetlometu sa obráťte na infor-
movaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad na
certifikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.

ZÁZNAMNÍK UDALOSTÍ (EDR) (ak je
súčasťou výbavy)
Vaše vozidlo Nissan Leaf je vybavené záznamníkom
udalostí (EDR).

EDR počas jazdy priebežne vyhodnocuje údaje tý-
kajúce sa vozidla.

Hlavným účelom EDR je zaznamenávať špecifické
údaje (uvedené nižšie) pri určitých nehodách alebo
situáciách, ktoré takmer skončili nehodou, ako je
napríklad nafúknutie airbagov, náhla zmena v ria-
dení vozidla, aktivácia núdzového brzdenia atď.

Tieto údaje slúžia výlučne na pochopenie, ako sys-
témy vozidla fungovali v konkrétnej situácii a na rie-
šenie potenciálnych problémov.

Systém EDR je navrhnutý tak, aby zaznamenával
údaje týkajúce sa dynamiky a bezpečnostných sys-
témov vozidla počas krátkych časových úsekov (10
sekúnd alebo menej), ako napríklad:

• Rýchlosť vozidla

• Preťaženie v G pôsobiace na vozidlo

• Možné varovania

• Činnosť vodiča (akcelerácia, nastavená rýchlosť,
osvetlenie, uhol a krútiaci moment riadenia, brz-
dový spínač)

• Vzdialenosť medzi vozidlami

• Poloha vozidla v jazdných pruhoch

• Obrazy z prednej kamery
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POZNÁMKA
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Typ nabíjania Port nabíjania Konektor nabíjania Zástrčka Energia Obsah Strana
Rýchle

nabíjanie

m m m Používajte verejnú nabíjaciu stanicu, ktorá zod-
povedá štandardu CHAdeMO. CH-5

Konektor rýchleho
nabíjania Verejná nabíjacia stanica

Normálne
nabíjanie *1 m

m m Použite normálnu nabíjaciu stanicu s káblom. CH-12

Konektor normálneho
nabíjania

Normálna nabíjacia
stanica s káblom

m m m Použite kábel NISSAN Mode3 a normálnu nabí-
jaciu stanicu so zásuvkou EV. CH-14

Konektor normálneho
nabíjania Zástrčka Normálna nabíjacia

stanica so zásuvkou EV

m m m Použite NISSAN EVSE.
Používajte iba vyhradené domáce zásuvky na-
inštalované operátorom elektrickej mobility
(EMO).

CH-19

Konektor normálneho
nabíjania

Chladiaci box a
domáca zástrčka Domáca zásuvka

V2X*2

nabíjanie/
vybíjanie m m m Použite zariadenie V2X, ktoré je nainštalované

doma, v práci atď. CH-26

Konektor rýchleho
nabíjania Zariadenie V2X

*1: Tvar nabíjacieho konektora (a portu) sa mení v závislosti od krajiny (typ 1 alebo typ 2).

*2: V2X (univerzálne vozidlo); EV dodáva elektrickú energiu doma alebo v budovách atď. (napr. vozidlo doma (V2H), (V2B), vozidlo v budovách (V2G), vozidlo v záťaži
(V2L), z vozidla do vozidla (V2V)).

TYPY NABÍJANIA
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VAROVANIE

• Ak používate akékoľvek lekárske elektric-
ké zariadenia, ako napríklad implantova-
ný srdcový kardiostimulátor alebo implan-
tovaný kardiovaskulárny defibrilátor, pred
spustením nabíjania si u výrobcu vášho le-
kárskeho elektrického zariadenia overte
účinky, ktoré môže mať nabíjanie na im-
plantované zariadenia. Nabíjanie môže
mať vplyv na ich prevádzku.

• Skontrolujte, či v porte nabíjania, konekto-
re nabíjania alebo elektrickej zástrčke nie
je žiadna voda ani cudzie látky a že nie sú
poškodené alebo postihnuté hrdzou ani
koróziou. Ak si všimnete ktorúkoľvek z
týchto okolností, lítium-iónovú batériu ne-
nabíjajte. Môže to spôsobiť skrat alebo zá-
sah elektrickým prúdom a môže to mať za
následok požiar, ktorý môže spôsobiť váž-
ne zranenia osôb alebo smrť.

• Z dôvodu zabránenia vzniku zranení osôb
alebo smrti pri nabíjaní lítium-iónovej ba-
térie vezmite na vedomie nasledujúce pre-
ventívne opatrenia:
– Nedotýkajte sa kovových kontaktov

portu nabíjania, konektora nabíjania
ani elektrickej zástrčky v domácnosti.

– Nedotýkajte sa vozidla a nabíjacieho
vybavenia (nabíjacia stanica, kábel Mo-
de 3, EVSE) počas búrky, keď sa blíska.
Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým
prúdom.

• Port nabíjania ani nabíjacie vybavenie (do-
mácu nabíjaciu stanicu, kábel Mode 3, EV-
SE) nerozoberajte ani neupravujte. Môže to
spôsobiť požiar.

• Ak si všimnete, že z vozidla vychádza ne-
obvyklý zápach alebo dym, nabíjanie
okamžite zastavte.

• Dávajte pozor, aby vaše ruky, vlasy, šperky
alebo oblečenie neprišlo do kontaktu ale-
bo sa nezachytilo vo ventilátore chladenia
trakčného motora. Ventilátor motora sa
môže počas nabíjania kedykoľvek spustiť.

• Ak po použití kábla Mode 3 alebo EVSE (ak
je súčasťou výbavy) tieto dáte do vozidla, v
batožinovom priestore ich riadne zaistite
úložnou sieťou. Pozri “Úložný
priestor” v časti “2. Prístroje a ovládače”. V
opačnom prípade sa môžu pri prudkom
brzdení alebo kolízii premeniť na projektil
a spôsobiť zranenie.

• Spoločnosť NISSAN vám výrazne odporú-
ča, aby ste vaše vozidlo NISSAN LEAF do-
ma nabíjali pomocou špeciálnej domácej
nabíjacej stanice odporúčanej spoločnos-
ťou NISSAN. Domácu nabíjaciu stanicu
kompatibilnú s normou EN61851 musí do
samostatného obvodu 220 - 240 V namon-
tovať profesionálny elektrikár, ktorý vlast-
ní certifikát od operátora elektrickej mobi-
lity (EMO) odporúčaného spoločnosťou
NISSAN.

VÝSTRAHA

• Na zabránenie poškodeniu nabíjacieho vy-
bavenia:
– Veko portu nabíjania nezatvárajte bez

toho, aby ste zatvorili uzáver portu na-
bíjania.

– Nabíjacie vybavenie nevystavujte ná-
razom.

– Kábel nabíjania neťahajte ani neskrú-
cajte.

• Po dokončení nabíjania skontrolujte, či ste
zatvorili port nabíjania s uzáverom portu
nabíjania. Ak je port nabíjania zatvorený,
keď je uzáver portu nabíjania otvorený, do
portu nabíjania sa môže dostať voda ale-
bo cudzie látky.

• Nabíjanie nevykonávajte, keď sa používa
pokrývka karosérie vozidla. Môže to spô-
sobiť poškodenie konektora nabíjania.

• O vykonanie naštartovania pripojením na
cudzí zdroj sa nepokúšajte na 12 V batérii v
rovnakom čase, keď sa nabíja lítium-ióno-
vá batéria. Takéto konanie môže spôsobiť
poškodenie vozidla alebo nabíjacieho vy-
bavenia a môže mať za následok zranenie.
Pozri “Naštartovanie pripojením na
cudzí zdroj” v časti “6. V prípade núdze”.

• Do portu nabíjania nevkladajte žiadne
predmety, okrem konektora nabíjania,
pretože takéto konanie by mohlo spôsobiť
poškodenie portu nabíjania.

PREVENTÍVNE OPATRENIA K
NABÍJANIU
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POZNÁMKA:
• Pri nabíjaní lítium-iónovej batérie dajte spí-

nač napájania do polohy OFF. Keď bude spí-
nač napájania v polohe ON, lítium-iónová ba-
téria sa nezačne nabíjať.

• Ak je nabíjací konektor pripojený k vozidlu v
čase, keď je spínač napájania v polohe READY
to drive, z dôvodu vašej bezpečnosti sa vozid-
lo automaticky prepne do polohy ON. Vzhľa-
dom na to, že sa nabíjanie nezačne, pokým
bude spínač napájania v tejto polohe, spínač
napájania určite prepnite do polohy OFF.

• Ak je vozidlo dlhšiu dobu zaparkované na stu-
denom mieste, nabitie lítium-iónovej batérie
pomocou rýchlej nabíjačky môže trvať dlhšie.
Ak je teplota lítium-iónovej batérie vysoká
alebo nízka, nabitie lítium-iónovej batérie po-
mocou rýchlej nabíjačky môže trvať dlhšie.
Ďalšie informácie nájdete v časti “Traso-
vý počítač” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

• Počas nabíjania lítium-iónovej batérie môže-
te spínač napájania prepnúť do polohy ON a
môžete používať systém ovládania klimatizá-
cie a navigačný systém (modely s navigačným
systémom). Avšak vzhľadom na to, že tieto
činnosti spotrebovávajú energiu lítium-ióno-
vej batérie, úplné nabitie lítium-iónovej baté-
rie bude trvať dlhšie. Prepnutím spínača na-
pájania do polohy OFF pomôžete skrátiť čas
nabíjania lítium-iónovej batérie.

• Ak sa počas nabíjania preruší prívod elektriny,
po obnovení prívodu elektriny sa nabíjanie
automaticky znovu spustí.

• Ak kúrenie a klimatizáciu používate pomocou
diaľkového ovládania (modely s navigačným
systémom), z dôvodu šetrenia energie lítium-
iónovej batérie vám odporúčame, aby ste ká-
bel nabíjania ponechali pripojený.

• Ak je port nabíjania zamrznutý, ľad rozpus-
tite. Lítium-iónovú batériu nabite po rozpus-
tení ľadu. Násilné pripájanie konektora nabí-
jania môže spôsobiť poruchu.

• Ak sa do konektora nabíjania alebo portu na-
bíjania dostanú cudzie látky a ich pripojenie
nie je možné, pripojenie sa nepokúšajte vy-
tvoriť násilím. Kontaktujte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifi-
kovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN. Násilné pripájanie konektora nabíja-
nia môže spôsobiť poškodenie nabíjacieho
vybavenia a vozidla.

• Port nabíjania obsahuje otvor na odtok vody.
Nabíjanie nevykonávajte v prípade zabloko-
vania odvodňovacieho otvoru alebo ak sa v
porte nabíjania zachytí voda. Kontaktujte in-
formovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektric-
kých vozidiel NISSAN.

Toto vozidlo je elektrické vozidlo a na prevádzku vy-
žaduje elektrinu. Lítium-iónová batéria je jediný
zdroj na prevádzku vozidla.

Pri jazde je dôležité energiu šetriť a plánovať potre-
bu nabíjania, a to z dôvodu zabránenia úplnému
vybitiu lítium-iónovej batérie.

Dostupné sú nasledovné spôsoby nabíjania Li-ióno-
vej batérie:

• Rýchle nabíjanie

• Normálne nabíjanie
– Pomocou normálnej nabíjacej stanice s káb-

lom
– Pomocou kábla NISSAN Mode3
– Pomocou NISSAN EVSE

• V2X nabíjanie/vybíjanie *

*: Je potrebné kompatibilné zariadenie V2X.

AKO NABÍJAŤ LÍTIUM-IÓNOVÚ
BATÉRIU
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RÝCHLE NABÍJANIE

Rýchle nabíjanie využíva nabíjacie stanice (až do 50
kW výkonu pre modely s batériou 40 kWh/až do vý-
konu 100 kW pre modely s batériou 62 kWh). Rýchle
nabíjačky kompatibilné s vozidlami LEAF sa vyrá-
bajú v súlade s normou CHAdeMO, čo označuje zná-
zornený symbol.

POZNÁMKA:
Pre modely s batériou 40 kWh: Dokonca aj pri
nabíjaní lítium-iónovej batérie sa používa nabí-
jačka s výkonom väčším ako 50 kW, maximálny
výkon nabíjačky bude limitovaný do 50 kW.

Ak je teplota lítium-iónovej batérie vysoká alebo níz-
ka, nabitie lítium-iónovej batérie pomocou rýchlej
nabíjačky môže trvať dlhšie.

Teplomer lítium-iónovej batérie môžete použiť na
stanovenie odhadu približného času potrebného na
nabitie lítium-iónovej batérie na 80 %:

Pre modely s batériou 40 kWh:

Teplomer lítium-iónovej
batérie

Odhadovaný čas
nabíjania *

m
Viac ako 90 minút

m
približne 40 - 90
minút

m
približne 40 minút

m
približne 40 - 80
minút

m
Viac ako 80 minút

*: V závislosti od podmienok nabíjania.

Pre modely s batériou 62 kWh:

Teplomer lítium-iónovej batérie Odhadovaný čas
nabíjania *

m
Viac ako 150
minút

m
približne 45 - 150
minút

m
približne 45 - 60
minút

m
približne 45 - 100
minút

m
Viac ako 100
minút

*: V závislosti od podmienok nabíjania.

Ak sa nabíjanie zastaví v polovici nabíjania, nabíjanie
môžete znovu spustiť opätovným stlačením tlačid-
la spustenia na stanici rýchleho nabíjania.

Pre ďalšie informácie si pozrite “Trasový
počítač” v časti “2. Prístroje a ovládače”.
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VAROVANIE

• Vždy používajte rýchlu nabíjačku so znač-
kou CHAdeMO, ktorá je kompatibilná s vo-
zidlom LEAF. Použitie nekompatibilnej
rýchlej nabíjačky môže spôsobiť požiar
alebo poruchu, ktorej následkom môže byť
vážne zranenie osôb alebo smrť.

• Pred začatím rýchleho nabíjania si pozor-
ne prečítajte pokyny uvedené na rýchlej
nabíjačke a ubezpečte sa, že konektor
rýchleho nabíjania je správne pripojený a
zaistený. Nedodržanie správneho postupu
pripojenia alebo prevádzky rýchlej nabí-
jačky môže mať za následok poškodenie
vozidla alebo nabíjacieho vybavenia.

VÝSTRAHA
• Nissan LEAF je vybavený bezpečnostnými

ochranami batérie, ak sa dosiahne určitá
úroveň teploty batérie, čo vedie k predĺže-
niu nabíjacieho času.

• Čas nabíjania závisí od podmienok nabíja-
nia, vrátane typu nabíjačky a podmienok,
teploty batérie a okolitej teploty.

• Čas na úspešné rýchle nabitie bude dlhší,
ak teplota batérie aktivuje technológiu
ochrany batérie.

POZNÁMKA:
• Ak sa na jednotke rýchlej nabíjačky zobrazuje

nabíjanie dostupnej lítium-iónovej batérie a

kapacita lítium-iónovej batérie, údaje sa mô-
žu líšiť oproti skutočnému nabíjaniu/kapacite
dostupnej lítium-iónovej batérie.

• V závislosti od rýchlych nabíjačiek sa môžu
postupy operácií líšiť od tých, ktoré sú uve-
dené v návode. Postupujte podľa pokynov na
rýchlej nabíjačke.

Ako spustiť rýchle nabíjanie

1. Stlačením spínača polohy P prepnite vozidlo do
polohy P (parkovanie) a aktivujte parkovaciu brz-
du.

2. Pri nabíjaní lítium-iónovej batérie dajte spínač
napájania do polohy OFF. Keď bude spínač napá-
jania v polohe ON, lítium-iónová batéria sa ne-
začne nabíjať.

3. Otvorte veko portu nabíjania a uzáver portu na-
bíjania. Pozri “Veko portu nabíjania” v časti
“3. Kontroly a nastavenia pred riadením”.

4. Drážku na konektore nabíjania ➀ zarovnajte s
portom rýchleho nabíjania a konektor nabíjania
vložte priamo do základne ➁ (v tejto fáze nemu-
síte použiťjA anijB ).
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VÝSTRAHA
• Skontrolujte, či ste konektor nabíjania

vložili rovno do portu rýchleho nabíja-
nia priamo na základni. Nedodržanie
tohto pokynu môže mať za následok, že
sa lítium-iónová batéria nezačne nabí-
jať, prípadne to môže spôsobiť poško-
denie nabíjacieho vybavenia.

5. Páčku uzamknutiajB potiahnite nahor, čím ko-
nektor nabíjania uzamknete.

6. Skontrolujte, či je páčka uzamknutia pevne upev-
nená v držiaku páčky.

7. Nabíjanie spustite podľa pokynov na vybavení
rýchleho nabíjania. Keď bude vybavenie správne
namontované a pripravené na nabíjanie, dvakrát
zaznie pípnutie a zmení sa indikátor stavu nabí-
jania. Pozri “Indikátory stavu nabíjania” uve-
dené neskôr v tejto časti.

Nabíjanie sa skončí v nasledujúcich situáciách:

• Po dokončení nabíjania.

• Keď sa prekročí možný čas nabíjania nastavený
pre rýchlu nabíjačku.

POZNÁMKA:
• Nabíjanie sa môže automaticky zastaviť aj v

napriek tomu, že sa nedokončilo.

• Ak sa nabíjanie zastaví v polovici nabíjania,
nabíjanie môžete znovu spustiť opätovným
stlačením tlačidla spustenia na stanici rých-
leho nabíjania.

• Konektor nabíjania je počas nabíjania zaiste-
ný v porte nabíjania a nedá sa odpojiť. Nabíja-
nie zastavte podľa pokynov na vybavení
rýchleho nabíjania. Zastavenie nabíjania si
overte pohľadom na indikátory stavu nabíja-
nia na prístrojovej doske. Po zastavení nabíja-
nia môžete konektor nabíjania odpojiť od vo-
zidla.

• Pri rýchlom nabíjaní sa rýchlosť nabíjania lí-
tium-iónovej batérie znižuje podľa toho, ako
sa zvyšuje percentuálna hodnota dostupné-
ho nabitia batérie.

• Pri rýchlom nabíjaní je rýchlosť nabíjania lí-
tium-iónovej batérie nižšia, keď je teplota lí-
tium-iónovej batérie extrémne vysoká alebo
nízka.
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Ako zastaviť rýchle nabíjanie
1. Zastavenie nabíjania si overte pohľadom na indi-

kátory stavu nabíjania na prístrojovej doske. Po
zastavení nabíjania môžete konektor nabíjania
odpojiť od vozidla.

2. Prejdite späť na držiak páčkyjA .

3. Stlačením tlačidla jB na konektore nabíjania
uvoľnite páčku uzamknutiajC .

4. Konektor nabíjania odpojte od vozidla a správne
ho uložte.

5. Zatvorte uzáver portu rýchleho nabíjania.

6. Zatvorte veko portu nabíjania.

VÝSTRAHA
• Vzhľadom na to, že konektor nabíjania je

ťažší ako iné konektory nabíjania, jeho
spadnutie by mohlo spôsobiť poškodenie
vozidla alebo konektora nabíjania, prípad-
ne zranenie osôb. Pri odpájaní konektora
sa ubezpečte, že ho vyťahujete priamo von
a čo možno najopatrnejšie.

NORMÁLNE NABÍJANIE

Existujú tri metódy normálneho nabíjania:

• Pomocou normálnej nabíjacej stanice s káblom

• S káblom NISSAN Mode 3 (ak je súčasťou výba-
vy)

• S NISSAN EVSE (ak je súčasťou výbavy)

POZNÁMKA:
• Certifikovaný predajca elektrických vozidiel

NISSAN vám môže poradiť ohľadom dostup-
nosti tohto kábla vo vašej krajine.

• Spoločnosť NISSAN vám výrazne odporúča,
aby namontovanie normálnej nabíjacej stani-
ce kompatibilnej s normou EN61851 do
samostatného obvodu 220 - 240 V u vás do-
ma vykonal licencovaný profesionálny elek-

Port normálneho nabíjania - na pravej strane
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trikár, ktorý vlastní certifikát od operátora
elektrickej mobility (EMO) odporúčaného spo-
ločnosťou NISSAN. Spoločnosť NISSAN uzav-
rela zmluvu s EMO, ktorí vám pomôžu pri kú-
pe a montáži týchto nabíjacích staníc, ktoré
sa ľahko používajú a poskytujú striedavý
prúd na nabíjanie batérie vášho vozidla
NISSAN LEAF. Ďalšou výhodou je možnosť úpl-
ného nabitia vášho vozidla LEAF cez noc, pri-
čom sa používa funkcia predbežného vyhria-
tia alebo predbežného ochladenia kabíny. Va-
ša normálna nabíjacia stanica bude mať buď
pripojený kábel, alebo bude vyžadovať použi-
tie kábla NISSAN Mode 3. Pri oboch situáciách
musíte pripojiť konektor normálneho nabíja-
nia do portu nabíjania na pravej strane.
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Pre normálne nabíjacie konektory s tlačidlom pre uvoľnenie (Typ 1)

Typ
normálneho

nabíjania

Port nabíjania Konektor nabíjania Riadiaca skrinka Energia Obsah

Pomocou
normálnej
nabíjacej stanice
s káblom m m m

Použite normálnu nabíjaciu stanicu s
káblom.

Konektor normálneho
nabíjania

Normálna nabíjacia stanica s
káblom

Kábel NISSAN
Mode3 (ak je
súčasťou
výbavy) m m m

Použite kábel NISSAN Mode3 a normál-
nu nabíjaciu stanicu so zásuvkou EV.

Konektor normálneho
nabíjania

Zástrčka Normálna nabíjacia stanica so
zásuvkou EV

S NISSAN EVSE
(ak je súčasťou
výbavy) m m m

Použite NISSAN EVSE.
Používajte iba vyhradené domáce zá-
suvky nainštalované operátorom elek-
trickej mobility (EMO).

Konektor normálneho
nabíjania

Domáca zástrčka Domáca zásuvka
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Pre normálne nabíjacie konektory bez tlačidla pre uvoľnenie (Typ 2)

Typ
normálneho

nabíjania

Port nabíjania Konektor nabíjania Riadiaca skrinka Energia Obsah

Pomocou
normálnej
nabíjacej stanice
s káblom m m m

Použite normálnu nabíjaciu stanicu s
káblom.

Konektor normálneho
nabíjania

Normálna nabíjacia stanica s
káblom

Kábel NISSAN
Mode3 (ak je
súčasťou
výbavy) m m m

Použite kábel NISSAN Mode3 a normál-
nu nabíjaciu stanicu so zásuvkou EV.

Konektor normálneho
nabíjania

Zástrčka Normálna nabíjacia stanica so
zásuvkou EV

S NISSAN EVSE
(ak je súčasťou
výbavy) m m m

Použite NISSAN EVSE.
Používajte iba vyhradené domáce zá-
suvky nainštalované operátorom elek-
trickej mobility (EMO).

Konektor normálneho
nabíjania

Domáca zástrčka Domáca zásuvka
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Normálne nabíjanie pomocou
normálnej nabíjacej stanice s káblom
Vozidlo LEAF sa dá nabíjať pomocou kompatibil-
ných verejných normálnych nabíjacích staníc a nie-
ktorých verzií domácich nabíjacích jednotiek.

VAROVANIE
Predtým, ako začnete nabíjať pomocou nabí-
jacej stanice, pozorne si prečítajte pokyny
uvedené na normálnej nabíjacej stanici.

Ako začať normálne nabíjanie
pomocou normálnej nabíjacej stanice
s káblom
1. Stlačením spínača polohy P prepnite vozidlo do

polohy P (parkovanie) a aktivujte parkovaciu brz-
du.

2. Vypnite napájanie vozidla LEAF. V opačnom prí-
pade sa nabíjanie nespustí.

3. Veko portu nabíjania otvorte jednou z nasledujú-
cich činností:

• Stlačte spínač otvorenia veka portu nabíja-
nia, ktorý sa nachádza na prístrojovej doske

• Na viac ako 1 sekundu stlačte a podržte stla-
čené tlačidlo zámky konektora nabíjania na
inteligentnom kľúči.

Typ 1
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➀ Bezpečnostný kryt (ak je súčasťou výbavy)

➁ Konektor normálneho nabíjania

➂ Nabíjacia stanica

➃ Tlačidlo uvoľnenia (ak je súčasťou výbavy)

4. Otvorte uzáver portu nabíjania. Pozri “Ve-
ko portu nabíjania” v časti “3. Kontroly a nastave-
nia pred riadením”.

5. Postupujte podľa inštrukcií na normálnej nabíja-
cej stanici ➂ pre spustenie nabíjania.

6. Bezpečnostný kryt ➀ (ak je súčasťou výbavy)
odmontujte od konektora normálneho nabíjania

➁.

7. K portu normálneho nabíjania vozidla pripojte
konektor normálneho nabíjania a konektor po-
držte, kým sa neuzamkne. Ak ho pripojíte správ-
ne, zaznie jedno pípnutie.

8. Postupujte podľa inštrukcií na normálnej nabíja-
cej stanici ➂ pre spustenie nabíjania. Ak sa nabí-
janie spustí, prípadne ak lítium-iónová batéria
čaká na spustenie časovača nabíjania, zaznejú
dve pípnutia a zobrazenie indikátora stavu nabí-
jania sa zmení. Pozri “Indikátory stavu
nabíjania” uvedené neskôr v tejto časti.

9. Pre typ 1:

Konektor nabíjania môžete zaistiť pomocou
zámky konektora nabíjania.

Typ 2

Typ 1

Typ 2
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POZNÁMKA:
Keď vozidlo zistí, že konektor nie je pripojený
správne, 30 sekúnd bude znieť alarm. V takom
prípade zasuňte konektor správne alebo ho skús-
te pripojiť znovu. Alarm sa vypne po 30 sekun-
dách, dokonca aj keď nedošlo k správnemu pri-
pojeniu nabíjacieho konektora, ale nabíjanie sa
nezačalo.

Ako zastaviť normálne nabíjanie
pomocou normálnej nabíjacej stanice
s káblom
Nabíjanie zastavíte podľa pokynov na nabíjacej sta-
nici.

1. Ak chcete nabíjanie zastaviť, na viac ako 1 sekun-
du stlačte tlačidlo zámky konektora nabíjania na
inteligentnom kľúči alebo stlačte spínač otvore-
nia veka portu nabíjania.

2. Pre typ 1:

Zabezpečte, aby poistka nabíjacieho konektora
nebola aktivovaná. Ak je zámka konektora nabí-
jania zapnutá, konektor nabíjania odomknite.

3. Konektor nabíjania odpojte od portu nabíjania.
(Typ 1: Zatlačte tlačidlo uvoľnenia na nabíjacom
konektore, čím sa odistí poistka.)

4. Bezpečnostný uzáver pripojte ku káblu pripoje-
nému k normálnej nabíjacej stanici (ak je súčas-
ťou výbavy).

5. Po zatvorení uzáveru nabíjacieho portu vozidla
zatvorte veko portu nabíjania.

Normálne nabíjanie pomocou kábla
NISSAN Mode 3 (ak je súčasťou
výbavy)
Kábel NISSAN Mode 3 sa dá použiť s normálnou
nabíjacou stanicou so zásuvkou EV. Váš predajca
elektrických vozidiel NISSAN vám môže poradiť
ohľadom dostupnosti tohto kábla vo vašej krajine.
Kábel NISSAN Mode 3 je špecializovaný nabíjací ká-
bel pre elektrické vozidlá a môžete ho používať s
kompatibilnými verejnými normálnymi nabíjacími
stanicami a niektorými verziami domácich nabíja-
cích jednotiek.

VAROVANIE
Predtým, ako začnete nabíjať, pozorne si pre-
čítajte pokyny uvedené na normálnej nabíja-
cej stanici.

Typ 1

Typ 2
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Kábel NISSAN Mode 3:

jA1 Zástrčka typu 2 (so samčím terminálom)
Pripojte zástrčku do zásuvky normálnej
nabíjacej stanice.

jA2 Konektor normálneho nabíjania s tlačidlom
uvoľnenia (so samičím terminálom)
Pripojte konektor normálneho nabíjania do
normálneho nabíjacieho portu.

jA3 Bezpečnostný kryt (ak je súčasťou výbavy)

jA4 Kábel

Špecifikácia kábla NISSAN Režim3 (typ 1)

• Zástrčka typu 2 podľa IEC62196–2

• Normálny nabíjací konektor typu 1 podľa
IEC62196–2
– Menovitý prúd: 32 A

– Menovité napätie: 250V
– Stupeň ochrany (IP): IP24 nepárový/IP44 pá-

rový

jA1 Zástrčka typu 2 (so samčím terminálom)
Pripojte zástrčku do zásuvky normálnej
nabíjacej stanice.

jA2 Konektor normálneho nabíjania (so samičím
terminálom)
Pripojte konektor normálneho nabíjania do
normálneho nabíjacieho portu.

jA3 Bezpečnostný kryt (ak je súčasťou výbavy)

Špecifikácia kábla NISSAN Režim3 (typ 2)

• Zástrčka typu 2 podľa IEC62196–2

• Bežný nabíjací konektor typu 2 podľa normy
IEC62196–2
– Menovitý prúd: 32 A

– Menovité napätie: 250V
– Stupeň ochrany (IP): IP24 nepárový/IP44 pá-

rový

Kábel NISSAN Mode 3 nepotrebuje, aby bola na kábli
riadiaca skrinka, pretože bezpečnostná komuniká-
cia sa vykonáva priamo medzi normálnou nabíjacou
stanicou a vozidlom.

VAROVANIE
• Kábel NISSAN Mode3 nerozoberajte, ne-

opravujte, ani neupravujte.

• Nedotýkajte sa elektrických terminálov na
kábli NISSAN Mode3.

• Nedovolte deťom, aby manipulovali s káb-
lom NISSAN Mode3 alebo ho používali bez
dozoru dospelých osôb.

Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s
káblom NISSAN Mode3:

Kábel neťahajte, nekrúťte, neohýbajte, nestúpajte
po ňom, ani zaň netrhajte. V prípade anomálie alebo
problému:

• Ak došlo k anomálii alebo problému s káblom
NISSAN Mode3, ako napríklad hlbokému zárezu,
prasknutiu alebo jeho poškodeniu, prípadne ak
je skorodovaný, nepoužívajte ho.

• Ak sa nabíjanie po pohnutí káblom zastaví, prí-
činou môže byť zlomenie vodiča. Ak sa to stane,
okamžite prestaňte používať kábel NISSAN Mo-
de3.

• Ihneď prestaňte používať kábel NISSAN Mode3,
ak spozorujete anomáliu alebo problém počas

Kábel NISSAN Režim 3 (Typ 1)

Kábel NISSAN Režim 3 (Typ 2)
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nabíjania ako napríklad že z kábla NISSAN Mo-
de3 vychádza zvláštny zápach, dym alebo ne-
obvyklý hluk.

VÝSTRAHA
• S káblom NISSAN Mode3 manipulujte

opatrne. Kábel NISSAN Mode3 napríklad
nenechajte spadnúť, nevystavujte ho nad-
merným nárazom, ani ho neponárajte do
vody.

Bezpečnostné opatrenia pri skladovaní kábla
NISSAN Mode3:

• Kábel NISSAN Mode3 neskladujte na miestach
vystavených priamemu slnečnému žiareniu.

• Kábel NISSAN Mode3 neskladujte na miestach
vystavených vetru a dažďu.

• Uistite sa, že kábel NISSAN Mode3 skladujete s
nasadeným bezpečnostným uzáverom, aby bol
terminál konektoru normálneho nabíjania chrá-
nený pred nečistotami a prachom.

• Kábel NISSAN Mode3 neskladujte za takých pod-
mienok, aby došlo k skrúteniu kábla.

Ako začať normálne nabíjanie
pomocou kábla NISSAN Mode3
1. Stlačením spínača polohy P prepnite vozidlo do

polohy P (parkovanie) a aktivujte parkovaciu brz-
du.

2. Vypnite napájanie vozidla LEAF. V opačnom prí-
pade sa nabíjanie nespustí.

3. Veko portu nabíjania otvorte jednou z nasledujú-
cich činností:

– Stlačte spínač otvorenia veka portu nabíja-
nia, ktorý sa nachádza na prístrojovej doske
alebo na viac ako 1 sekundu stlačte tlačidlo
zámky konektora nabíjania na inteligentnom
kľúči.
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➀ Konektor normálneho nabíjania

➁ Zástrčka

➂ Bezpečnostný uzáver normálneho nabíjania

➃ Uzáver zástrčky

➄ Tlačidlo uvoľnenia

4. Zo zástrčky odstráňte bezpečnostný uzáver zá-
strčky ➃➁ a zástrčku pripojte do zásuvky nabí-
jacej stanice EV. Predtým pripojením si pozrite
pokyny uvedené na normálnej nabíjacej stanici.

5. Otvorte uzáver portu nabíjania. Pozri “Uzá-
ver portu nabíjania” v časti “3. Kontroly a nasta-
venia pred riadením”.

6. Bezpečnostný uzáver konektora normálneho
nabíjania ➂ odpojte od konektora normálneho
nabíjania ➀.

7. K portu normálneho nabíjania vozidla pripojte
konektor normálneho nabíjania a konektor po-
držte, kým sa neuzamkne. Ak ho pripojíte správ-
ne, zaznie jedno pípnutie.

8. Postupujte podľa inštrukcií na normálnej nabíja-
cej stanici pre spustenie nabíjania. Ak sa nabíja-
nie spustí, prípadne ak lítium-iónová batéria ča-
ká na spustenie časovača nabíjania, zaznejú dve
pípnutia a zobrazenie indikátora stavu nabíjania
sa zmení. Pozri “Indikátory stavu nabíjania”
uvedené neskôr v tejto časti.

9. Pre typ 1:

Konektor nabíjania môžete zaistiť pomocou
zámky konektora nabíjania.

Typ 1

Typ 2

CH-17



POZNÁMKA:
Keď vozidlo zistí, že konektor nie je pripojený
správne, 30 sekúnd bude znieť alarm. V takom
prípade zasuňte konektor správne alebo ho
skúste pripojiť znovu. Alarm sa vypne po 30 se-
kundách, dokonca aj keď nedošlo k správnemu
pripojeniu nabíjacieho konektora, ale nabíjanie
sa nezačalo.

Ako ukončiť normálne nabíjanie
pomocou kábla NISSAN Mode3
Nabíjanie zastavíte podľa pokynov na nabíjacej sta-
nici.

1. Ak chcete nabíjanie zastaviť, na viac ako 1 sekun-
du stlačte tlačidlo zámky konektora nabíjania na
inteligentnom kľúči alebo stlačte spínač otvore-
nia veka portu nabíjania.

2. Pre typ 1:

Zabezpečte, aby poistka nabíjacieho konektora
nebola aktivovaná. Ak je zámka konektora nabí-
jania zapnutá, konektor nabíjania odomknite.

3. Konektor nabíjania odpojte od portu nabíjania.
(Typ 1: Zatlačte tlačidlo uvoľnenia na nabíjacom
konektore, čím sa odistí poistka.)

4. Bezpečnostný uzáver konektora normálneho
nabíjania pripojte ku konektoru normálneho na-
bíjania.

5. Po zatvorení uzáveru nabíjacieho portu vozidla
zatvorte veko portu nabíjania.

6. Vyberte zástrčku kábla NISSAN Mode3 zo zásuv-
ky nabíjacej stanice EV a na zástrčku nasaďte
bezpečnostný uzáver zástrčky. Ak je zástrčka
uzamknutá nabíjacou stanicou, zámok uvoľnite
podľa pokynov uvedených na normálnej nabíja-
cej stanici.

7. Po zatvorení uzáveru na portu nabíjania zatvorte
veko portu nabíjania.

Typ 1

Typ 2
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VAROVANIE

Ak dáte kábel NISSAN Mode3 do vozidla, riad-
ne ho zaistite úložnou sieťou v batožinovom
priestore. V opačnom prípade sa môžu pri
prudkom brzdení alebo kolízii premeniť na
projektil a spôsobiť zranenie.

Normálne nabíjanie pomocou kábla
NISSAN EVSE (ak je súčasťou výbavy)

jB1 Domáca zástrčka
Zástrčku vložte do príslušnej zásuvky 220 – 240
V AC

jB2 Bezpečnostný uzáver
Po dokončení nabíjania skontrolujte, či ste
namontovali bezpečnostný uzáver

jB3 Tlačidlo uvoľnenia (ak je súčasťou výbavy)

jB4 Indikátory riadiacej skrinky

Kábel NISSAN EVSE s domácou zástrčkou je určený
primárne na použitie s verejnými nabíjacími stani-
cami a poskytuje napájanie 8 - 10 ampérov strieda-
vého prúdu na nabitie batérie.

Pri používaní NISSAN EVSE s domácou elektrickou
zásuvkou je dôležité pochopiť, že vozidlo LEAF čer-
pá vysokoplynulý elektrický prúd, čo môže viesť k
problémom v prípade, že elektrické vedenie a zá-
suvka nie sú v súlade s najnovšími národnými pred-
pismi, ďalej v prípade, že neboli namontované
správne alebo ich údržbu nevykonávate správnym
spôsobom.

Váš predajca elektrických vozidiel NISSAN vám mô-
že poskytnúť úplné podrobnosti o našom partner-
skom operátorovi elektrickej mobility (EMO) vo va-
šej krajine, ktorý vám môže poskytnúť poradenstvo
o najlepšom spôsobe nabíjania vášho vozidla
NISSAN LEAF.

VAROVANIE
• Na nabíjanie vášho vozidla NISSAN LEAF

nepoužívajte žiadnu elektrickú zásuvku,
ktorá nie je v súlade s najnovšími národ-
nými predpismi.

NISSAN EVSE (Typ 1)

NISSAN EVSE (Typ 2)
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– Ak je elektrický systém vášho domu
starý alebo ste ho v poslednej dobe ne-
kontrolovali, výrazne vám odporúča-
me, aby pred nabíjaním vykonal kvali-
fikovaný elektrikár prehliadku vášho
vedenia a zásuvky.

• Predlžovacie káble nepoužívajte, pretože
väčšina predlžovacích káblov nedokáže
prenášať požadovaný prúd a mohli by sa
zohriať.

• Nepoužívajte adaptéry, pretože NISSAN
EVSE nie je navrhnutý na použitie s
adaptérmi a mohol by sa zohriať.

• Zabezpečte, aby sa vaše vozidlo NISSAN
LEAF nabíjalo v oddelenom obvode.
– Vyhradený obvod je vedenie vychá-

dzajúce z prerušovača obvodu, ktoré
neobsahuje žiadne ďalšie elektrické
zásuvky.

– Väčšina samostatne stojacich garáží
obsahuje vyhradený obvod, ale zásuv-
ky v dome sú často v kruhovom napá-
jacom vedení.

– Zásuvky kruhového napájacieho vede-
nia sa môžu preťažiť kvôli iným elek-
trickým zariadeniam, ktoré sú pripoje-
né v rovnakom čase ako vozidlo LEAF,
čo môže spôsobiť výpadok vašej do-
dávky elektriny.

• Ak sa na zásuvke nachádzajú akékoľvek
známky opotrebovania, poškodenia alebo
straty farby, zásuvku na nabíjanie nepou-
žívajte.

• Zásuvku pravidelne kontrolujte a ak na nej
nájdete akékoľvek známky opotrebova-
nia, poškodenia alebo straty farby, vymeň-
te ju.

• Ak máte pochybnosti ohľadom kapacity
zásuvky alebo vedenia, vozidlo NISSAN LE-
AF nenabíjajte, pokým si neoveríte vhod-
nosť zásuvky tým, že sa poradíte s vaším
operátorom elektrickej mobility (EMO) ale-
bo s kvalifikovaným elektrikárom.

• Kábel EVSE nerozoberajte, neopravujte,
ani ho neupravujte.

• Na nabíjanie nepoužívajte predlžovací ká-
bel ani adaptér.

• Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.

• Nedotýkajte sa elektrických terminálov na
kábli EVSE.

• Počas búrky sa nedotýkajte vozidla, ani
kábla EVSE.

• Ak máte implantovaný kardiostimulátor
alebo implantovateľný kardio-defibrilátor
(ICD), udržiavajte si od riadiacej skrinky EV-
SE odstup minimálne 15 cm (6 palcov).

• Nedovolte deťom, aby manipulovali s EVSE
alebo ho používali bez dozoru dospelých
osôb.

Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s EVSE:

• Kábel a/alebo vodič neťahajte, nekrúťte, neohý-
bajte, nestúpajte po ňom, ani zaň netrhajte.

• Kábel a/alebo vodič neomotávajte okolo pred-
metov, ako je konektor normálneho nabíjania
a/alebo riadiaca skrinka.

• Uchopte hlavnú časť zástrčky a opatrne ju za-
suňte rovno až po základňu.

• Pri odpájaní zástrčky neťahajte za kábel.

V prípade anomálie alebo problému:

• Ak došlo k anomálii alebo problému s EVSE, ako
napríklad hlbokému zárezu, prasknutiu alebo je-
ho poškodeniu, prípadne ak je zástrčka skoro-
dovaná, nepoužívajte ho.

• Ak sa nabíjanie po pohnutí káblom alebo vodi-
čom zastaví, príčinou môže byť zlomenie vodi-
ča. Ak sa to stane, okamžite prestaňte používať
EVSE.

• Ihneď prestaňte používať EVSE, ak spozorujete
anomáliu alebo problém počas nabíjania ako
napríklad že z kábla EVSE vychádza zvláštny zá-
pach, dym alebo neobvyklý hluk.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa domácej
zásuvky:

• Používajte uzemnené zásuvku v domácnosti,
ktorá spĺňa príslušné normy a predpisy.

• Nepoužívajte domácu zásuvku, ak je zástrčka po
zapojení do zásuvky voľná alebo ak je vonkajšia
strana zásuvky poškodená alebo skorodovaná.

• Uistite, sa že máte zdroj elektrického prúdu 220
- 240 V AC 50 alebo 60 Hz.

• Pred pripojením kábla EVSE sa ubezpečte, že ste
skontrolovali menovitý prúd zobrazený na kábli
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EVSE, a to z dôvodu zaručenia dostatočnej prú-
dovej kapacity domácej zásuvky a obvodu na
bezpečné nabitie vášho vozidla.

• EVSE odoberá konštantnú prúdovú intenzitu 8 -
16 A a musíte zabezpečiť, aby domáca zásuvka
a domáce vedenie použité na nabíjanie mali me-
novité hodnoty na tejto úrovni, a aby boli v súla-
de s najnovšími normami a predpismi o elektric-
kých vedeniach vo vašej krajine alebo oblasti.

• Max. hodnota prúdu závisí od krajiny.

• Ak máte akékoľvek pochybnosti ohľadom do-
mácej zásuvky a obvode, poraďte sa s kvalifiko-
vaným elektrikárom.

VÝSTRAHA
• Uistite sa, že EVSE pripájate výlučne k do-

mácej zásuvke s menovitým napätím.

Bezpečnostné opatrenia pri skladovaní EVSE:

• EVSE neskladujte na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu.

• EVSE neskladujte na miestach vystavených vet-
ru a dažďu.

• Uistite sa, že EVSE skladujete s nasadeným bez-
pečnostným uzáverom, aby bol terminál konek-
toru normálneho nabíjania chránený pred ne-
čistotami a prachom.

• Neskladujte EVSE tak, že kábel a/alebo vodič bu-
de navinutý okolo riadiacej skrine.

• Neskladujte EVSE za takých podmienok, kedy by
bol kábel a/alebo vodič skrútený.

• Riadiaca skrinka bude počas nabíjania pomo-
cou EVSE horúca. Nie je to porucha.

Ako začať normálne nabíjanie
pomocou NISSAN EVSE
1. Stlačením spínača polohy P prepnite vozidlo do

polohy P (parkovanie) a aktivujte parkovaciu brz-
du.

2. Vypnite napájanie vozidla LEAF. V opačnom prí-
pade sa nabíjanie nespustí.

3. Veko portu nabíjania otvorte jednou z nasledujú-
cich činností:

– Stlačte spínač otvorenia veka portu nabíja-
nia, ktorý sa nachádza na prístrojovej doske
alebo

– Na viac ako 1 sekundu stlačte a podržte stla-
čené tlačidlo zámky konektora nabíjania na
inteligentnom kľúči.
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➀ Konektor nabíjania — bezpečnostný uzáver

➁ Zástrčka

➂ Riadiaca skrinka — indikátor

➃ Tlačidlo uvoľnenia (ak je súčasťou výbavy)

jA Otvor pre lanko

Ak ho chcete počas nabíjania lítium-iónovej
batérie zavesiť, cez otvor na riadiacej skrinke
môžete vložiť lanko

4. Pripojte zástrčku k domácej zásuvke.

Pred pripojením zástrčky k domácej zásuvke sa
uistite, že zásuvka je vhodná na nabíjanie podľa
technických noriem.

5. Otvorte uzáver portu nabíjania. Pozri “Uzá-
ver portu nabíjania” v časti “3. Kontroly a nasta-
venia pred riadením”.

6. Bezpečnostný uzáver ➀ odmontujte od konek-
tora normálneho nabíjania.

Nissan EVSE umiestnený pod kapotou (Typ 1)

Nissan EVSE umiestnený pod kapotou (Typ 2)

Typ 1
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7. K portu normálneho nabíjania vozidla pripojte
konektor nabíjania a konektor podržte, kým sa
neuzamkne. Ak ho pripojíte správne, zaznie jed-
no pípnutie.

8. Ak sa nabíjanie spustí, prípadne ak lítium-iónová
batéria čaká na spustenie časovača nabíjania,
zaznejú dve pípnutia a zobrazenie indikátora
stavu nabíjania sa zmení. Pozri “Indikátory
stavu nabíjania” uvedené neskôr v tejto časti.

9. Pre typ 1:

Konektor nabíjania môžete zaistiť pomocou
zámky konektora nabíjania.

POZNÁMKA:
Keď vozidlo zistí, že konektor nie je pripojený
správne, 30 sekúnd bude znieť alarm.

V takom prípade zasuňte konektor správne alebo
ho skúste pripojiť znovu. Alarm sa vypne po 30
sekundách, dokonca aj keď nedošlo k správnemu
pripojeniu nabíjacieho konektora, ale nabíjanie sa
nezačalo.

Ako ukončiť normálne nabíjanie
pomocou NISSAN EVSE

1. Ak chcete nabíjanie zastaviť, na viac ako 1 sekun-
du stlačte tlačidlo zámky konektora nabíjania na
inteligentnom kľúči alebo stlačte spínač otvore-
nia veka portu nabíjania.

2. Pre typ 1:

Zabezpečte, aby poistka nabíjacieho konektora
nebola aktivovaná. Ak je zámka konektora nabí-
jania zapnutá, konektor nabíjania odomknite.

3. Konektor nabíjania odpojte od portu nabíjania.
(Typ 1: Zatlačte tlačidlo uvoľnenia na nabíjacom
konektore, čím sa odistí poistka.)

4. Bezpečnostný uzáver nasaďte na konektor nor-
málneho nabíjania.

Typ 2

Typ 1

Typ 2
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5. Po zatvorení uzáveru na portu nabíjania zatvorte
veko portu nabíjania.

6. Odpojte zástrčku od domácej zásuvky.

7. Káble nabíjania uložte správnym spôsobom.

Navíjajte nabíjací kábel v smere znázornenom na
obrázku, aby ste predišli skráteniu životnosti káb-
la.

POZNÁMKA:
Uloženie NISSAN EVSE do vrecka: Navíjajte na-
bíjací kábel v smere hodinových ručičiek opro-
ti riadiacej skrinke (približne 30 cm (12 palcov)
v priemere).

VAROVANIE

Ak dávate NISSAN EVSE do vozidla, uložte
ho do úložného vrecka a riadne ho zaistite
úložnou sieťou v batožinovom priestore. V
opačnom prípade sa môžu pri prudkom
brzdení alebo kolízii premeniť na projektil
a spôsobiť zranenie.

8. Po zatvorení uzáveru na portu nabíjania zatvor-
te veko portu nabíjania.

Alarm čiastočne zapojeného
konektora
Ak sa nabíjací konektor v dôsledku nasledovných
príčin riadne nezaistil, bude znieť alarm čiastočne
zapojeného konektora:

• Konektor nabíjania nie je pripojený správne.

• Radiaca páka je v inej polohe než P (parkovanie).

• Zámok konektora nabíjania má poruchu.

SYSTÉM UZÁVIERKY NABÍJACIEHO
KONEKTORA (ak je súčasťou
výbavy)

Príklad (Typ 2)
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Odomknutie pomocou inteligentného
kľúča
1. Na viac ako 1 sekundu stlačte tlačidlo zámky ko-

nektora nabíjania na inteligentnom kľúči.

2. Indikátor stavu nabíjania 3-krát zabliká a 3-krát
zaznie pípnutie. Zámka konektora nabíjania sa
na 30 sekúnd odomkne.

3. Po 30 sekundách sa zámka konektora nabíjania
zamkne.

Pre modely s poistným systémom nabíjacieho
konektora:

Nabíjací konektor je možné tiež odblokovať na
30 sekúnd pri odomknutí dverí alebo zadných
výklopných dverí (v tomto prípade indikátor sta-
vu nabíjania nefunguje). Ak sa zámka bude opä-
tovne ovládať v rámci 30 sekúnd od odomknutia
dverí/zadných výklopných dverí, opätovne sa
uzamkne konektor nabíjania.

Odomknutie pomocou spínača otvorenia veka
portu nabíjania:

1. Stlačte spínač otvorenia veka portu nabíjania.

2. Indikátor stavu nabíjania 3-krát zabliká a 3-krát
zaznie pípnutie. Zámka konektora nabíjania sa
na 30 sekúnd odomkne.

3. Po 30 sekundách sa zámka konektora nabíjania
zamkne.

POZNÁMKA:
• V závislosti od nabíjacej stanice možno zamy-

kací mechanizmus určený miestnymi norma-
mi nebude kompatibilný s vaším vozidlom.
Uzamknutie konektora nabíjania k vášmu vo-
zidlu možno nebude možné.

• Pre modely s poistným systémom nabíjacie-
ho konektora:
– Keď počas nabíjania v režime AUTO dôjde

k výpadku zdroja napájania, konektor zo-
stane uzamknutý ďalších 5 minút a potom
sa uvoľní.

– Keď čas nabíjania nastavíte na režim AU-
TO, konektor sa neuzamkne, pokým sa na-
bíjanie nespustí.

– Keď je nastavený časovač ovládania Ča-
sovač pracuje alebo sa 12 voltová batéria
nabíja, uzáver nabíjacieho konektora sa
nezaistí.
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SKRUTKA ODOMKNUTIA PORTU
NABÍJANIA

VÝSTRAHA
• Keď zámka konektora nabíjania funguje

normálne, konektor nabíjania neodomy-
kajte pomocou ➀.

• ➀neotáčajte v smere hodinových ručičiek.
Môže to spôsobiť poškodenie konektora
nabíjania.

Ak sa konektor nabíjania nedá odomknúť, postu-
pujte nasledovne:

1. Napájací spínač prepnite do polohy VYP.

2. Otvorte kapotu motora.

3. Vyberte plastové upínacie svorky a potom vyber-
te kryt.

4. Otočte gombík proti smeru hodinových ručičiek
(asi 4 otáčky), čím uvoľníte zámok konektora na-
bíjania a konektor nabíjania vyberte.

V2X NABÍJANIE/VYBÍJANIE
V2X (univerzálne vozidlo) umožňuje napájať EV elek-
trinou doma alebo v iných budovách atď. V2X a za-
hŕňa nasledovné vlastnosti:

• Vozidlo doma (V2H)

• Vozidlo v iných budovách (V2B)

• Vozidlo v rozvodovej sieti (V2G)

• Vozidlo v záťaži (V2L)

• Z vozidla do vozidla (V2V)

Schopnosť nabíjania/vybíjania V2X je dostupná len
na vozidlách vyrobených s voliteľnou možnosťou
nabíjania/vybíjania V2X, ktorá zahŕňa port rýchleho
nabíjania.

Toto vozidlo je vybavené portom rýchleho nabíjania
a je kompatibilné s väčšinou konektorov CHAdeMO
( japonská priemyselná norma) na nabíjacích stani-
ciach.

Nabíjanie/vybíjanie V2X je možné (dokonca aj viac-
krát za deň). Ak je teplota batérie v blízkosti červenej
zóny, z dôvodu ochrany batérie bude výkon pre na-
bíjanie/vybíjanie V2X.

Ak chcete doplňujúce informácie, konzultujte s vý-
robcom zariadenia V2X alebo poskytovateľom služ-
by nabíjania/vybíjania V2X.

Na nabíjanie/vybíjanie V2X použite zariadenie V2X.

VAROVANIE
• Vždy používajte zariadenie V2X, ktoré je

kompatibilné s vozidlom LEAF. Použitie ne-
kompatibilnej nabíjačky V2X môže spôso-
biť požiar alebo poruchu, ktorej násled-
kom môže byť vážne zranenie osôb alebo
smrť.

• Pred začatím nabíjanie/vybíjania V2X si
pozorne prečítajte pokyny uvedené na za-
riadení V2X a ubezpečte sa, že zariadenie
V2X je správne pripojený a zaistený. Nedo-
držanie správneho postupu pripojenia ale-
bo prevádzky zariadenia V2X môže mať za
následok poškodenie vozidla alebo nabí-
jacieho vybavenia.

POZNÁMKA:
Ak je dostupné vybíjanie/nabíjanie lítium-iónovej
batérie, kapacita lítium-iónovej batérie sa zobra-
zí na zariadení V2X, hodnoty sa môžu líšiť od ak-
tuálnej dostupnej kapacity nabíjania/vybíjania lí-
tium-iónovej batérie.
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Ako spustiť nabíjanie/vybíjanie V2X

1. Stlačením spínača polohy P prepnite vozidlo do
polohy P (parkovanie) a aktivujte parkovaciu brz-
du.

2. Pri nabíjaní lítium-iónovej batérie dajte spínač
napájania do polohy VYP. Keď bude spínač napá-
jania v polohe ZAP, lítium-iónová batéria sa ne-
začne nabíjať/vybíjať.

3. Otvorte veko portu nabíjania a uzáver portu na-
bíjania. Pozri “Veko portu nabíjania” v časti
“3. Kontroly a nastavenia pred riadením”.

4. Drážku na konektore nabíjania ➀ zarovnajte s
portom rýchleho nabíjania a konektor nabíjania
vložte priamo do základne ➁ (v tejto fáze nemu-
síte použiťjA anijB ).

VÝSTRAHA
• Skontrolujte, či ste konektor nabíjania

vložili rovno do portu rýchleho nabíja-
nia priamo na základni. Nedodržanie
tohto pokynu môže mať za následok, že
sa lítium-iónová batéria nezačne nabí-
jať/vybíjať, prípadne to môže spôsobiť
poškodenie nabíjacieho vybavenia.
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5. Páčku uzamknutiajB potiahnite nahor, čím ko-
nektor nabíjania uzamknete.

6. Skontrolujte, či je páčka uzamknutia pevne upev-
nená v držiaku páčky.

7. Nabíjanie/vybíjanie spustite podľa pokynov na
zariadení V2X. Keď bude vybavenie správne na-
montované a pripravené na nabíjanie/vybíjanie,
dvakrát zaznie pípnutie a zmení sa indikátor sta-
vu. Pozri “Indikátory stavu nabíjania” uve-
dené neskôr v tejto časti.

Nabíjanie/vybíjanie sa skončí v nasledujúcich situ-
áciách:

• Po dokončení nabíjania/vybíjanie.

• Keď sa prekročí možný čas nabíjania nastavený
pre zariadenie V2X.

POZNÁMKA:
• Nabíjanie/vybíjanie sa môže automaticky za-

staviť aj v napriek tomu, že sa nedokončilo.

• Ak sa nabíjanie zastaví v polovici nabíjania,
nabíjanie môžete znovu spustiť opätovným
spustením zariadenia V2X.

• Konektor nabíjania je počas nabíjania/vybíja-
nia zaistený v porte nabíjania a nedá sa od-
pojiť. Nabíjanie/vybíjanie zastavíte podľa po-
kynov na zariadení V2X. Zastavenie nabíjania/
vybíjania si overte pohľadom na indikátory
stavu nabíjania na prístrojovej doske. Po za-
stavení nabíjania/vybíjania môžete konektor
nabíjania odpojiť od vozidla.

Ako zastaviť nabíjanie/vybíjanie V2X
1. Zastavenie nabíjania/vybíjania si overte pohľa-

dom na indikátory stavu nabíjania na prístrojovej
doske. Po zastavení nabíjania/vybíjania môžete
konektor nabíjania odpojiť od vozidla.

2. Prejdite späť na držiak páčkyjA .
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3. Stlačením tlačidla jB na konektore nabíjania
uvoľnite páčku uzamknutiajC .

4. Konektor nabíjania odpojte od vozidla a správne
ho uložte.

5. Zatvorte uzáver portu rýchleho nabíjania.

6. Zatvorte veko portu nabíjania.

ČASOVAČ NABÍJANIA
Na naplánovanie času nabíjania lítium-iónovej ba-
térie použite časovač nabíjania. Po pripojení konek-
tora nabíjania k vozidlu vozidlo automaticky spustí
nabíjanie. Časovače nemusíte vynulovať pri každej
potrebe nabitia lítium-iónovej batérie.

Časovač nabíjania môže uložiť dve nastavenia časo-
vača, ktoré obsahujú čas spustenia a čas ukončenia
nabíjania. Časovač nabíjania môžete použiť pre na-
stavenia časovača pre každý deň týždňa. (modely s
navigačným systémom)

Keď bude nabíjací konektor pripojený k vozidlu, v
naplánovanom čase sa automaticky spustí nabíja-
nie vozidla. Časovače nemusíte vynulovať pri každej
potrebe nabitia lítium-iónovej batérie.

1. Stlačte tlačidlo m alebo m, aby ste na disp-
leji s informáciami o vozidle vybrali položku [Na-
stavenia].

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

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

4. Stlačením tlačidla m alebo m vyberte po-
ložku [Timer] a potom stlačte tlačidlo <OK>. Po
zapnutí nastavenia časovača sa rozsvieti indiká-
tor.

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

6. Stlačením tlačidla m alebo m nastavte ho-
dinu a potom stlačte tlačidlo <OK>.

7. Stlačením tlačidla m alebo m nastavte mi-
nútu a potom stlačte tlačidlo <OK>.

8. Stláčajte tlačidlo m alebo m dovtedy, kým
sa nevyberie položka [End Time] a potom stlačte
tlačidlo <OK>.

9. Stlačením tlačidla m alebo m nastavte ho-
dinu a potom stlačte tlačidlo <OK>.

METÓDY NABÍJANIA
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10. Stlačením tlačidlam alebom nastavte mi-
nútu a potom stlačte tlačidlo <OK>.

11. Modely s navigačným systémom: Stlačením tla-
čidlam alebom vyberte dni v týždni, v kto-
ré chcete aktivovať časovač nabíjania a potom
stlačte tlačidlo <OK>. Na predchádzajúcu obra-
zovku sa vrátite stlačením tlačidla m (Späť).

12. Po dokončení nastavenia, dajte spínač napája-
nia do polohy VYP a potom pripojte nabíjací
konektor k vozidlu.

Položka Full charge has priority
Ak je zapnutá položka [Full charge has priority], ča-
sovač začatia nabíjania sa posunie v prípade, že úpl-
ne nabitý stav lítium-iónovej batérie sa v časovom
intervale od začatia do skončenia nabíjania nedá
dosiahnuť. Ak sa nedá dosiahnuť úplne nabitý stav
batérie, nabíjanie bude pokračovať, kým, lítium-ió-
nová batéria nebude úplne nabitá.

POZNÁMKA:
Ak je zapnutá položka [Full charge has priority], je
možné, že sa batéria do času skončenia nabíjania
úplne nenabila, a to z dôvodu prevádzky časova-
ča klimatizácie a tolerancie času nabíjania atď. V
takom prípade bude nabíjanie pokračovať, po-
kým lítium-iónová batéria nebude úplne nabitá.

Položka Chg. časovač len DOMOV (s
navigačným systémom EV)
Ak si v navigačnom systéme zaregistrujete váš do-
mov a zapnete položku [Chg. Timer Only at HOME],
nabíjanie s časovačom sa použije len vtedy, keď pre-

bieha normálne nabíjanie doma. Registráciu nájde-
te v príručke vlastníka NissanConnect. Keď nabíjanie
prebieha na inom mieste než doma, po pripojení
konektora normálneho nabíjania k vozidlu sa auto-
maticky spustí nabíjanie.

POZNÁMKA:
• Po nastavení časovačov nabíjania dajte spí-

nač napájania vždy do polohy OFF. Keď bude
spínač napájania v polohe ON, lítium-iónová
batéria sa nezačne nabíjať.

• Ak aktuálny čas výrazne prekročí čas začatia
nabíjania, je možné, že skutočné dobitie baté-
rie bude nižšie, než je očakávaná úroveň.

• Lítium-iónová batéria sa nebude po pripojení
nabíjacieho konektora k vozidlu a zapnutí ča-
sovača nabíjania nabíjať dovtedy, pokým sa
nedosiahne nasledujúci plánovaný čas za-

čiatku nabíjania. V prípade potreby použite na
nabíjanie lítium-iónovej batérie okamžité na-
bíjanie alebo diaľkové nabíjanie.

• Niektoré nabíjacie stanice používané na vy-
konávanie normálneho nabíjania sú vybave-
né funkciou časovača. Ak nastavíte funkciu
časovača nabíjania a aj časovač vozidla a obi-
dva časovače sú nastavené na činnosť v rôz-
nych časoch, existuje možnosť, že sa nabíjač-
ka nespustí, prípadne že sa batéria nenabije
na očakávanú úroveň.

• Ak bude ohrievač lítium-iónovej batérie (ak je
súčasťou výbavy) v činnosti počas nastavenia
časovača nabíjania, lítium-iónová batéria sa
možno nenabije na nastavenú úroveň.

• Časovač nabíjania sa vykoná podľa aktuálne
nastaveného času na hodinách na displeji s
informáciami o vozidle. Pri nastavovaní fun-
kcie časovača nabíjania určite skontrolujte, či
sa zobrazuje správny aktuálny čas.

• Ak chcete funkciu časovača nabíjania vypnúť,
vyberte položku [Timer] na obrazovke nasta-
venia časovača nabíjania ([Charge Timer1] aj
[Charge Timer2]) a stlačením tlačidla <OK> vy-
pnite indikátor.

• Ak na obrazovke nastavenia časovača nabíja-
nia nevyberiete určitý deň týždňa, časovač
nabíjania nebude v daný deň fungovať. Sys-
tém bude čakať do nasledujúceho nastavené-
ho času nabíjania a potom vykoná nabíjanie.
(modely s navigačným systémom)
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Okamžité nabíjanie
Keď časovač nabíjania nezapnete, po pripojení ko-
nektora normálneho nabíjania k vozidlu sa automa-
ticky spustí nabíjanie.

Režim okamžitého nabíjania použite vždy, keď
chcete nabíjanie spustiť okamžite v čase, keď je za-
pnutý časovač nabíjania, a to vykonaním nasledujú-
ceho:

1. Spínač napájania dajte do polohy OFF.

2. Stlačte tlačidlo okamžitého nabíjania.

3. Keď sa indikátor stavu nabíjania zmení na zobra-
zenie režimu okamžitého nabíjania, pripojte ká-
bel normálneho nabíjania.

POZNÁMKA:
• Po stlačení tlačidla okamžitého nabíjania má-

te na pripojenie konektora normálneho nabí-
jania k vozidlu 15 minút. Ak konektor nabíjania
do 15 minút k vozidlu nepripojíte, vozidlo sa
automaticky vráti na predchádzajúce nasta-
venie.

• Režim okamžitého nabíjania zrušte opätov-
ným stlačením tlačidla okamžitého nabíjania
pred pripojením kábla nabíjania.

• V prípade odpojenia kábla nabíjania sa lítium-
iónová batéria automaticky prepne na časo-
vač nabíjania. Ak chcete znovu vykonať okam-
žité nabíjanie, stlačte tlačidlo okamžitého na-
bíjania a pripojte kábel nabíjania.

• Ak je kábel nabíjania už pripojený, stlačením
tlačidla okamžitého nabíjania spustíte okam-
žité nabíjanie.

DIAĽKOVÁ FUNKCIA SÚVISIACA S
NABÍJANÍM (modely bez
navigačného systému)
Toto vozidlo obsahuje komunikačné zariadenie,
ktoré sa nazýva TCU (Telematická komunikačná jed-
notka). Komunikačné spojenie medzi touto jednot-
kou a dátovým centrom spoločnosti NISSAN umož-
ňuje využívanie rôznych služieb diaľkových funkcií.

• Kontrola stavu lítium-iónovej batérie:
Stav nabíjania lítium-iónovej batérie môžete
skontrolovať pomocou smartfónu s pripojením
na internet, a to aj v prípade, že sa nachádzate
mimo vozidla.

• Diaľkové ovládanie nabíjania, diaľkové ovlá-
danie klimatizácie:
Funkcia spustenia nabíjania lítium-iónovej ba-
térie alebo spustenia kúrenia a klimatizácie je k
dispozícii pomocou vášho smartfónu s pripoje-
ním na internet.

• Stav odpojenia, stav nabíjania:
Po zaregistrovaní často používaných nabíjacích
staníc je možné na e-mailovú adresu vášho
smartfónu posielať oznámenia, ktoré vás budú
informovať o odpojení nabíjacieho konektora na
týchto miestach alebo o dokončení nabíjania.

• Stav ohrievača lítium-iónovej batérie (ak je
súčasťou výbavy):
V prípade nízkej teploty okolia sa ohrievač lí-
tium-iónovej batérie spustí automaticky. Ozná-
menia sa odošlú na e-mailovú adresu vášho
smartfónu za nasledujúcich podmienok, a to
aby vám pripomenuli pripojenie nabíjacieho ko-
nektora.
– Približne 5 minút po spustení činnosti ohri-

evača lítium-iónovej batérie, a to v čase, keď
je spínač napájania v polohe OFF a nabíjací
kábel nie je pripojený k vozidlu.

– Približne 5 minút po zastavení činnosti ohri-
evača lítium-iónovej batérie v dôsledku níz-
kej zostávajúcej úrovne energie lítium-ióno-
vej batérie, a to v čase, keď je spínač napája-
nia v polohe OFF a nabíjací kábel nie je
pripojený k vozidlu.
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POZNÁMKA:
• Pred použitím tejto služby je nevyhnutné, aby

ste nastavili službu NissanConnect EV. Pozrite
si samostatne poskytnutú príručku pre sys-
tém NissanConnect.

• Na vykonanie kontroly stavu nabíjania lítium-
iónovej batérie pomocou smartfónu s pripo-
jením na internet musia byť splnené nasledu-
júce podmienky:
– Vozidlo sa musí nachádzať v oblasti s po-

krytím pre mobilné telefóny.
– Smartfón sa musí nachádzať v oblasti s

pokrytím pre mobilné telefóny.
– Niektoré smartfóny nie sú kompatibilné a

nedajú sa použiť na kontrolu stavu nabíja-
nia lítium-iónového akumulátora. Vopred
si to overte.

• Určité diaľkovo ovládané funkcie vyžadujú
použitie kompatibilného smartfónu, ktorý sa
s vozidlom nedodáva.

• Funkcie informačného systému
NissanConnect EV sú obsiahnuté prostredníc-
tvom predplatenia služby, ktorej aktivácia vy-
žaduje súhlas vlastníka. Používanie týchto
funkcií vyžaduje aktiváciu predplatného.

• Komunikácie systému NissanConnect EV sa
môžu prijímať na overené e-mailové adresy
alebo prostredníctvom smartfónu, ktorý
umožňuje prijímanie správ SMS/textových
správ.

• V závislosti od vášho operátora sa môžu úč-
tovať štandardné poplatky za textové správy
a/alebo za dátový prenos.

INDIKÁTORY STAVU NABÍJANIA

Indikátory stavu nabíjania ➀ až ➂ primárne zobra-
zujú stav nabíjania a sú viditeľné zvnútra aj zvonku
vozidla.

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

Keď je konektor normálneho
nabíjania pripojený nesprávne
Po nesprávnom pripojení konektora nabíjania k por-
tu normálneho nabíjania budú všetky indikátory, te-
da ➀ až ➂, blikať a pípnutie zaznie trikrát v rámci
30 sekúnd.

V takomto stave nie je nabíjanie možné vykonať.

INDIKÁTORY SÚVISIACE S
NABÍJANÍM
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Pripravené pre časovač nabíjania

Po nastavení časovača nabíjania sa rozsvietia indi-
kátory, a to v poradí od ➀ do ➂. Indikátory zhasnú
po približne 5 minútach.

Pripravené na okamžité nabíjanie

V prípade, že spínač napájania je v polohe OFF a
stlačíte tlačidlo okamžitého nabíjania v čase, keď
kábel nabíjania nie je pripojený, rozsvieti sa indiká-
tor ➁, čo znamená, že vozidlo je pripravené na
okamžité nabíjanie.

Potom máte 15 minút na pripojenie konektora nabí-
jania k vozidlu. Ak konektor nabíjania nepripojíte do
15 minút, indikátor ➁ zhasne a ak budete chcieť
lítium-iónovú batériu nabiť, budete musieť režim
okamžitého nabíjania znovu spustiť.

Počas nabíjania

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

Množstvo nabitia lítium-iónovej batérie sa zobrazu-
je aj rozsvietením meradla dostupného nabitia lí-
tium-iónovej batérie na displeji s informáciami o vo-
zidle.
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Po úplnom nabití

Po úplnom nabití lítium-iónovej batérie sa rozsvie-
tia všetky indikátory, teda ➀ až ➂.

Indikátory zhasnú po približne 5 minútach, prípad-
ne keď vyberiete konektor nabíjania.

Keď bliká indikátor ➂

Indikátor ➂ bliká počas nabíjania 12 V batérie. Pozri
“Nabíjanie 12 V batérie” v časti “EV. Prehľad

elektrického vozidla”.

Indikátor bude až 5 minút blikať aj v prípade preru-
šenia prívodu elektriny do zariadenia na normálne
nabíjanie počas nabíjania. Nabíjanie sa automaticky
znovu spustí, ak bude v čase obnovenia prívodu
elektriny zo zariadenia na normálne nabíjanie pri-
pojené zariadenie na normálne nabíjanie. Pri opä-
tovnom spustení nabíjania nezaznie pípnutie spus-
tenia nabíjania.

Indikátor bude blikať aj počas prevádzky nasledujú-
cich systémov:

• Stav nastavenia časovača klimatizácie

• Diaľkové ovládanie klimatizácie (modely s navi-
gačným systémom)

• Ohrievač lítium-iónovej batérie (ak je súčasťou
výbavy)

Keď sa nenabíja

Keď sa lítium-iónová batéria ani 12 V batéria nena-
bíja, nesvieti žiadny z indikátorov.
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INDIKÁTOR RIADIACEJ SKRINKY
KÁBLA NISSAN EVSE (NAPÁJACIE
VYBAVENIE ELEKTRICKÉHO
VOZIDLA) (ak je súčasťou výbavy)

➀ READY: ZELENÁ

➁ POWER: ORANŽOVÁ

➂ FAULT: ČERVENÁ

Pri používaní NISSAN EVSE môžete pomocou indi-
kátorov na riadiacej skrinke EVSE skontrolovať stav
nabíjania, ako aj akúkoľvek poruchu EVSE.

CH-35



PRIPRAVENÉ ENERGIA PORUCHA Vysvetlenie

m
0,5 s

m
0,5 s

m
0,5 s

Po prvom pripojení EVSE k výstupnej zásuvke sa na 0,5-sekundovú kontrolu rozsvietia všetky indikátory.

m OFF OFF
EVSE je pripojené k výstupnej zásuvke. Ak je k portu normálneho nabíjania vozidla pripojený konektor
normálneho nabíjania, tak sa nabíjanie dokončilo alebo je nastavený časovač nabíjania (podrobnosti o
nastavení a funkciách časovača nabíjania nájdete v príručke vlastníka)

m m OFF EVSE nabíja vozidlo.

OFF OFF OFF

EVSE nezistil prítomnosť žiadnej elektriny v zásuvke. Skontrolujte prerušovať napájania zásuvky. Ak je
napájanie zásuvky v poriadku a žiadny z indikátorov sa nerozsvieti na 0,5-sekundy, EVSE môže byť
pokazené. Zastavte používanie a okamžite kontaktujte informovaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad
certifikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

m
(Bliká) m OFF

EVSE sa nepodarilo zistiť dostatočné uzemnenie výstupnej zásuvky pre spoľahlivé nabíjanie EV. Ohľadom
vykonania kontroly výstupnej zásuvky podľa odporúčaní spoločnosti NISSAN uvedených v príručke vlastníka
sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom.

m
(Bliká)

OFF OFF

m
(Bliká)

m
(Bliká) m Obvod detekcie teploty v zástrčke EVSE nefunguje správne. Stav indikátora: zhasnutý = nabíjanie je

zastavené, bliká = nabíjací prúd je znížený. Ak EVSE obmedzuje nabíjací prúd, kontaktujte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

m
(Bliká)

OFF m

m
(Bliká)

m
(Bliká)

m
(Bliká)

EVSE zistilo nadmerné teplo v zástrčke. Stav indikátora: zhasnutý = nabíjanie je zastavené, bliká = nabíjací
prúd je znížený. EVSE obmedzuje nabíjací prúd z bezpečnostných dôvodov. Môže to byť spôsobené
poruchou v zásuvke. Zásuvku prestaňte používať a ohľadom vykonania kontroly zásuvky podľa odporúčaní
spoločnosti NISSAN uvedených v príručke vlastníka sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom. Ak bude po
kontrole zásuvky tento stav pokračovať, ohľadom ďalšieho poradenstva kontaktujte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

m
(Bliká)

OFF m
(Bliká)
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PRIPRAVENÉ ENERGIA PORUCHA Vysvetlenie

m m
(Bliká) m Porucha interných obvodov EVSE. Okamžite zastavte používanie a kontaktujte informovaného opravára

vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

m OFF m

m OFF m
(Bliká)

EVSE zistilo únik prúdu alebo chybu signálu PWM. Okamžite prestaňte používať EVSE. Kontaktujte
informovaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN
a nechajte si skontrolovať EVSE aj vozidlo.
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Nabíjanie sa nedá vykonať.

Spínač napájania vozidla je v polohe ZAP. Pred nabíjaním dajte spínač napájania vozidla do polohy VYP.
Súčasne je pripojený konektor
normálneho nabíjania aj konektor
rýchleho nabíjania.

Normálne nabíjanie a rýchle nabíjanie nie je možné vykonávať v rovnakom čase.

Lítium-iónová batéria je už úplne nabitá.

Zostávajúci výkon lítium-iónovej batérie si môžete skontrolovať na meradle
dostupného nabitia lítium-iónovej batérie. Ak meradlo ukazuje, že je plne nabitá,
lítium-iónová batéria je už úplne nabitá a nedá sa nabíjať. Nabíjanie sa automaticky
vypne, keď je lítium-iónová batéria úplne nabitá.

Teplota lítium-iónovej batérie je príliš
vysoká alebo príliš nízka na nabíjanie.

Teplotu lítium-iónovej batérie overte kontrolou teplomeru lítium-iónovej batérie. Ak
meradlo ukazuje, že lítium-iónová batéria je príliš horúca (červená zóna) alebo príliš
studená (modrá zóna), nabíjanie možno nebude možné. Pred nabíjaním umožnite
vychladnutie alebo zohriatie lítium-iónovej batérie. Pozri “Trasový počítač” v
časti “2. Prístroje a ovládače”.

12 V batéria je vybitá.

Lítium-iónová batéria sa nedá nabiť, ak nie je možné zapnúť systémy elektrického
vozidla. Ak sa 12 V batéria vybije, nabite ju alebo vykonajte naštartovanie pripojením na
cudzí zdroj. Pozri “Naštartovanie pripojením na cudzí zdroj” v časti “6. V prípade
núdze”.

Došlo k poruche vozidla.

Vo vozidle alebo nabíjačke možno došlo k poruche. Skontrolujte, či na merači svieti
kontrolka. Skontrolujte, či indikátor na nabíjačke neoznačuje poruchu. Ak sa zobrazuje
výstraha, nabíjanie zastavte a kontaktujte informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

Nedá sa vykonať normálne nabíjanie.

V normálnej nabíjacej stanici alebo
domácej zásuvke nie je žiadny elektrická
energia.

Skontrolujte, či nedošlo k výpadku prúdu. Ubezpečte sa, že prerušovač obvodu je
aktívny. Ak sa používa domáca zásuvka alebo nabíjacia stanica s nainštalovaným
časovacím zariadením, energia bude k dispozícii len v čase nastavenom časovačom.

Elektrická zástrčka nie je pripojená
správne. Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pripojená správne.

V normálnej nabíjacej stanici nie je
žiadny elektrická energia. Overte prevádzkový proces nabíjacej stanice.

Konektor nabíjania nie je pripojený
správne. Skontrolujte, či je konektor nabíjania pripojený správne.

Nedá sa vykonať okamžité nabíjanie. Došlo k nastaveniu časovača nabíjania. Vypnite časovač nabíjania. Pozrite si “Časovač nabíjania” uvedené skôr v tejto
časti.

PRÍRUČKA RIEŠENIA PROBLÉMOV S NABÍJANÍM
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Nabíjanie pomocou časovača sa nedá
vykonať.

Kábel nabíjania nie je pripojený. Pripojte kábel nabíjania.

Čas na hodinách je nesprávny.

Časovač nabíjania nespustí nabíjanie na základe hodín, ktoré sa nachádzajú na displeji
s informáciami o vozidle. Nastavte čas, pozrite si časť “[Hodiny]” v časti
“2. Prístroje a ovládače”. Nastavenie času musíte aktualizovať v prípade vybitia 12 V
batérie alebo odpojenia lítium-iónovej batérie.

Stlačili ste tlačidlo okamžitého nabíjania. Časovač nabíjania nefunguje po výbere okamžitého nabíjania.

Nenastavili ste časovač nabíjania. Nastavte časovač nabíjania. Pozrite si “Časovač nabíjania” uvedené skôr v tejto
časti.

Nabíjanie sa nespustí, pretože je
nastavený čas spustenia a čas ukončenia
nabíjania časovača nabíjania a aktuálny
čas sa nachádza pred nastaveným
časom spustenia.

Skontrolujte, kedy je nastavený čas spustenia nabíjania časovača nabíjania.
Nastavenie časovača nabíjania zmeňte na želaný čas nabíjania alebo stlačte tlačidlo
okamžitého nabíjania. Pozrite si “Časovač nabíjania” uvedené skôr v tejto časti.

Nedá sa vykonať diaľkové nabíjanie.

Kábel nabíjania nie je pripojený. Pripojte kábel nabíjania.

Nedá sa vytvoriť spojenie s vozidlom.

Skontrolujte, či je vaša poloha pokrytá mobilným signálom. Diaľkové nabíjanie sa nedá
spustiť, pokým sa inteligentný telefón s pripojením na internet nepripojí k internetu.
Skontrolujte, či je poloha vozidla pokrytá mobilným signálom.
Ak je spínač v polohe VYP viac ako 2 týždne, funkciu diaľkového nabíjania nebudete
môcť použiť až do prepnutia spínača napájania do polohy ZAP.
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Symptóm Možná príčina Možné riešenie

Normálne nabíjanie
sa počas nabíjania

zastaví.

V normálnej nabíjacej stanici alebo domácej
zásuvke nie je žiadny elektrická energia.

Možno došlo k výpadku elektrického prúdu alebo k zlyhaniu prerušovača obvodu. Nabíjanie sa
obnoví po obnovení zdroja energie.

Došlo k odpojeniu kábla nabíjania. Skontrolujte, či nedošlo k odpojeniu kábla nabíjania.
Súčasne je pripojený konektor normálneho
nabíjania aj konektor rýchleho nabíjania.

Ak je súčasne pripojený konektor normálneho nabíjania aj konektor rýchleho nabíjania, nabíjanie
sa zastaví.

Došlo k dosiahnutiu času ukončenia časovača
nabíjania.

Keď nastavíte časovač nabíjania a dosiahne sa čas ukončenia nabíjania, nabíjanie sa zastaví, a to aj
v prípade, že lítium-iónová batéria nie je úplne nabitá.

Napájanie z normálnej nabíjacej stanice bolo
vypnuté. Overte prevádzkový proces nabíjacej stanice.

Teplota lítium-iónovej batérie je príliš vysoká
alebo príliš nízka na nabíjanie.

Teplotu lítium-iónovej batérie overte kontrolou teplomeru lítium-iónovej batérie. Ak meradlo
ukazuje, že lítium-iónová batéria je príliš horúca (červená zóna) alebo príliš studená (modrá zóna),
nabíjanie možno nebude možné. Pred nabíjaním umožnite vychladnutie alebo zohriatie lítium-
iónovej batérie. Pozrite si “Trasový počítač” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

Nedá sa vykonať
rýchle nabíjanie.

Skontrolujte, či je konektor nabíjania pripojený
správne a či je uzamknutý. Skontrolujte, či je konektor nabíjania pripojený správne a či je uzamknutý.

Funkcia vlastnej diagnostiky zariadenia
rýchleho nabíjania udáva negatívny výsledok.

Existuje možnosť, že vo vozidle došlo k poruche. Zastavte nabíjanie a kontaktujte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

Spínač napájania rýchlej nabíjačky je vypnutý. Skontrolujte spínač napájania rýchlej nabíjačky.

Rýchle nabíjanie sa
počas nabíjania

zastaví.

Nabíjanie zastavil časovač rýchleho nabíjania. Nabíjanie sa zastaví v závislosti od nastavenia funkcie časovača zariadenia na rýchle nabíjanie. Ak
potrebujete lítium-iónovú batériu nabiť viac, znovu spustite proces nabíjania.

Zdroj napájania rýchlej nabíjačky je vypnutý. Skontrolujte, či je zdroj napájania rýchlej nabíjačky vypnutý.
Súčasne je pripojený konektor normálneho
nabíjania aj konektor rýchleho nabíjania.

Ak je súčasne pripojený konektor normálneho nabíjania aj konektor rýchleho nabíjania, nabíjanie
sa zastaví.

Teplota lítium-iónovej batérie je príliš vysoká
alebo príliš nízka na nabíjanie.

Teplotu lítium-iónovej batérie overte kontrolou teplomeru lítium-iónovej batérie. Ak meradlo
ukazuje, že lítium-iónová batéria je príliš horúca (červená zóna) alebo príliš studená (modrá zóna),
nabíjanie možno nebude možné. Pred nabíjaním umožnite vychladnutie alebo zohriatie lítium-
iónovej batérie. Pozrite si “Trasový počítač” v časti “2. Prístroje a ovládače”.
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0 Ilustrovaný obsahIlustrovaný obsah

Sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový
zadržiavací systém (SRS).............................................................................. 0-2
Exteriér vpredu .................................................................................................... 0-3
Exteriér vzadu....................................................................................................... 0-4
Priestor pre pasažierov ................................................................................. 0-5
Kabína......................................................................................................................... 0-6

Model s ľavostranným riadením (LHD) ...................................... 0-6

Model s pravostranným riadením (RHD) .................................. 0-8
Prístrojový panel................................................................................................. 0-10

Model s ľavostranným riadením (LHD) ...................................... 0-10
Model s pravostranným riadením (RHD) .................................. 0-11

Merače a ukazovatele..................................................................................... 0-12
Priestor motora................................................................................................... 0-13
Kontrolky a indikátory.................................................................................... 0-14



1. Zadné opierky hlavy (Str. 1-5)

2. Body ukotvenia detskej sedačky (pre vrchný
popruh detskej sedačky) (Str. 1-19)

3. Záclonové bočné doplnkové airbagy
namontované na strop (Str. 1-28)

4. Bezpečnostné pásy (Str. 1-7)

5. Predné opierky hlavy (Str. 1-5)

6. Predpínače bezpečnostných pásov (Str. 1-32)

7. Predné sedadlá (Str. 1-3)

8. Doplnkové predné airbagy (Str. 1-28)

9. Prvok zaistenia detí ISOFIX (Str. 1-14)

10. Zadné sedadlá (Str. 1-4)
— Prvky zaistenia detí (Str. 1-14)

11. Bočné doplnkové airbagy namontované na
predné sedadlo (Str. 1-28)

12. Kontrolka stavu airbagu predného spolujazdca
(Str. 1-35)

13. Spínač airbagu predného spolujazdca (Str. 1-35)

SEDADLÁ, BEZPEČNOSTNÉ PÁSY A DOPLNKOVÝ ZADRŽIAVACÍ
SYSTÉM (SRS)

0-2 Ilustrovaný obsah



1. Veko portu nabíjania (Str. 3-16)

2. Kapota motora (Str. 3-14)

3. Svetlomet a smerové svetlá
— Ovládanie spínača (Str. 2-49)
— Výmena žiarovky (Str. 8-16)

4. Stierače a ostrekovač čelného skla
— Ovládanie spínača (Str. 2-46)
— Výmena lišty (Str. 8-10)
— Kvapalina ostrekovača okna (Str. 8-8)

5. Vonkajšie spätné zrkadlá (Str. 3-18)
— Kamera pre bočný pohľad* (Str. 4-8)

Bočné smerové svetlo
— Ovládanie spínača (Str. 2-49)

6. Elektricky ovládané okná (Str. 2-59)

7. Kamera pre pohľad dopredu* (Str. 4-8)

8. Vlečný hák (Str. 6-17)

9. Hmlové svetlá
— Ovládanie spínača (Str. 2-53)
— Výmena žiarovky (Str. 8-16)

10. Pneumatiky
— Kolesá a pneumatiky (Str. 8-19, Str. 9-4)
— Defekt pneumatiky (Str. 6-4)

11. Dvere
— Kľúče (Str. 3-2)
— Zámky dverí (Str. 3-3)
— Systém inteligentného kľúča (Str. 3-6)
— Bezpečnostný systém (Str. 2-44)

12. Bezpečnostná detská poistka zámky zadných
dverí (Str. 3-3)

*: ak je súčasťou výbavy

EXTERIÉR VPREDU
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1. Cúvacia kamera* (Str. 4-2, Str. 4-8, Str. 4-16)

2. Spínač stierača a ostrekovača zadného okna
— Ovládanie spínača (Str. 2-46)
— Kvapalina ostrekovača okna (Str. 8-8)

3. Tretie brzdové svetlo (Str. 8-16)

4. Zariadenie na odrosenie zadného okna
(Str. 2-48)

5. Anténa (Str. 4-45)

6. Zadné kombinované svetlá
— Ovládanie spínača (Str. 2-49)
— Výmena žiarovky (Str. 8-16)

7. Zadné hmlové svetlo
— Ovládanie spínača hmlového svetla (Str. 2-53)

8. Zadné výklopné dvere (Str. 3-15)
— Systém inteligentného kľúča (Str. 3-6)

*: ak je súčasťou výbavy

EXTERIÉR VZADU
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1. Zadné osvetlenie interiéru (Str. 2-61)

2. Slnečné clony (Str. 3-18)

3. Mikrofón Bluetooth® Hands-Free telefónneho
systému*1 alebo (Str. 4-64)*

4. Predné vnútorné osvetlenie (Str. 2-61)

5. Lampičky na čítanie (Str. 2-61)

6. Vnútorné spätné zrkadlo (Str. 3-18)

7. Kryt batožinového priestoru/batožinový priestor
(Str. 2-56)

8. Núdzová súprava na opravu pneumatiky s
defektom*/náradie (Str. 6-3, Str. 8-19)

9. Spínače vyhrievania sedadiel* (Str. 2-54)

10. Úložná skrinka v konzole (Str. 2-56)

11. Lakťová opierka na dverách
— Spínač elektrického ovládania okna (Str. 2-59)
— Spínač elektrickej zámky dverí (Str. 3-3)

12. Predné držiaky na nápoje (Str. 2-56)

*: ak je súčasťou výbavy

*1: alebo samostatne poskytnutú príručku pre sys-
tém NissanConnect.

PRIESTOR PRE PASAŽIEROV
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MODEL S ĽAVOSTRANNÝM
RIADENÍM (LHD)
1. Spínače počítadla kilometrov jazdy (Str. 2-21)

— Spínač TRIP/RESET pre dvojité počítadlo
kilometrov jazdy (Str. 2-7)
— Spínač ovládania jasu prístrojov (Str. 2-49)

2. Spínač svetlometov, hmloviek a smerových
svetiel
— Svetlomety (Str. 2-49)
— Smerové svetlo (Str. 2-52)
— Hmlovka (Str. 2-53)

3. Ovládače namontované na volante (ľavá strana)
— Displej s informáciami o vozidle (Str. 2-21)
— Ovládanie zvuku*1 (Str. 4-45)

4. Spínač stieračov a ostrekovača čelného skla
(Str. 2-46)

5. Ovládacie prvky namontované na volante
(pravá strana)
— Spínače tempomatu* (Str. 5-41)
— Spínače inteligentného tempomatu (ICC)*
(Str. 5-43)
— Spínače systému ProPILOT* (Str. 5-55)
— Spínače obmedzovača rýchlosti* (Str. 5-38)
— Bluetooth® Hands-Free telefónneho
systému*1,alebo (Str. 4-64)*

6. Kryt poistkovej skrine (Str. 8-12)

7. Páčka na otvorenie kapoty (Str. 3-14)

8. Spínače v dolnej časti prístrojovej dosky
— Spínač otvorenia veka portu nabíjania
(Str. 3-16)
— Tlačidlo okamžitého nabíjania (Str. CH-31)
— Spínač vyhrievaného volantu* (Str. 2-55)
— Spínač vypnutia zvuku približujúceho sa
vozidla pre chodcov (VSP) (Str. 2-63)
— Spínač režimu ECO* (Str. 5-14)
— Spínač systému asistenta riadenia* (Str. 5-67)
— Spínač systému Intelligent Lane Intervention
(ILI - Inteligentné riadenie jazdných pruhov)*
(P. 5-23)

9. Páka naklonenia volantu (Str. 3-17)

10. Volant
— Systém elektrického posilňovača riadenia
(Str. 5-110)
— Klaksón (Str. 2-54)
— Doplnkový predný airbag vodiča (Str. 1-28)

11. Radiaca páka (Str. 5-12)

KABÍNA
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*: ak je súčasťou výbavy

*1: alebo samostatne poskytnutú príručku pre sys-
tém NissanConnect

Ilustrovaný obsah 0-7



MODEL S PRAVOSTRANNÝM
RIADENÍM (RHD)
1. Kryt poistkovej skrine (Str. 8-12)

2. Ovládače namontované na volante (ľavá strana)
— Displej s informáciami o vozidle (Str. 2-21)
— Ovládanie zvuku *1, alebo (Str. 4-45)

3. Spínač svetlometov, hmloviek a smerových
svetiel
— Svetlomety (Str. 2-49)
— Smerové svetlo (Str. 2-52)
— Hmlovka (Str. 2-53)

4. Ovládacie prvky namontované na volante
(pravá strana)
— Spínače tempomatu* (Str. 5-41)

— Spínače inteligentného tempomatu (ICC)*
(Str. 5-43)
— Spínače systému ProPILOT* (Str. 5-55)
— Spínače obmedzovača rýchlosti* (Str. 5-38)
— Bluetooth® Hands-Free telefónneho
systému*1, alebo (Str. 4-64)*

5. Spínač stieračov a ostrekovača čelného skla
(Str. 2-46)

6. Radiaca páka (Str. 5-12)

7. Volant
— Systém elektrického posilňovača riadenia
(Str. 5-110)
— Klaksón (Str. 2-54)
— Doplnkový predný airbag vodiča (Str. 1-28)

8. Páka naklonenia volantu (Str. 3-17)

9. Spínače počítadla kilometrov jazdy (Str. 2-21)
— Spínač TRIP/RESET pre dvojité počítadlo
kilometrov jazdy (Str. 2-7)
— Spínač ovládania jasu prístrojov (Str. 2-49)

10. Spínače v dolnej časti prístrojovej dosky
— Spínač otvorenia veka portu nabíjania
(Str. 3-16)
— Tlačidlo okamžitého nabíjania (Str. CH-31)
— Spínač vyhrievaného volantu* (Str. 2-55)
— Spínač vypnutia zvuku približujúceho sa
vozidla pre chodcov (VSP) (Str. 2-63)
— Spínač režimu ECO* (Str. 5-14)
— Spínač systému asistenta riadenia* (Str. 5-67)
— Spínač systému Intelligent Lane Intervention
(ILI - Inteligentné riadenie jazdných pruhov)*
(P. 5-23)

11. Páčka na otvorenie kapoty (Str. 3-14)

0-8 Ilustrovaný obsah



*: ak je súčasťou výbavy

*1: alebo samostatne poskytnutú príručku pre sys-
tém NissanConnect
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MODEL S ĽAVOSTRANNÝM
RIADENÍM (LHD)
1. Postranný prieduch (Str. 4-27)

2. Merače a ukazovatele (Str. 2-6)

3. Audio systém*1, alebo (Str. 4-39)*
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém*1,
alebo (Str. 4-64)*

— Stredný multifunkčný ovládací panel*1

— Navigačný systém*1,

— Tlačidlá informácií o vozidle a tlačidlá
nastavenia*1

4. Spínač výstražných svetiel (Str. 6-2)

5. Stredový prieduch (Str. 4-27)

6. Airbag spolujazdca (Str. 1-28)

7. Kľučka na uvoľnenie kapoty motora (Str. 3-14)

8. Pedál parkovacej brzdy* (Str. 5-15)

9. Ovládanie kúrenia a klimatizácie (Str. 4-27)

10. Spínač napájania (Str. 5-8)

11. Elektrická parkovacia brzda* (Str. 5-15)

12. Konektor iPod/konektor USB*1, alebo (Str. 4-54)*
— Prídavná vstupná zásuvka*1, alebo (Str. 4-54)*

13. Kontrolka stavu airbagu predného spolujazdca
(Str. 1-35)

14. Elektrická zásuvka (Str. 2-56)

15. Úložná skrinka (Str. 2-56)

16. Spínač airbagu predného spolujazdca (Str. 1-36)

*: ak je súčasťou výbavy

*1: alebo samostatne poskytnutú príručku pre sys-
tém NissanConnect

PRÍSTROJOVÝ PANEL
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MODEL S PRAVOSTRANNÝM
RIADENÍM (RHD)
1. Postranný prieduch (Str. 4-27)

2. Airbag spolujazdca (Str. 1-28)

3. Stredový prieduch (Str. 4-27)

4. Spínač výstražných svetiel (Str. 6-2)

5. Audio systém*1, alebo (Str. 4-39)*
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém*1,
alebo (Str. 4-64)*
— Stredný multifunkčný ovládací panel*1

— Navigačný systém*1,

— Tlačidlá informácií o vozidle a tlačidlá
nastavenia*1

6. Merače a ukazovatele (Str. 2-6)

7. Spínač airbagu predného spolujazdca (Str. 1-36)

8. Úložná skrinka (Str. 2-56)

9. Elektrická zásuvka (Str. 2-56)

10. Kontrolka stavu airbagu predného spolujazdca
(Str. 1-35)

11. Konektor iPod/konektor USB*1, alebo (Str. 4-54)*
— Prídavná vstupná zásuvka*1, alebo (Str. 4-54)*

12. Elektrická parkovacia brzda* (Str. 5-15)

13. Spínač napájania (Str. 5-8)

14. Ovládanie kúrenia a klimatizácie (Str. 4-27)

15. Pedál parkovacej brzdy* (Str. 5-15)

16. Kľučka na uvoľnenie kapoty motora (Str. 3-14)

*: ak je súčasťou výbavy

*1: alebo samostatne poskytnutú príručku pre sys-
tém NissanConnect
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1. Merač výkonu (Str. 2-7)

2. Kontrolky/Indikátory (Str. 2-10)
— Indikátor smerových/výstražných svetiel
(Str. 2-20)
— Kontrolka zapnutia bezpečnostného pásu
(Str. 2-14)

3. Hodiny (Str. 2-9)

4. Rozpoznávanie dopravných značiek * (Str. 2-42)

5. Vonkajšia teplota vzduchu (Str. 2-9)

6. Tachometer (Str. 2-6)

7. Jazdný dosah (Str. 2-8)

8. Meradlo dostupného nabitia lítium-iónovej
batérie (Str. 2-8)

9. Indikátor zaradenej polohy (Str. 5-12)

10. Indikátor ECO (Str. 2-9)

11. Indikátor E—pedálu (Str. 2-9)

12. Počítadlo kilometrov/dvojité počítadlo
kilometrov jazdy (Str. 2-7)

13. Displej s informáciami o vozidle
— Trasový počítač (Str. 2-36)
— Indikátor pre časovač (Str. 2-36)
— Časovač nabíjania* (Str. CH-29)
— Časovač ovládania klimatizácie* (Str. 4-35,
Str. 4-37)

14. Kontrolky/Indikátory (Str. 2-10)
— Indikátor READY to drive (Str. 2-18)

*: ak je súčasťou výbavy

MERAČE A UKAZOVATELE
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1. Nádržka brzdovej kvapaliny — RHD (Str. 8-7)

2. Uzáver nádržky chladiacej kvapaliny (Str. 8-6)

3. Modul prívodu energie (Str. EV-7)

4. Nádržka brzdovej kvapaliny — LHD (Str. 8-7)

5. 12 V batéria (Str. 8-9)
— Štartovanie pomocou káblov (Str. 6-14)

6. Držiak poistky/prerušiteľnej spojky (Str. 8-12)

7. Nádržka kvapaliny ostrekovačov (Str. 8-8)

8. Veko portu nabíjania (Str. 3-16)

9. Skrutka odomknutia veka portu nabíjania
(Str. CH-26)

PRIESTOR MOTORA
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Kontrolka Názov Strana

m
Kontrolka nabíjania
12-voltovej batérie (Str. 2-11)

m
Kontrolka
antiblokovacieho
brzdového systému
(ABS)

(Str. 2-12)

m
Kontrolka BRZDOVÉHO
systému (žltá) (Str. 2-12)

m
Kontrolka BŔZD
(červená) (Str. 2-12)

m
Kontrolka elektrického
posilňovača riadenia (Str. 2-13)

m
Kontrolka systému
elektrického ovládania
preraďovania

(Str. 2-13)

m
Kontrolka programu
elektronickej stabilizácie
(ESP)

(Str. 2-14)

m
Kontrolka systému
elektrického vozidla (Str. 2-14)

m
m

Hlavná kontrolka
(červená/žltá) (Str. 2-14)

Kontrolka Názov Strana

m
Kontrolka zapnutia
bezpečnostného pásu (Str. 2-14)

m
Kontrolka pre doplnkové
airbagy (Str. 2-15)

m
Indikátor vypnutia
zvuku približujúceho sa
vozidla pre chodcov
(VSP) VYP

(Str. 2-63)

m
Indikátor obmedzenia
výkonu (Str. 2-18)

m
Indikátor pripojenia
zástrčky (Str. 2-18)

m
Indikátor PRIPRAVENÉ
na jazdu (Str. 2-18)

m
Indikátor vypnutia
programu elektronickej
stabilizácie (ESP)

(Str. 2-18)

m
Indikátor predných
hmlových svetiel (Str. 2-19)

m
Kontrolka nízkeho tlaku
pneumatiky (Str. 2-15)

Kontrolka Názov Strana

m
Kontrolka stavu airbagu
predného spolujazdca (Str. 2-19)

m
Indikátor diaľkových
svetiel (Str. 2-19)

m
Indikátor zadného
hmlového svetla (Str. 2-19)

m Bezpečnostný indikátor (Str. 2-19)

m Indikátor malého svetla (Str. 2-19)

m
Indikátory smerových
svetiel/výstražných
svetiel

(Str. 2-20)

m
Indikátor vypnutia
systému Intelligent
Emergency Braking

(Str. 2-14)

KONTROLKY A INDIKÁTORY
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1 Bezpečnosť — sedadlá,
bezpečnostné pásy a doplnkový
systém zaistenia

Bezpečnosť — sedadlá,
bezpečnostné pásy a doplnkový
systém zaistenia

Sedadlá...................................................................................................................... 1-2
Predné sedadlá............................................................................................ 1-3
Zadné sedadlá.............................................................................................. 1-4
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VAROVANIE
• Keď je operadlo sklopené, nejazdite v po-

hybujúcom sa vozidle. Môže to byť nebez-
pečné. Ramenný pás nebude na tele správ-
ne umiestnený. V prípade nehody by ste
mohli byť do neho vyhodení a utrpieť váž-
ne zranenia krku alebo iné vážne zranenia.
Taktiež by ste mohli skĺznuť pod bedrový
pás a utrpieť vážne vnútorné zranenia.

• Najúčinnejšia ochrana, keď je vozidlo v po-
hybe, spočíva vo vzpriamenej polohe se-
dadla. Vždy seďte v sedadle dobre opretý
a vzpriamene s oboma nohami na podla-
he a nastavte si správne sedadlo. Pozri

“Preventívne opatrenia pre používa-
nie bezpečnostného pásu” uvedené ne-
skôr v tejto časti.

• Po dokončení nastavenia sa jemne pohýb-
te na sedadle, aby ste skontrolovali, či je
správne zaistené.

• Vo vozidle nenechávajte deti bez dozoru.
Mohli by nevedomky aktivovať spínače
alebo ovládače alebo vyvolať pohyb vozid-
la. Z dôvodu pomôcť znížiť riziko zranenia
alebo smrti počas neúmyselnej prevádzky
vozidla a/alebo jeho systémov nenechá-
vajte vo vozidle bez dozoru deti, osoby vy-
žadujúce pomoc iných ani zvieratá. Okrem
toho sa môže teplota vo vnútri zatvorené-
ho vozidla počas teplého dňa rýchlo zvýšiť

tak, že môže predstavovať vysoké riziko
zranenia alebo smrti pre osoby a zvieratá.

• Operadlo by nemalo byť sklopené viac, ako
je potrebné pre vaše pohodlie. Bezpeč-
nostné pásy sú najefektívnejšie vtedy, keď
pasažier sedí na sedadle čo najďalej vza-
du a vzpriamene. Ak je operadlo sklopené,
zvyšuje sa riziko skĺznutia pod spodnú
časť bezpečnostného pásu a tým aj riziko
zranenia.

• Keď pohybujete sedadlom dopredu a do-
zadu, prípadne ak vrátite dozadu naklone-
né operadlo do vzpriamenej polohy, uistite
sa, že počas obsluhovania budete rukou
držať operadlo. Ak sa operadlo nebude dr-
žať, sedadlo sa náhle pohne a mohlo by
spôsobiť zranenie.

VÝSTRAHA
Pri nastavovaní polohy sedadla sa uistite, že
nedôjde ku kontaktu žiadnej pohyblivej časti,
aby ste sa vyhli možným zraneniam a/alebo
poškodeniu.

Seďte vzpriamene a čo najďalej vzadu

SEDADLÁ
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PREDNÉ SEDADLÁ
Manuálne nastavenie predných
sedadiel

Dopredu a dozadu:

Páčku ➀ potiahnite nahor a za súčasného držania
posuňte sedadlo dopredu alebo dozadu do želanej
polohy. Páčku uvoľnite, aby ste sedadlo zaistili v da-
nej polohe.

Sklápanie:

Aby ste sklopili operadlo, potiahnite páčku ➁ nahor
a sklopte operadlo. Aby ste operadlo vyrovnali, po-
tiahnite páčku nahor a vaše telo nakloňte dopredu.
Pustite páku, aby sa sedadlo zaistilo na mieste.

Funkcia sklápania umožňuje nastavenie operadla
pre pasažierov rôznych veľkostí pre pridané pohod-
lie a aby bolo dosiahnuté správne prispôsobenie
bezpečnostného pásu. Pozri “Preventívne
opatrenia pre používanie bezpečnostného pásu”
uvedené neskôr v tejto časti. Operadlo môžete tiež
sklopiť, aby ste pasažierom umožnili oddýchnuť si,
keď je vozidlo zastavené a keď je vozidlo v polohe P
(parkovanie) alebo N (neutrál) s aktivovanou parko-
vacou brzdou.

Zdvíhadlo sedadla (pre sedadlo vodiča):

Sedadlo zdvihnite alebo spustite do želanej polohy.

Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia 1-3



ZADNÉ SEDADLÁ
Sklopenie

Pred sklápaním zadných sedadiel:

• Bezpečnostné pásy zaistite k háčikom bezpeč-
nostných pásov, ktoré sa nachádzajú na bočnej
stene. (Pozri časť “Háčiky bezpečnostné-
ho pásu” uvedené neskôr v tejto časti.)

Ak chcete operadlo sklopiť, potiahnite tlačidlo uvoľ-
nenia.

Ak chcete operadlo vrátiť do sedacej polohy, zdvih-
nite každé operadlo a potlačte ho do zvislej polohy,
pokým nezapadne.

VAROVANIE
• Zadné sedadlá nesklápajte, keď sa v ob-

lasti zadných sedadiel nachádzajú pasa-
žieri alebo keď sa na zadných sedadlách
nachádzajú akékoľvek predmety.

• Nikdy nikomu nedovoľte, aby sa viezol v
nákladnom priestore alebo na zadných se-
dadlách, keď sú sklopené. Použitie tejto
oblasti pasažiermi bez správneho pripúta-
nia sa, môže spôsobiť vážne zranenia ale-
bo usmrtenie osôb v prípade nehody ale-
bo prudkého brzdenia.

• Správne zaistite celý náklad lanami alebo
popruhmi, aby ste zabránili jeho skĺznutiu
alebo posunutiu. Neumiestňujte náklad
vyššie ako sú operadlá sedadiel. V prípade
prudkého brzdenia alebo kolízie môže ne-
zabezpečený náklad spôsobiť zranenia
osôb.

• Pri opätovnom vyrovnaní operadiel do vz-
priamenej polohy sa uistite, že správne za-
padli do svojej polohy. Ak nie sú úplne za-
padnuté, pasažieri môžu byť v prípade ne-
hody alebo náhleho brzdenia zranení.
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VAROVANIE

Opierky hlavy dopĺňajú iné bezpečnostné sys-
témy vozidla. Pri určitých nárazoch do zadnej
časti môžu poskytnúť doplnkovú ochranu
pred zranením. Opierky hlavy správne nastav-
te podľa popisu v tejto časti. Keď na sedadle
sedel niekto iný, skontrolujte jeho nastavenie.
Na stopky opierok hlavy nič nepripájajte a
opierky hlavy taktiež nedemontujte. Sedadlo
s odmontovanou opierkou hlavy nepoužívaj-
te. Ak je opierka hlavy odmontovaná, znovu ju
namontujte a správne nastavte, a to ešte
predtým, ako dané miesto sedenia použije pa-
sažier. Nedodržanie týchto pokynov môže zní-
žiť účinok opierok hlavy. Môže to zvýšiť riziko
vážneho zranenia alebo smrti pri kolízii.

NASTAVITEĽNÉ OPIERKY HLAVY

VAROVANIE
Nastaviteľné opierky hlavy dopĺňajú iné bez-
pečnostné systémy vozidla. Pri určitých nára-
zoch do zadnej časti môžu poskytnúť dopln-
kovú ochranu pred zranením. Opierky hlavy
správne nastavte podľa popisu v tejto časti.
Keď na sedadle sedel niekto iný, skontrolujte
jeho nastavenie. Na stopky nastaviteľných
opierok hlavy nič nepripájajte a nastaviteľné
opierky hlavy taktiež nedemontujte. Sedadlo
s odmontovanou nastaviteľnou opierkou hla-
vy nepoužívajte. Ak je nastaviteľná opierka
hlavy odmontovaná, znovu ju namontujte a
správne nastavte, a to ešte predtým, ako dané
miesto sedenia použije pasažier. Nedodržanie

týchto pokynov môže znížiť účinok nastavi-
teľných opierok hlavy. Môže to zvýšiť riziko
vážneho zranenia alebo smrti pri kolízii.

Na obrázku sú zobrazené polohy sedenia vybavené
nastaviteľnými opierkami hlavy.

Komponenty

1. Nastaviteľná opierka hlavy

2. Zárez nastavenia

3. Tlačidlo uzamknutia

4. Stopky

OPIERKY HLAVY
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Nastavenie

Nastavte opierku hlavy tak, aby jej stred bol na úrov-
ni stredu vašich uší.

Aby ste zdvihli opierku hlavy, potiahnite ju smerom
nahor.

Ak ju chcete spustiť nadol, zatlačte a podržte zais-
ťovacie tlačidlo a opierku hlavy zatlačte smerom na-
dol.
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Demontáž

Nastaviteľné opierky hlavy demontujte nasledujú-
cim postupom:

Pred odmontovaním opierok hlavy sklopte operad-
lo. ( “Sklopenie” uvedené skôr v tejto časti.)

1. Opierku hlavy vytiahnite do najvyššej polohy.

2. Stlačte a podržte tlačidlo uzamknutia.

3. Opierku hlavy demontujte zo sedadla.

4. Opierku hlavy správne uskladnite na bezpečnom
mieste, aby sa vo vozidle voľne nepohybovala.

5. Opierku hlavy znovu namontujte a správne na-
stavte.

Montáž

Pred inštaláciou zadných opierok hlavy sklopte ope-
radlo. (Pozri časť “Sklopenie” uvedené skôr v
tejto časti.)

1. Stopky opierky hlavy zarovnajte s otvormi v se-
dadle. Skontrolujte, či opierka hlavy smeruje
správnym smerom. Stopku so zárezom nastave-
nia ➀ musíte namontovať do otvoru s tlačidlom
uzamknutia ➁.

2. Tlačidlo uzamknutia stlačte a podržte a opierku
hlavy zatlačte smerom nadol.

3. Opierku hlavy správne nastavte ešte predtým,
ako dané miesto sedenia použije pasažier.

PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE
POUŽÍVANIE BEZPEČNOSTNÉHO
PÁSU
Ak máte bezpečnostný pás riadne zapnutý a sedíte
vzpriamene a ste dobre opretí o sedadlo, výrazne sa
znižuje riziko zranenia alebo úmrtia a/alebo závaž-
nosť zranení v prípade nehody. Spoločnosť NISSAN
vám silno odporúča, aby ste si vy a všetci pasažieri
vo vozidle zapli bezpečnostný pás pri každej jazde,
a to bez ohľadu na to, či je vaše sedadlo vybavené
doplnkovými airbagmi alebo nie.

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
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VAROVANIE

• Každá osoba, ktorá riadi alebo sa vezie v
tomto vozidle, by mala vždy používať bez-
pečnostný pás. Deti by mali byť umiestne-
né v primeraných prvkoch zaistenia detí na
zadných sedadlách.

• Bezpečnostný pás musí byť riadne nasta-
vený, aby pevne sedel. Ak to neurobíte, mô-
že to znížiť účinnosť celého zadržiavacieho
systému a zvýšiť možnosť alebo závaž-
nosť zranenia v prípade nehody. Ak bez-
pečnostný pás nemáte založený správne,
môže to spôsobiť vážne zranenia alebo
smrť.

• Vrchnú časť pásu veďte vždy cez vaše ple-
cia a hruď. Pás si nikdy nedávajte za chr-
bát, pod rameno alebo cez krk. Pás by mal
byť čo najďalej od vašej tváre a krku, ale
nemal by byť vzdialený od vášho ramena.

• Spodnú časť lonového pásu umiestnite čo
možno najnižšie a najpohodlnejšie OKOLO
BOKOV, NIE CEZ PÁS. Ak budete mať lonový
pás príliš vysoko, mohlo by to v prípade ne-
hody zvýšiť riziko vnútorných zranení.

• Preverte, či je jazýček bezpečnostného pá-
su bezpečne pripevnený v správnej spone.

• Bezpečnostný pás nemajte vnútornou
stranou nahor alebo skrútený. Môže to zní-
žiť jeho účinnosť.

• Nedovoľte, aby jeden bezpečnostný pás
používala naraz viac ako jedna osoba.

• Vo vozidle nikdy neprevážajte viac pasa-
žierov ako je bezpečnostných pásov.

• Ak kontrolka bezpečnostného pásu ne-
pretržite svieti, keď je spínač napájania v
polohe ON, sú zatvorené všetky dvere a za-
pnuté všetky bezpečnostné pásy, môže to
znamenať poruchu v systéme. Systém ne-
chajte skontrolovať u informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u
certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN.

• V systéme bezpečnostných pásov nesmú
byť vykonané žiadne zmeny. Napríklad
bezpečnostný pás neupravujte, nepridá-
vajte materiál alebo nemontujte zariade-
nia, ktoré môžu zmeniť smerovanie alebo
napnutie bezpečnostného pásu. Ak tak
urobíte, môže to mať vplyv na činnosť sys-
tému bezpečnostných pásov. Zmena ale-
bo manipulácia so systémom bezpečnos-
tných pásov môže spôsobiť vážne zrane-
nia osôb.

• Po aktivovaní predpínača bezpečnostné-
ho pásu nie je možné jeho opätovné pou-
žitie a musí byť vymenený spolu s navíja-
čom. Navštívte informovaného opravára
vozidiel LEAF, ako napríklad certifikované-
ho predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

• Demontáž a montáž komponentov systé-
mu predpínačov by mal vykonávať infor-
movaný opravár vozidiel LEAF, ako naprík-
lad certifikovaný predajca elektrických vo-
zidiel NISSAN.

• Všetky zostavy bezpečnostných pásov,
vrátane navíjačov a pripojovacieho hard-
véru, by mal po každej kolízii skontrolovať
informovaný opravár vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaný predajca elektric-
kých vozidiel NISSAN. Spoločnosť NISSAN
odporúča vykonať výmenu všetkých súp-
rav bezpečnostných pásov, ktoré boli pou-
žité počas zrážky. Nemusíte to vykonať iba
za podmienky, ak zrážka bola ľahká a pá-
sy nepreukazujú známky poškodenia a aj
naďalej riadne fungujú. Konzoly bezpeč-
nostných pásov, ktoré sa počas kolízie ne-
používali, by ste taktiež mali nechať skon-
trolovať a v prípade, že zaznamenáte poš-
kodenie alebo nesprávne fungovanie,
vymeniť.

• Po každej kolízii by mali byť skontrolované
prvky zaistenia detí a pripojovacie prvky.
Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu prvku
zaistenia detí pre kontrolu a odporúčania
pre výmenu. Prvky zaistenia detí by ste
mali vymeniť v prípade, že sú poškodené.

TEHOTNÉ ŽENY
Spoločnosť NISSAN odporúča, aby aj tehotné ženy
používali bezpečnostné pásy. Bezpečnostný pás by
mal byť upevnený pohodlne a vždy umiestnený čo
najnižšie okolo bedier, nie okolo drieku. Vrchnú časť
pásu umiestnite cez vaše plecia a hruď. Spodnú časť
pásu nikdy nedávajte cez oblasť brucha. Kontaktuj-
te vášho lekára, ktorý vám poskytne špecifické od-
porúčania.
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ZRANENÉ OSOBY
Spoločnosť NISSAN odporúča, aby aj zranené osoby
v závislosti od ich zranenia, mali zapnuté bezpeč-
nostné pásy. Kontaktujte vášho lekára, ktorý vám
poskytne špecifické odporúčania.

TROJBODOVÝ BEZPEČNOSTNÝ
PÁS S NAVÍJAČOM

VAROVANIE
• Každá osoba, ktorá riadi alebo sa vezie v

tomto vozidle, by mala vždy používať bez-
pečnostný pás.

• Keď je operadlo sklopené, nejazdite v po-
hybujúcom sa vozidle. Môže to byť nebez-
pečné. Ramenný pás nebude na tele správ-
ne umiestnený. V prípade nehody by ste
mohli byť do neho vyhodení a utrpieť váž-
ne zranenia krku alebo iné vážne zranenia.
Taktiež by ste mohli skĺznuť pod bedrový
pás a utrpieť vážne vnútorné zranenia.

• Najúčinnejšia ochrana, keď je vozidlo v po-
hybe, spočíva vo vzpriamenej polohe se-
dadla. Vždy seďte v sedadle dobre opretý
a vzpriamene s oboma nohami na podla-
he a nastavte si správne bezpečnostný
pás.

Zapnutie bezpečnostných pásov.
1. Nastavte si sedadlo. (Pozri časť “Sedadlá”

uvedené skôr v tejto časti.)

2. Pomaly ťahajte bezpečnostný pás z navíjača a
vložte jazýček do spony, až kým nebudete počuť
a neucítite, že do seba zapadli.

• Navíjač je skonštruovaný tak, aby sa zablo-
koval pri náhlom zastavení alebo zrážke.
Pomalé vyťahovanie umožní pohyb pásu, a
tým čiastočne umožňuje aj voľný pohyb na
sedadle.

• Ak bezpečnostný pás nemôžete vytiahnuť
z jeho plne vtiahnutej polohy, pás pevne
potiahnite a uvoľnite ho. Potom pokojne
pás vytiahnite z navíjača.

3. Časť bedrového pásu umiestnite nadol a po-
hodlne na bedrá podľa obrázka.

4. Vrchnú časť pásu potiahnite smerom k navíjaču,
aby ste pás o trochu vytiahli. Uistite sa, že vrchná
časť pásu je prevedená cez vaše plecia a cez va-
šu hruď.
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Odopnutie bezpečnostných pásov

Ak chcete odopnúť bezpečnostné pásy, stlačte tla-
čidlo na spone. Bezpečnostný pás sa automaticky
navinie.

Kontrola funkčnosti bezpečnostného
pásu
Navíjače bezpečnostných pásov sú vytvorené tak,
aby zastavili pohyb bezpečnostného pásu dvoma
samostatnými spôsobmi:

• Keď pás rýchlo potiahnete z navíjača.

• Keď vozidlo prudko spomalí.

Aby ste zvýšili vašu dôveru v bezpečnostné pásy,
skontrolujte ich funkciu nasledovným spôsobom:

• Uchopte bezpečnostný pás a rýchlo ho potiah-
nite smerom dopredu. Navíjač by sa mal zasek-
núť a obmedziť ďalší pohyb pásu.

Ak sa navíjač počas tejto kontroly nezasekne, alebo
ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s prevádzkou
bezpečnostných pásov, navštívte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikované-
ho predajcu elektrických vozidiel NISSAN

Nastavenie výšky ramenného pásu
(pre predné sedadlá)

Výšku kotvy ramenného pásu môžete nastaviť do
polohy, ktorá vám najviac vyhovuje. (Pozri časť

“Preventívne opatrenia pre používanie bez-
pečnostného pásu” uvedené skôr v tejto časti.)

Ak chcete vykonať nastavenie, potiahnite tlačidlo
nastavenia ➀ a potom posuňte kotvu ramenného
pásu do želanej polohy ➁ tak, aby pás prechádzal
stredom vášho ramena. Pás by mal byť čo najďalej
od vašej tváre a krku, ale nemal by padať z vášho
ramena. Uvoľnite tlačidlo nastavenia, aby ste ra-
menný pás zaistili v danej polohe.

VAROVANIE
• Po nastavení uvoľnite tlačidlo nastavenia

a potom skúste ramenným pásom pohy-
bovať nahor a nadol, aby ste sa ubezpečili,
že je bezpečne zaistený vo svojej polohe.

• Výšku kotvy ramenného pásu môžete na-
staviť do polohy, ktorá vám najviac vyho-
vuje. Ak to neurobíte, môže to znížiť účin-
nosť celého zadržiavacieho systému a zvý-
šiť možnosť alebo závažnosť zranenia v
prípade nehody.
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Háčiky bezpečnostného pásu

Krajné zadné bezpečnostné pásy zaveste na háči-
ky, keď sa zadné bezpečnostné pásy nepoužívajú
alebo pri sklápaní zadných sedadiel.

Stred zadného sedadla

Výber správnej spony sedadla:

Spona stredného bezpečnostného pásu je označe-
ná značkou CENTERjA . Jazýček zadného stredné-
ho bezpečnostného pásu môže byť upnutý iba do
spony zadného stredného bezpečnostného pásu.

ÚDRŽBA BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU
• Ak chcete vyčistiť tkaninu bezpečnostného

pásu, naneste na ňu jemný mydlový roztok ale-
bo akýkoľvek roztok na čistenie čalúnenia a ko-
bercov. Potom tkaninu utrite handrou a bezpeč-
nostné pásy nechajte vyschnúť v tieni. Nedovoľ-
te, aby sa pás navinul, pokým je ešte vlhký.

• Ak sa nečistoty usadia vo vodítku ramenného
pásu ukotvení bezpečnostného pásu, bezpeč-
nostný pás sa môže navíjať pomaly. Vodítko vr-
chnej časti bezpečnostného pásu utrite čistou,
suchou handrou.

• Pravidelne kontrolujte, či bezpečnostný pás a
jeho kovové súčasti, ako napr. spony, jazýčky,
navíjače, pohyblivé lanká a kotvy, fungujú správ-
ne. Ak sa uvoľnia časti, opotrebujú, pretrhnú ale-
bo inak poškodí tkanina pásu, musíte dať vyme-
niť celú súpravu bezpečnostného pásu.
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Deti potrebujú, aby ich dospelí chránili.

Musia byť riadne pripútané

Okrem všeobecných informácií v tejto príručke sú
informácie o bezpečnosti detí dostupné z mnohých
ďalších zdrojov, vrátane lekárov, učiteľov, vládnych
úradov pre cestnú bezpečnosť a komunitných or-
ganizácií. Každé dieťa je iné, takže vy ste sa mali
naučiť najlepší spôsob prepravy vášho dieťaťa.

Existujú dva základné typy systémov zaistenia detí:

• Prvky zaistenia detí smerujúce dozadu

• Prvky zaistenia detí smerujúce dopredu

Správne pripútanie dieťaťa závisí od jeho veľkosti.
Vo všeobecnosti by mali byť dojčatá (do približne 1
roka a s váhou menšou ako 9 kg) umiestnené v prv-
ku zaistenia detí smerujúcom dozadu. Prvky zaiste-
nia detí smerujúce dopredu sú k dispozícii pre deti,
ktoré vyrástli z prvkov zaistenia detí smerujúcich
dozadu a majú najmenej 1 rok. Vždy dodržiavajte
odporúčania výrobcu týkajúce sa používania det-
skej sedačky.

VAROVANIE
Dojčatá a deti potrebujú špeciálnu ochranu.
Bezpečnostné pásy vozidla nemusia byť pre
ne vodné. Ramenný pás sa môže dostať príliš
blízko k tvári alebo krku. Bedrový pás nemôže
dobre sedieť okolo ich malých bedrových kos-
tí. Pri nehode môže nesprávne sediaci bezpeč-
nostný pás spôsobiť vážne alebo smrteľné
poranenie. Vždy používajte správne prvky
zaistenia detí.

Prvok zaistenia detí môžete k vozidlu pripevniť po-
mocou systému zaistenia detí ISOFIX a ukotvenia
vrchného popruhu alebo bezpečnostného pásu vo-
zidla. Pozrite si “Prvky zaistenia detí” uvedené
neskôr v tejto časti, kde získate ďalšie informácie.

Spoločnosť NISSAN odporúča, aby boli všetky de-
ti pripútané na zadnom sedadle. Podľa štatistík
nehôd sú deti vo väčšom bezpečí, keď sú správne
chránené na zadnom sedadle ako na prednom
sedadle.

Je to mimoriadne dôležité, pretože vaše vozidlo
obsahuje doplnkový zadržiavací systém (systém
airbagov) pre spolujazdca vpredu. (Pozrite si

“Doplnkový systém zaistenia (SRS)” uvede-
né neskôr v tejto časti.)

VAROVANIE
Nikdy nedovoľte dieťaťu stáť alebo kľačať v
batožinovom priestore počas jazdy. Mohlo by
dôjsť k vážnemu zraneniu alebo úmrtiu die-
ťaťa v prípade nehody alebo náhleho
zastavenia.

DOJČATÁ
Dojčatá do veku najmenej 1 rok by mali byť umiest-
nené do prvku zaistenia detí smerujúceho dozadu.
Mali by ste si vybrať taký prvok zaistenia detí, ktorý
sa hodí do vášho vozidla a vždy dodržiavajte poky-
ny výrobcu prvku zaistenia detí o použití a montáži.

MALÉ DETI
Deti, ktoré majú viac ako 1 rok a vážia najmenej 9 kg
je možné umiestniť do prvku zaistenia detí smeru-
júceho dopredu. V pokynoch výrobcu nájdete od-
porúčania pre minimálne a maximálne hmotnosti a
výšky. Mali by ste si vybrať taký prvok zaistenia detí,
ktorý sa hodí do vášho vozidla a vždy dodržiavajte
pokyny výrobcu prvku zaistenia detí o použití a
montáži.

VÄČŠIE DETI
Deti, ktoré sú príliš veľké pre prvky zaistenia detí, by
mali sedieť a byť pripútané bezpečnostným pásom.
Ak je na sedadle, kde sedí dieťa ramenný pás, ktorý
má dieťa príliš blízko pri tvári alebo krku, použitie
podporného vankúša (dostupný v obchodoch) by
malo pomôcť vyriešiť tento problém. Podporný van-
kúš by mal zdvihnúť dieťa do takej polohy, aby vr-
chná časť pásu prechádzala cez jeho telo v správnej
polohe a spodná časť pásu prechádzala jeho bok-
mi. Vankúš pod prvkom zaistenia detí by mal byť
vhodný aj pre typ sedadla vozidla. Keď dieťa vyras-
tie do takých rozmerov, že vrchná časť pásu už ne-
prechádza cez jeho tvár a krk, nemusíte už používať
podporný vankúš. Okrem toho je pre väčšie deti do-
stupných mnoho typov systémov zaistenia detí,
ktoré by ste mali použiť pre maximálnu ochranu.

BEZPEČNOSŤ DIEŤAŤA
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PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE
PRVKY ZAISTENIA DETÍ

VAROVANIE
• Dojčatá a malé deti by ste nikdy nemali

prevážať vo vašom lone. Ani pre tých naj-
silnejších dospelých jedincov nie je mož-
né, aby odolali silám v prípade nehody. Die-
ťa by mohlo byť pritlačené medzi dospelú
osobu a časti vozidla. Tiež je nebezpečné
dávať bezpečnostný pás okolo dieťaťa se-
diaceho v lone pasažiera.

• Dojčatá a deti potrebujú špeciálnu ochra-
nu. Bezpečnostné pásy vozidla nemusia
byť pre ne vhodné. Ramenný pás sa môže
dostať príliš blízko k tvári alebo krku. Bed-

rový pás nemôže dobre sedieť okolo ich
malých bedrových kostí. Pri nehode môže
nesprávne sediaci bezpečnostný pás spô-
sobiť vážne alebo smrteľné poranenie.

• Dojčatá a malé deti by mali byť vždy počas
jazdy vo vozidle umiestnené vo vhodnom
prvku zaistenia detí. Nepoužitie prvkov
zaistenia detí môže mať za následok váž-
ne poranenie alebo smrť.

• Prvky zaistenia detí, ktoré sú špeciálne vy-
tvorené pre dojčatá a malé deti, má v po-
nuke viacero výrobcov. Keď vyberáte aký-
koľvek prvok zaistenia detí, posaďte vaše
dieťa do prvku zaistenia detí a skontroluj-
te rôzne nastavenia, aby ste sa uistili, že
prvok zaistenia dieťaťa je vhodný pre vaše
dieťa. Pri montáži a používaní vždy dodr-
žiavajte pokyny výrobcu.

• Spoločnosť NISSAN odporúča, aby prvky
zaistenia detí boli namontované na
zadnom sedadle. Podľa štatistík nehôd sú
deti bezpečnejšie, keď sú správne chráne-
né na zadnom sedadle, ako na prednom
sedadle.

• Dodržiavajte všetky pokyny výrobcu prv-
ku zaistenia detí pre montáž a používanie.
Keď kupujete prvok zaistenia detí, uistite
sa, že ste vybrali taký, ktorý sa hodí vášmu
dieťaťu a vozidlu. Niektoré typy prvkov
zaistenia detí nemusí byť možné správne
namontovať do vášho vozidla.

• Prvok zaistenia detí smerujúci dozadu nik-
dy nemontujte na predné sedadlo spolu-
jazdca bez toho, aby ste sa uistili, že pred-

ný airbag spolujazdca je vypnutý. Vozidlo
je vybavené manuálnym systémom vypí-
nania airbagu predného spolujazdca. Musí
svietiť indikátor PASSENGER AIR BAG OFF.
V prípade čelnej zrážky sa doplnkové pred-
né airbagy nafukujú veľkou silou. Nafuku-
júci sa doplnkový predný airbag môže váž-
ne zraniť alebo usmrtiť vaše dieťa.

• Nastaviteľné operadlá sedadiel by mali
byť v takej polohe, aby sa hodili prvku zais-
tenia detí, ale aj napriek tomu by mali byť
čo možno najkolmejšie.

• Ak si bezpečnostný pás na mieste namon-
tovania prvku zaistenia detí vyžaduje
ukotvenie uzamykacou sponou a ak sa tá-
to nepoužíva, môže to mať za následok
zranenia spôsobené prevrátením prvku
zaistenia detí aj v prípade bežného brzde-
nia alebo zatáčania.

• Po uchytení prvku zaistenia detí ho naj-
skôr otestujte a až potom doň položte die-
ťa. Nakloňte ho zo strany na stranu. Pokús-
te sa posunúť ho smerom dopredu a skon-
trolujte, či bezpečne drží na svojom
mieste. Prvok zaistenia detí by sa nemal
pohybovať o viac ako 25 mm (1 palec). Ak
prvok zaistenia nie je zabezpečený, podľa
potreby dotiahnite pás alebo prvok zais-
tenia namontujte na iné sedadlo a odskú-
šajte ho znova.

• Skontrolujte prvok zaistenia detí vo vašom
vozidle, aby ste sa uistili, že je kompatibil-
ný so systémom bezpečnostných pásov
vášho vozidla.

PRVKY ZAISTENIA DETÍ
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• Ak prvok zaistenia detí nie je správne ukot-
vený, značne stúpa riziko, že sa dieťa v prí-
pade kolízie alebo prudkého brzdenia zra-
ní.

• Nesprávne používanie prvku zaistenia detí
môže zvýšiť riziko alebo závažnosť pora-
nenia tak pre deti, ako aj ostatných pasa-
žierov vo vozidle.

• Vždy používajte vhodný prvok zaistenia
detí. Nesprávne namontovaný prvok zais-
tenia detí môže viesť v prípade nehody k
vážnym zraneniam alebo smrti.

• Keď systém zaistenia detí nepoužívate,
nechajte ho zaistený systémom zaistenia
detí ISOFIX alebo bezpečnostným pásom,
aby ste zabránili jeho vymršteniu v prípa-
de prudkého brzdenia alebo nehody.

Spoločnosť NISSAN odporúča, aby dojčatá a malé
deti vždy sedeli v prvku zaistenia detí. Mali by ste si
vybrať taký prvok zaistenia detí, ktorý sa hodí do
vášho vozidla a vždy dodržiavajte pokyny výrobcu
prvku zaistenia detí o montáži a použití. Okrem to-
ho je pre väčšie deti dostupných mnoho typov sys-
témov zaistenia detí, ktoré by ste mali použiť pre
maximálnu ochranu.

VÝSTRAHA
Pamätajte si, že prvok zaistenia detí ponecha-
ný v uzavretom vozidle sa môže veľmi zohriať.
Pred umiestnením vášho dieťaťa do prvku
zaistenia detí skontrolujte sedacie povrchy a
spony.

UNIVERZÁLNE PRVKY ZAISTENIA
DETÍ PRE PREDNÉ SEDADLO A PRE
ZADNÉ SEDADLÁ
POZNÁMKA:
Prvky zaistenia detí schválené nariadením OSN č.
44 alebo č. 129 sú jasne označené kategóriami,
ako napríklad univerzálna, polouniverzálna, ISO-
FIX alebo i-Size.

Pri výbere prvku zaistenia detí majte na pamäti na-
sledujúce body:

• Vyberte si taký prvok zaistenia detí, ktorý je vy-
robený v zhode s európskym bezpečnostným
štandardom, nariadenie ECE 44 alebo 129.

• Umiestnite vaše dieťa do prvku zaistenia detí a
skontrolujte jednotlivé nastavenia, aby ste sa
uistili, že prvok zaistenia detí je vhodný pre vaše
dieťa. Vždy dodržiavajte všetky odporúčané po-
stupy.

• Skontrolujte prvok zaistenia detí vo vašom vo-
zidle, aby ste sa uistili, že je kompatibilný so sys-
témom bezpečnostných pásov vozidla.

• Pozrite si tabuľky v ďalšom texte tejto časti, v
ktorých je uvedený zoznam odporúčaných
miest upevnenia prvkov zaistenia detí a taktiež
zoznam schválených prvkov zaistenia detí pre
vaše vozidlo.
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Schválené polohy prvkov zaistenia detí (bez ISOFIX)

Hmotnostná skupina Poloha sedadla
Predné sedadlo spolujazdca 2. rad

s aktivovaným airbagom
spolujazdca

LEN s deaktivovaným
airbagom spolujazdca Krajné sedadlo Stredné sedadlo*4

0 < 10 kg X U, L *3 U, L *2 U *2
0+ < 13 kg X U, L *3 U, L *2 U *2
I 9 až 18 kg X U, L *1, 3 U, L *1, 2 U *1, 2
II 15 až 25 kg X U, L *1, 3 U, L *1, 2 U *1, 2
III 22 až 36 kg X U, L *1, 3 U, L *1, 2 U *1, 2

U: Vhodné pre “Univerzálnu” kategóriu - prvky zaistenia detí - schválené pre použitie s touto vekovou skupinou.
L: Vhodné pre konkrétne prvky zaistenia detí kategórie "v konkrétnom vozidle", "obmedzené" alebo "polouniverzálne", schválené pre túto hmotnostnú skupinu.
X: Nie je vhodné pre systém zaistenia detí.
*1: Opierku hlavy dajte do krajnej hornej polohy alebo ju, v prípade potreby, vyberte, ak prekáža prvku zaistenia detí. Ak používate iba podsedák, opierku hlavy nevy-

berajte.
*2: Predné sedadlo(-á) posuňte dostatočne dopredu a/alebo nastavte výšku sedadla (ak je k dispozícii) do krajnej hornej polohy, aby ste zaistili, že nebude dochá-

dzať k žiadnemu kontaktu medzi detskou sedačkou a zadným alebo predným sedadlom.
*3: Predné sedadlo spolujazdca posuňte čo možno najviac dozadu. Uistite sa, že vodiaci prvok bezpečnostného pásu prvkov zaistenia detí je pred horným

upevňovacím bodom bezpečnostného pásu vozidla. Ak nie je, posuňte sedadlo dostatočne smerom dopredu.
*4: Vhodné len pre „univerzálnu“ kategóriu prvkov zaistenia detí. Nemontujte prvky zaistenia s podpornou nožičkou.

1-16 Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia



Schválené polohy prvkov zaistenia detí (s ISOFIX)
Nasledujúce obmedzenia platia pri používaní prvkov zaistenia detí pre rôzne hmotnosti detí a polohy montáže (prvok zaistenia detí ISOFIX).

Hmotnostná skupina Poloha sedadla Odporúčané systémy
prvkov zaistenia detíPredné sedadlo spolujazdca 2. rad

s
aktivovaným

airbagom
spolujazdca

LEN s
deaktivovaným

airbagom
spolujazdca

Krajné sedadlo Stredné sedadlo

Carry-cot
F ISO/L1 X X X X

-
G ISO/L2 X X X X

0 (<10 kg) E ISO/R1 X IL *3 IL *2 X
Römer BabySafe +
základňa SHR0+ (<13 kg)

E ISO/R1 X IL *3 IL *2 X
D ISO/R2 X IL *3 IL *2 X
C ISO/R3 X IL *3 IL *2 X

I (9 - 18 kg)

D ISO/R2 X IL *3 IL *2 X

Römer Duo Plus
C ISO/R3 X IL *3 IL *2 X
B ISO/F2 X IUF/IL *1, 3 IUF/IL *2 X
B1 ISO/F2X X IUF/IL *1, 3 IUF/IL *2 X
A ISO/F3 X IUF/IL *1, 3 IUF/IL *2 X

II (15 - 25 kg) — X IL *1, 3 IL *1, 2 X Römer KidFix XP
III (22 - 36 kg) — X IL *1, 3 IL *1, 2 X Römer KidFix XP

X: Poloha nie je vhodná na montáž systémov prvkov zaistenia detí (PZD) ISOFIX v týchto polohách sedenia.
IUF: Vhodné pre dopredu smerujúce PZD ISOFIX univerzálnej kategórie, ktoré sú schválené na použitie v hmotnostnej skupine.
IL: Vhodné pre konkrétne systémy prvkov zaistenia detí ISOFIX kategórie "v konkrétnom vozidle", "obmedzené" alebo "polouniverzálne", schválené pre tento

typ vozidla.
*1: Opierku hlavy dajte do krajnej hornej polohy alebo ju, v prípade potreby, vyberte, ak prekáža prvku zaistenia detí. Ak používate iba podsedák, opierku hlavy

nevyberajte.
*2: Predné sedadlo(-á) posuňte dostatočne dopredu a/alebo nastavte výšku sedadla (ak je k dispozícii) do krajnej hornej polohy, aby ste zaistili, že nebude

dochádzať k žiadnemu kontaktu medzi detskou sedačkou a zadným alebo predným sedadlom.
*3: Predné sedadlo spolujazdca posuňte čo možno najviac dozadu. Uistite sa, že vodiaci prvok bezpečnostného pásu prvkov zaistenia detí je pred horným

upevňovacím bodom bezpečnostného pásu vozidla. Ak nie je, posuňte sedadlo dostatočne smerom dopredu.

POZNÁMKA:
Prvky zaistenia detí schválené nariadením ECE č. 44 a 129 sú jasne označené kategóriami, ako napríklad univerzálna, polouniverzálna alebo ISOFIX.
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Montážne polohy prvku zaistenia detí pomocou systému i-Size
Nasledujúce obmedzenia platia pri používaní prvkov zaistenia detí pre rôzne hmotnosti detí a polohy
montáže.

SYSTÉM ZAISTENIA DETÍ ISOFIX A
I-SIZE
Vaše vozidlo je vybavené špeciálnymi kotviacimi
bodmi, ktoré sa používajú s prvkami zaistenia detí
ISOFIX.

Polohy spodných kotviacich bodov
ISOFIX
Kotviace body ISOFIX sú poskytnuté kvôli montáži
prvkov zaistenia detí len na prednom sedadle spo-
lujazdca a zadných vonkajších sedadlách. Nepokú-
šajte sa namontovať prvok zaistenia detí do
strednej polohy pomocou ukotvení ISOFIX.

Poloha sedadla

Odporúčané systémy
prvkov zaistenia detí

Airbag
spolujazdca
na
prednom
sedadle
ZAPNUTÝ

Airbag
spolujazdca
na prednom
sedadle
VYPNUTÝ

Vonkajšie sedadlo
v druhom rade

Stredné sedadlo
v druhom rade

Systémy
prvkov

zaistenia detí
i-Size

X i-U *1, 3 i-U *1, 2 X
Maxi Cosi 2way Pearl a

2wayFIX
BeSafe iZi Kid X2 i-Size

X: Poloha sedenia nevhodná pre univerzálne systémy prvkov zaistenia detí i-Size.
i-U: Vhodné pre univerzálne systémy prvkov zaistenia detí i-Size smerujúce dopredu a dozadu.
*1: Opierku hlavy dajte do krajnej hornej polohy alebo ju, v prípade potreby, vyberte, ak prekáža prvku

zaistenia detí. Ak používate iba podsedák, opierku hlavy nevyberajte.
*2: Predné sedadlo(-á) posuňte dostatočne dopredu a/alebo nastavte výšku sedadla (ak je súčasťou

výbavy) do krajnej hornej polohy, aby ste zaistili, že nebude dochádzať k žiadnemu kontaktu medzi
prvkom zaistenia detí a zadným alebo predným sedadlom.

*3: Predné sedadlo spolujazdca posuňte čo možno najviac dozadu. Uistite sa, že vodiaci prvok bezpeč-
nostného pásu prvkov zaistenia detí je pred horným upevňovacím bodom bezpečnostného pásu
vozidla. Ak nie je, posuňte sedadlo dostatočne smerom dopredu.

Umiestnenie štítku i-Size pre zadné sedadlá
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Ukotvenia ISOFIX sa nachádzajú v zadnej časti se-
dáku sedadla v blízkosti operadla. Na operadle je
štítok, ktorý vám pomôže nájsť ukotvenia ISOFIX.

Pripojenia ukotvení prvku zaistenia
detí ISOFIX

Prvky zaistenia detí ISOFIX obsahujú dve pevné pri-
pojenia, ktoré je možné pripojiť k dvom ukotveniami
na sedadle. Pri použití tohto systému nemusíte na
upevnenie prvku zaistenia detí používať bezpeč-
nostný pás. Skontrolujte štítky na vašom prvku zais-
tenia detí, či je kompatibilný s prvkom zaistenia detí
ISOFIX alebo i-Size. Táto informácia by sa taktiež
mala nachádzať v pokynoch od výrobcu prvku zais-
tenia detí.

Prvky zaistenia detí ISOFIX alebo i-Size vo všeobec-
nosti vyžadujú aj použitie vrchného popruhu alebo
iné protirotačné zariadenia, ako napríklad podpor-

né nožičky. Keď inštalujete prvok zaistenia detí ISO-
FIX, pozorne si prečítajte a postupujte podľa inštruk-
cií v tomto návode a tých, ktoré vám boli dodané
spolu s prvkami zaistenia detí. Pozri “Systém
zaistenia detí ISOFIX a i-Size” uvedené neskôr v tejto
časti.

UKOTVENIE PRVKU ZAISTENIA
DETÍ
Vaše vozidlo je navrhnuté tak, aby ste mohli namon-
tovať prvok zaistenia detí na predné sedadlo spolu-
jazdca a zadné vonkajšie sedadlá. Pri montáži prvku
zaistenia detí si pozorne prečítajte a dodržiavajte
pokyny v tejto príručke a v príručke, ktorá bola sú-
časťou dodávky prvku zaistenia detí.

VAROVANIE
• Kotviace body prvkov zaistenia detí sú vy-

tvorené tak, aby odolali len takému zaťa-
ženiu, ktoré vytvára správne upevnený pr-
vok zaistenia detí. Za žiadnych okolností
sa nesmú použiť pre zaistenie bezpečnos-
tných pásov dospelých osôb alebo upev-
nenie iných predmetov, prípadne príslu-
šenstva k vozidlu. Nedodržanie tohto po-
kynu môže mať za následok poškodenie
kotviacich bodov prvkov zaistenia detí. V
prípade použitia poškodených kotviacich
bodov nebude prvok zaistenia detí
namontovaný správne a pri kolízii môže
dôjsť k vážnemu zraneniu alebo usmrte-
niu dieťaťa.

Umiestnenie štítku i-Size pre predné sedadlo

Poloha spodného ukotvenia i-Size
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• Vrchný popruh prvku zaistenia detí sa mô-
že v prípade kontaktu s krytom batožino-
vého priestoru alebo s predmetmi v bato-
žinovom priestore poškodiť. Kryt batoži-
nového priestoru vyberte z vozidla alebo
ho zaistite v nákladnom priestore. Taktiež
zaistite všetky predmety v nákladnom
priestore. Ak je poškodený vrchný popruh
prvku zaistenia detí, vaše dieťa sa v prípa-
de kolízie môže vážne zraniť alebo prísť o
život.

Umiestnenie ukotvenia
Zadné sedadlá:

Horný popruh sa nachádza na operadle sedadla za
vonkajšími sedadlami zadného radu sedadiel.

Predné sedadlo spolujazdca:

Kotviaci bod sa nachádza v dolnej časti operadla za
predným sedadlom spolujazdca.

MONTÁŽ PRVKU ZAISTENIA DETÍ
POMOCOU SYSTÉMU ISOFIX

VAROVANIE
• Prvky zaistenia detí ISOFIX a i-Size pripoj-

te len k stanoveným miestam. Pre polohy
spodných ukotvení ISOFIX si pozrite

“Polohy spodných kotviacich bodov
ISOFIX” uvedené skôr v tejto časti. Ak pr-
vok zaistenia detí nie je správne zaistený,
vaše dieťa môže v prípade nehody utrpieť
vážne zranenia alebo smrť.

• Nemontujte prvky zaistenia detí, ktoré vy-
žadujú použitie vrchného popruhu na po-
lohy sedadla, ktoré nemajú ukotvenie vr-
chného popruhu.

• Prvok zaistenia detí nemontujte na stred-
né zadné sedadlo pomocou spodných
ukotvení ISOFIX. Prvok zaistenia detí ne-
bude správne zaistený.

• Skontrolujte spodné kotviace body tak, že
vložíte vaše prsty do spodnej kotviacej ob-
lasti a uistíte sa, že kotvám ISOFIX nezava-
dzajú žiadne prekážky, ako napr. čalúne-
nie sedadla alebo poťah sedáku sedadla.
Prvok zaistenia detí nebude bezpečne
zaistený, ak nie je voľný prístup ku kotvia-
cim bodom ISOFIX.

• Kotviace body prvkov zaistenia detí sú vy-
tvorené tak, aby odolali len takému zaťa-
ženiu, ktoré vytvára správne upevnený pr-
vok zaistenia detí. Za žiadnych okolností
sa nesmú použiť pre zaistenie bezpečnos-
tných pásov dospelých osôb alebo upev-
nenie iných predmetov, prípadne príslu-
šenstva k vozidlu. Nedodržanie tohto po-
kynu môže mať za následok poškodenie
kotviacich bodov prvkov zaistenia detí. V
prípade použitia poškodených kotviacich
bodov nebude prvok zaistenia detí
namontovaný správne a pri kolízii môže
dôjsť k vážnemu zraneniu alebo usmrte-
niu dieťaťa.

1-20 Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia



Inštalácia na sedadlách predného
pasažiera a zadných vonkajších
sedadlách
Detské sedačky smerujúce dopredu:

Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správne použitie
prvku zaistenia detí. Podľa týchto krokov postupuj-
te pri montáži prvku zaistenia detí smerujúceho do-
predu na predné sedadlo spolujazdca a zadné von-
kajšie sedadlá pomocou systému ISOFIX:

1. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo ➀.

2. Pripojenia kotiev prvku zaistenia detí k spodným
kotvám ISOFIX ➁.

3. Zadná časť prvku zaistenia detí musí byť zais-
tená k operadlu sedadla vozidla. V prípade potre-
by upravte alebo odstráňte opierku hlavy, aby ste

dosiahli správne napasovanie prvku zaistenia
detí. (Pozri časť “Opierky hlavy” uvedené
skôr v tejto časti.) Ak odmontujete opierku hlavy,
uložte ju na bezpečné miesto. Po odmontovaní
prvku zaistenia detí namontujte opierku hlavy
naspäť. Ak poloha sedadla neobsahuje nastavi-
teľnú opierku hlavy a zasahuje do správneho na-
pasovania prvku zaistenia detí, vyskúšajte inú
polohu sedadla alebo iný prvok zaistenia detí.

4. Skráťte pevné uchytenie, aby bol prvok zaistenia
detí pevne dotiahnutý, smerom nadol ➂ a doza-
du ➃ pevne kolenom zatlačte v strede prvku
zaistenia detí, aby ste stlačili sedák a operadlo
sedadla.

5. Ak prvok zaistenia detí obsahuje vrchný popruh,
preveďte vrchný popruh a zabezpečte ho k bodu
ukotvenia popruhu. (Pozri časť “Ukotvenie
prvku zaistenia detí” uvedené skôr v tejto časti.)

6. Ak prvok zaistenia detí obsahuje iné protirotačné
zariadenia, ako napríklad podporné nožičky, po-
užite ich namiesto vrchného popruhu podľa po-
kynov výrobcu prvku zaistenia detí.

7. Pred umiestnením dieťaťa do prvku zaistenia detí
tento prvok najprv odskúšajte ➄. Ak chcete skon-
trolovať, či je bezpečne zachytený na mieste, po-
tlačte prvok zaistenia detí zo strany na stranu a
potiahnite ho dopredu.
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8. Pred každým použitím prvok zaistenia detí skon-
trolujte, aby ste sa uistili, že je správne zaistený.
Ak je prvok zaistenia detí uvoľnený, opakujte kro-
ky 3 až 7.

Detské sedačky smerujúce dozadu:

Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správne použitie
prvku zaistenia detí. Podľa týchto krokov postupuj-
te pri montáži prvku zaistenia detí smerujúceho do-
zadu na zadné vonkajšie sedadlá pomocou systé-
mu ISOFIX:

1. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo ➀.

2. Pripojenia kotiev prvku zaistenia detí k spodným
kotvám ISOFIX ➁.

3. Skráťte pevné uchytenie, aby bol prvok zaistenia
detí pevne dotiahnutý, smerom nadol ➂ a doza-
du ➃ pevne rukou zatlačte v strede prvku zaiste-
nia detí, aby ste stlačili sedák a operadlo sedadla.

4. Ak prvok zaistenia detí obsahuje vrchný popruh,
preveďte vrchný popruh a zabezpečte ho k bodu
ukotvenia popruhu. (Pozri časť “Ukotvenie
prvku zaistenia detí” uvedené skôr v tejto časti.)

5. Ak prvok zaistenia detí obsahuje iné protirotačné
zariadenia, ako napríklad podporné nožičky, po-
užite ich namiesto vrchného popruhu podľa po-
kynov výrobcu prvku zaistenia detí.

6. Pred umiestnením dieťaťa do prvku zaistenia de-
tí tento prvok najprv odskúšajte ➄. Ak chcete
skontrolovať, či je bezpečne zachytený na mies-
te, potlačte prvok zaistenia detí zo strany na stra-
nu a potiahnite ho dopredu.

7. Pred každým použitím prvok zaistenia detí skon-
trolujte, aby ste sa uistili, že je správne zaistený.
Ak je prvok zaistenia detí uvoľnený, opakujte kro-
ky 3 až 6.
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MONTÁŽ PRVKU ZAISTENIA DETÍ
POMOCOU TROJBODOVÉHO
BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU
Montáž na zadné sedadlá
Smerujúci dopredu:

Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správne použitie
prvku zaistenia detí. Podľa týchto krokov postupuj-
te pri montáži prvku zaistenia detí smerujúceho do-
predu na zadné sedadlá pomocou 3-bodového bez-
pečnostného pásu bez režimu automatického uza-
mykania:

1. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo ➀.

2. Jazýček bezpečnostného pásu preveďte cez pr-
vok zaistenia detí a vložte ho do spony ➁, pokým
nebudete cítiť zapadnutie západky.

3. Aby ste predišli uvoľneniu v tkanine bezpečnost-
ného pásu, musíte bezpečnostný pás zaistiť na
mieste pomocou uzamykacích zariadení pripo-
jených k prvku zaistenia detí.

4. Z bezpečnostného pásu odstráňte všetky
ochabnutia; nadol ➂ a dozadu ➃ pevne zatlačte
vašim kolenom v strede prvku zaistenia detí, aby
ste stlačili sedák a operadlo sedadla, pričom bez-
pečnostný pás vyťahujte.
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5. Pred umiestnením dieťaťa do prvku zaistenia de-
tí tento prvok najprv odskúšajte ➄. Ak chcete
skontrolovať, či je bezpečne zachytený na mies-
te, potlačte prvok zaistenia detí zo strany na stra-
nu a potiahnite ho dopredu.

6. Pred každým použitím prvok zaistenia detí skon-
trolujte, aby ste sa uistili, že je správne zaistený.
Ak je prvok zaistenia detí uvoľnený, opakujte kro-
ky 3 až 5.

Smerujúci dozadu:

Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správne použitie
prvku zaistenia detí. Podľa týchto krokov postupuj-
te pri montáži prvku zaistenia detí smerujúceho do-
zadu na zadné sedadlá pomocou 3-bodového bez-
pečnostného pásu bez režimu automatického uza-
mykania:

1. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo ➀.

2. Jazýček bezpečnostného pásu preveďte cez pr-
vok zaistenia detí a vložte ho do spony ➁, pokým
nebudete cítiť zapadnutie západky.

3. Aby ste predišli uvoľneniu v tkanine bezpečnost-
ného pásu, musíte bezpečnostný pás zaistiť na
mieste pomocou uzamykacích zariadení pripo-
jených k prvku zaistenia detí.
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4. Z bezpečnostného pásu odstráňte všetky
ochabnutia; nadol ➂ a dozadu ➃ pevne zatlačte
vašou rukou v strede prvku zaistenia detí, aby ste
stlačili sedák a operadlo sedadla, pričom bezpeč-
nostný pás vyťahujte.

5. Pred umiestnením dieťaťa do prvku zaistenia de-
tí tento prvok najprv odskúšajte ➄. Ak chcete
skontrolovať, či je bezpečne zachytený na mies-
te, potlačte prvok zaistenia detí zo strany na stra-
nu a potiahnite ho dopredu.

6. Pred každým použitím prvok zaistenia detí skon-
trolujte, aby ste sa uistili, že je správne zaistený.
Ak je prvok zaistenia detí uvoľnený, opakujte kro-
ky 3 až 5.
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Montáž na sedadlo predného spolujazdca

VAROVANIE
• Systém prvku zaistenia detí smerujúci do-

zadu nikdy nemontujte na predné sedadlo
spolujazdca bez toho, aby ste sa uistili, že
predný airbag spolujazdca je vypnutý. Vo-
zidlo je vybavené manuálnym systémom
vypínania airbagu predného spolujazdca.
Musí svietiť indikátor PASSENGER AIR BAG
OFF. V prípade čelnej zrážky sa doplnkové
predné airbagy nafukujú veľkou silou. Na-
fukujúce sa doplnkové predné airbagy
môže vážne zraniť alebo usmrtiť vaše die-
ťa.

• Spoločnosť NISSAN odporúča, aby bol pr-
vok zaistenia detí namontovaný na
zadnom sedadle. Avšak, ak musíte na-
montovať prvok zaistenia detí na sedadlo
predného spolujazdca, posuňte sedadlo
spolujazdca do najzadnejšej polohy.

• Prvky zaistenia detí pre dojčatá sa musia
používať v smere smerujúcom dozadu, a
preto sa nesmú používať na prednom se-
dadle, keď ste nevypli predný airbag
spolujazdca.

Smerujúci dopredu:

Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správne použitie
prvku zaistenia detí. Podľa týchto krokov postupuj-
te pri montáži prvku zaistenia detí smerujúceho do-

predu na predné sedadlo spolujazdca pomocou
3-bodového bezpečnostného pásu bez režimu au-
tomatického uzamykania:

Ak musíte montovať prvok zaistenia detí smerujúci
dopredu na predné sedadlo, postupujte podľa tých-
to krokov:

1. Airbag predného spolujazdca vypnite pomocou
spínača airbagu predného spolujazdca. (Pozri
časť “Doplnkový systém zaistenia (SRS)”
uvedené neskôr v tejto časti.) Spínač napájania
stlačte do polohy ON a uistite sa, že sa rozsvieti
kontrolka stavu predného airbagu m.

2. Posuňte sedadlo do najzadnejšej polohy ➀.

3. Opierku hlavy nastavte do najvyššej polohy ➁.
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4. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo.

5. Jazýček bezpečnostného pásu preveďte cez pr-
vok zaistenia detí a vložte ho do spony ➂, pokým
nebudete cítiť zapadnutie západky.

6. Aby ste predišli uvoľneniu v tkanine bezpečnost-
ného pásu, musíte bezpečnostný pás zaistiť na
mieste pomocou uzamykacích zariadení pripo-
jených k prvku zaistenia detí.

7. Z bezpečnostného pásu odstráňte všetky ochab-
nutia; nadol ➃ a dozadu ➄ pevne zatlačte vašim
kolenom v strede prvku zaistenia detí, aby ste
stlačili sedák a operadlo sedadla, pričom bezpeč-
nostný pás vyťahujte.

8. Pred umiestnením dieťaťa do prvku zaistenia de-
tí tento prvok najprv odskúšajte ➅. Ak chcete
skontrolovať, či je bezpečne zachytený na mies-
te, potlačte prvok zaistenia detí zo strany na stra-
nu a potiahnite ho dopredu.

9. Pred každým použitím prvok zaistenia detí skon-
trolujte, aby ste sa uistili, že je správne zaistený.
Ak je prvok zaistenia detí uvoľnený, opakujte kro-
ky 5 až 8.
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PREVENTÍVNE OPATRENIA K
DOPLNKOVÉMU SYSTÉMU
ZAISTENIA (SRS)
Táto časť o doplnkovom systéme zaistenia (SRS)
obsahuje dôležité informácie o doplnkových pred-
ných airbagoch vodiča a spolujazdca, doplnkových
bočných airbagoch namontovaných na predných
sedadlách, záclonových bočných airbagoch na-
montovaných na strope a bezpečnostných pásoch
s predpínačom.

Doplnkový systém predných airbagov
Tento systém pomáha tlmiť nárazy zasahujúce hla-
vu a oblasť hrudníka vodiča a/alebo spolujazdca na
prednom sedadle pri niektorých predných zráž-
kach. Doplnkový predný airbag je vytvorený tak, aby
sa nafúkol na prednej strane, ktorá bola zasiahnutá
nárazom.

Systém bočných doplnkových
airbagov namontovaný na predné
sedadlo
Tento systém pomáha tlmiť nárazy zasahujúce ob-
lasť hrudníka a panvy vodiča a spolujazdca na pred-
nom sedadle pri niektorých bočných zrážkach. Do-
plnkový bočný airbag namontovaný na predné se-
dadlo je vytvorený tak, aby sa nafúkol na tej bočnej
strane, ktorá bola zasiahnutá nárazom.

Systém záclonových bočných
doplnkových airbagov namontovaný
na strop
Tento systém pomáha tlmiť nárazy zasahujúce hla-
vu vodiča a spolujazdcov na prednom a zadných
bočných sedadlách pri niektorých bočných zráž-
kach. Doplnkový záclonový bočný airbag namonto-
vaný na strop je vytvorený tak, aby sa nafúkol na tej
bočnej strane, ktorá bola zasiahnutá nárazom.

Systém SRS je navrhnutý pre doplnkovú ochranu
pri nehodách, ktorú vodičovi poskytuje bezpečnost-
ný pás a nie je navrhnutý ako jeho náhrada. Systém
SRS pomáha zachraňovať životy a znižovať vážne
zranenia. Nafukujúce sa airbagy môžu však spôso-
biť odreniny na tvári alebo iné zranenia. Airbagy ne-
poskytujú ochranu spodnej časti tela. Bezpečnost-
né pásy by ste mali mať vždy správne zapnuté a
spolujazdci na prednom sedadle by mali sedieť v
dostatočnej vzdialenosti od volantu. Pozri

“Bezpečnostné pásy” uvedené skôr v tejto
časti. Airbagy sa nafúknu rýchlo, aby pomohli pri
ochrane pasažierov. Sila nafukujúcich sa airbagov
môže zvýšiť riziko zranenia počas nafukovania mo-
dulov airbagu, ak sú pasažieri príliš blízko alebo sú
opretí o moduly airbagov.

Airbagy sa po nafúknutí veľmi rýchlo sfúknu.

Systém SRS funguje len vtedy, keď je spínač na-
pájania v polohe ON.

Keď je spínač napájania v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka systému SRS na približne 7 sekúnd a
potom sa vypne. Znamená to, že systém SRS fun-
guje správne. Pozri “Prvky zaistenia detí”
uvedené neskôr v tejto časti.

DOPLNKOVÝ SYSTÉM
ZAISTENIA (SRS)
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VAROVANIE

• Doplnkové predné airbagy sa za normál-
nych okolností nenafúknu v prípade boč-
ného nárazu, nárazu do zadnej časti, pre-
vrátenia alebo v prípade slabšieho čelného
nárazu. Vždy majte zapnutý bezpečnost-
ný pás, aby ste prispeli k zníženiu rizika
alebo závažnosti zranenia pri nehodách.

• Bezpečnostné pásy a doplnkové predné
airbagy sú najúčinnejšie vtedy, ak ste
opretý a sedíte v sedadle vzpriamene.
Predný airbag sa nafukuje veľkou silou. Ak
nie ste pripútaný, nakláňate sa dopredu,
sedíte bokom alebo akýmkoľvek iným ne-
správnym spôsobom, vystavujete sa veľ-
kému riziku zranenia alebo smrti v prípa-
de nehody.Vážne alebo smrteľné zranenia
vám môže doplnkový predný airbag spô-
sobiť, ak ste počas jeho nafukovania pria-
mo nad ním. Vždy sa v sedadle riadne opri-
te a buďte čo možno najďalej od volantu,
ako je to možné. Vždy používajte bezpeč-
nostné pásy.
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VAROVANIE

• Nikdy nedovoľte deťom, aby cestovali ne-
pripútané a aby vystrkovali ruky alebo tvár
von z okna. Nepokúšajte sa držať ich v lo-
ne alebo na rukách. Niektoré príklady ne-
bezpečných polôh sú uvedené na obráz-
koch.

• Deti môžu utrpieť vážne zranenia alebo
smrť, keď sa nafúknu airbagy a deti nie sú
správne pripútané.

• Nikdy nemontujte systém zaistenia detí,
ktorý je nasmerovaný dozadu, na predné
sedadlo. Nafukujúci sa doplnkový predný
airbag môže vážne zraniť alebo usmrtiť
vaše dieťa. Pozri “Prvky zaistenia
detí” uvedené skôr v tejto časti.
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VAROVANIE

• Doplnkové bočné airbagy namontované
na predné sedadlo a doplnkové záclonové
bočné airbagy namontované na strop sa
za normálnych okolností nenafúknu v prí-
pade predného nárazu, nárazu do zadnej
časti, prevrátenia alebo v prípade slabšie-
ho bočného nárazu. Vždy majte zapnutý
bezpečnostný pás, aby ste prispeli k zní-
ženiu rizika alebo závažnosti zranenia pri
nehodách.

• Bezpečnostné pásy a doplnkové bočné
airbagy namontované na predné sedadlo
a doplnkové záclonové bočné airbagy na-
montované na strop sú najúčinnejšie vte-
dy, ak ste opretý a sedíte v sedadle vzpria-
mene. Bočné doplnkové airbagy namon-
tované na predné sedadlo a doplnkové
záclonové bočné airbagy namontované na
strop sa nafúknu veľkou silou. Ak vy a ani
vaši pasažieri nie ste pripútaní, nakláňate
sa dopredu, sedíte bokom alebo akýmkoľ-
vek iným nesprávnym spôsobom, vy a vaši
pasažieri sa vystavujete veľkému riziku
zranenia alebo smrti v prípade nehody.

• Nikomu nedovoľte dávať ruky, nohy alebo
tvár do blízkosti doplnkových bočných air-
bagov namontovaných na predné sedadlo
a doplnkových záclonových bočných air-
bagov namontovaných na strop na boč-
ných stranách operadiel predných seda-
diel alebo v blízkosti bočných strešných
líšt. Nikomu, kto sedí na prednom sedadle
alebo na krajnom sedadle, nedovoľte, aby

vystrkoval svoje ruky z okna, alebo aby sa
opieral o dvere. Niektoré príklady nebez-
pečných polôh sú uvedené na obrázkoch.

• Keď sedíte na zadnom sedadle, nedržte sa
operadla predného sedadla. Ak sa bočné
doplnkové airbagy namontované na pred-
né sedadlo a doplnkové záclonové bočné
airbagy namontované na strop nafúknu,
môžete sa vážne zraniť. Obzvlášť opatrní
buďte u detí, ktoré by mali byť vždy správ-
ne pripútané.

• Na operadlá predných sedadiel nenaťa-
hujte poťahy. Môžu prekážať nafúknutiu
doplnkových bočných airbagov namonto-
vaných na predné sedadlo.

Systém predpínačov bezpečnostných
pásov
Systém predpínača bezpečnostného pásu sa môže
pri určitých typoch kolízií aktivovať spolu so systé-
mom doplnkového airbagu.

Pracuje s navijakom a ukotvením bezpečnostného
pásu a pomáha napnúť bezpečnostný pás v mo-
mente, keď sa vozidlo dostane do určitých typov
kolízií, čím pomáha zadržať pasažierov na predných
sedadlách. Pozri “Prvky zaistenia detí” uvede-
né neskôr v tejto časti.

Štítok s upozornením k airbagu

SRS airbag:

Výstražný štítok ➀ sa nachádza na povrchu slneč-
nej clony spolujazdca.
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Kontrolka pre SRS airbagy

Kontrolka SRS airbagu m na prístrojovom paneli,
monitoruje obvody doplnkového predného airba-
gu, doplnkového bočného airbagu namontovaného
na prednom sedadle, doplnkových záclonových
bočných airbagov a systému predpínačov bezpeč-
nostných pásov. Kontrolka k SRS airbagom monito-
ruje obvody diagnostického snímača, snímača ná-
razovej zóny, satelitných snímačov, modulov pred-
ných airbagov, modulov doplnkových bočných
airbagov namontovaných na predné sedadlo, mo-
dulov doplnkových záclonových bočných airbagov
namontovaných na strop, predpínačov bezpečnos-
tných pásov a všetkých príslušných prepojení.

Keď je spínač napájania v polohe ON alebo READY
to drive, rozsvieti sa kontrolka systému SRS airba-
gov na približne 7 sekúnd a potom sa vypne. Zna-
mená to, že systémy SRS airbagov sú funkčné.

Ak nastane akákoľvek z nasledujúcich situácií, sys-
tém airbagov potrebuje vykonanie servisu:

• Kontrolka SRS airbagu zostane svietiť aj po pri-
bližne 7 sekundách.

• Kontrolka SRS airbagu prerušovane bliká.

• Kontrolka SRS airbagu sa vôbec nerozsvieti.

V takýchto prípadoch systém airbagov nebude fun-
govať správne. Musia sa skontrolovať a opraviť.
Okamžite kontaktujte informovaného opravára vo-
zidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.
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SYSTÉMY DOPLNKOVÝCH AIRBAGOV

1. Snímač nárazovej zóny

2. Moduly doplnkových predných airbagov

3. Moduly bočných doplnkových airbagov
namontovaných na predné sedadlo

4. Nafukovač záclonových bočných doplnkových
airbagov namontovaných na strop

5. Moduly záclonových bočných doplnkových
airbagov namontovaných na strop

6. Tlakový snímač dverí

7. Lonový vonkajší predpínač (strana vodiča)

8. Bezpečnostný pás s predpínačmi

9. Satelitné snímače

10. Ovládacia jednotka airbagu (ACU)

VAROVANIE
• Na veniec volantu neumiestňujte žiadne

predmety. Medzi vodiča a veniec volantu
neumiestňujte žiadne predmety. Takéto
predmety sa môžu stať nebezpečnými
projektilmi a spôsobiť zranenie v prípade
nafúknutia doplnkového airbagu.

• Okamžite po nafúknutí je viacero kompo-
nentov systému doplnkových airbagov
horúcich. Nedotýkajte sa ich: môžete si
spôsobiť vážne popáleniny.

• Na komponentoch alebo kábloch systému
doplnkových airbagov sa nesmú vykoná-
vať žiadne neautorizované zmeny. Zabrá-
ni sa tým náhodnému nafúknutiu dopln-
kových airbagov alebo poškodeniu systé-
mu doplnkových airbagov.

• Nevykonávajte žiadne neautorizované
zmeny elektrického systému vášho vozid-
la, systému odpruženia, konštrukcie na
prednej časti vozidla. Mohlo by to mať
vplyv na správnu prevádzku systémov do-
plnkových airbagov.
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• Manipulácia so systémami doplnkových
airbagov môže spôsobiť vážne zranenia
osôb. Pod svojvoľným zasahovaním sa
rozumejú zmeny na volante umiestnením
materiálov cez veniec volantu a vyššie, a
namontovaním ďalších ozdobných mate-
riálov okolo systému doplnkových airba-
gov.

• Práce v okolí a na systéme doplnkových
airbagov by mal vykonávať informovaný
opravár vozidiel LEAF, ako napríklad certi-
fikovaný predajca elektrických vozidiel
NISSAN. Káble systému SRS nesmiete mo-
difikovať alebo odpájať. Neautorizované
elektrické testovacie vybavenie a skúšob-
né zariadenia by sa nemali používať na
systém doplnkových airbagov.

• Konektory zväzku káblov systému SRS sú
žlté a/alebo oranžové kvôli ľahkej
identifikácii.

Keď sa airbagy nafúknu, môžete počuť hlasný zvuk,
po ktorom nasleduje uvoľnenie dymu. Tento dym
nie je škodlivý a neznamená požiar. Vyhnite sa však
jeho nadýchaniu, pretože môže spôsobovať dráž-
denie a dusenie. Ľudia, ktorí majú problémy s dý-
chaním, by sa mali čo najskôr dostať na čerstvý
vzduch.

Keď sa zistí náraz, ktorý by mohol spustiť dopln-
kové airbagy, automaticky sa aktivujú výstražné
svetlá. Pozrite si “Spínač výstražných svetiel”
uvedené skôr v tejto časti, kde získate ďalšie infor-
mácie.

Doplnkový systém predných airbagov
Doplnkový predný airbag vodiča sa nachádza v stre-
de volantu. Doplnkový predný airbag spolujazdca
sa nachádza na prístrojovej doske nad úložnou
skrinkou pred spolujazdcom.

Systém doplnkových predných airbagov bol navrh-
nutý tak, aby sa airbagy nafúkli v prípade vážnych
čelných kolízií, hoci sa môžu nafúknuť aj vtedy, keď
sily pri iných typoch kolízií sú podobné tým, ktoré
pôsobia v prípade silného čelného nárazu. Nemusí
sa nafúknuť pri určitých čelných kolíziách. Poškode-
nie vozidla (alebo jeho nedostatok) nie je vždy indi-
kátorom správnej funkcie systému doplnkových
predných airbagov.

Kontrolka stavu airbagu predného spolujazdca
(ak je súčasťou výbavy):

Keď je spínač napájania v polohe ON, na merači sa
rozsvieti kontrolka stavu airbagu predného spolu-
jazdca na približne 7 sekúnd a potom zhasne. Zna-
mená to, že systém airbagu predného spolujazdca
je funkčný.

Keď je airbag predného spolujazdca vypnutý pomo-
cou spínača airbagu predného spolujazdca, kontrol-
ka stavu airbagu predného spolujazdca sa rozsvieti
a zostane svietiť, pokým bude spínač airbagu pred-
ného spolujazdca v polohe OFF.

VAROVANIE
Ak sa po umiestnení spínača napájania do po-
lohy ON vyskytnú akékoľvek z nasledujúcich
podmienok, systém nechajte okamžite skon-
trolovať a v prípade potreby opraviť u infor-
movaného opravára vozidiel LEAF, ako naprík-
lad u certifikovaného predajcu elektrických
vozidiel NISSAN.

• Kontrolka stavu airbagu predného spolu-
jazdca zostane svietiť po približne 7 sekun-
dách.

• Kontrolka stavu airbagu predného spolu-
jazdca sa vôbec nerozsvieti.

Pokiaľ nie je skontrolovaný a opravený, sys-
tém predného airbagu spolujazdca nemusí
správne fungovať.
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Spínač predného airbagu spolujazdca:

Airbag predného spolujazdca je možné vypnúť po-
mocou spínača airbagu predného spolujazdcajA ,
ktorý sa nachádza vo vnútri úložnej skrinky pred
spolujazdcom.

Ak chcete airbag predného spolujazdca vypnúť:

1. Spínač napájania dajte do polohy OFF.

2. Otvorte úložnú skrinku pred spolujazdcom a do
spínača airbagu predného spolujazdca vložte
kľúč. Pre modely vybavené inteligentným kľú-
čom. Pozri “Kľúče” v časti “3. Kontroly a na-
stavenia pred riadením” pre používanie mecha-
nického kľúča.

3. Kľúč zatlačte a otočte do polohy OFF.

4. Spínač napájania dajte do polohy ON. Kontrolka
stavu airbagu predného spolujazdca sa rozsvieti
a zostane svietiť.

Ak chcete airbag predného spolujazdca zapnúť:

1. Spínač napájania dajte do polohy OFF.

2. Otvorte úložnú skrinku pred spolujazdcom a do
spínača airbagu predného spolujazdca vložte
kľúč.

3. Otvorte úložnú skrinku pred spolujazdcom a do
spínača airbagu predného spolujazdca vložte
kľúč.

4. Spínač napájania dajte do polohy ON. Kontrolka
stavu airbagu predného spolujazdca sa rozsvieti
a potom zhasne.

Systém bočných doplnkových
airbagov namontovaný na predné
sedadlo

Doplnkový bočný airbag namontovaný na predné
sedadlo sa nachádza vo vonkajšej strane operadiel
predných sedadiel.

Systém doplnkových bočných airbagov namonto-
vaný na predné sedadlá bol navrhnutý tak, aby sa
airbagy nafúkli v prípade vážnych bočných kolízií,
hoci sa môžu nafúknuť aj vtedy, keď sily pri iných
typoch kolízií sú podobné tým, ktoré pôsobia v prí-
pade silného bočného nárazu. Nemusí sa nafúknuť
pri určitých bočných zrážkach. Poškodenie vozidla
(alebo jeho nedostatok) nie je vždy indikátorom
správnej funkcie systému doplnkových bočných air-
bagov namontovaných na predných sedadlách.
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Systém záclonových bočných
doplnkových airbagov namontovaný
na strop
Doplnkové záclonové bočné airbagy namontované
na strop sa nachádzajú v strešných lištách.

Systém doplnkových záclonových bočných airba-
gov namontovaný na strop bol navrhnutý tak, aby
sa airbagy nafúkli v prípade vážnych bočných kolí-
zií, hoci sa môžu nafúknuť aj vtedy, keď sily pri iných
typoch kolízií sú podobné tým, ktoré pôsobia v prí-
pade silného bočného nárazu. Nemusí sa nafúknuť
pri určitých bočných zrážkach. Poškodenie vozidla
(alebo jeho nedostatok) nie je vždy indikátorom
správnej funkcie systému doplnkových záclono-
vých bočných airbagov namontovaných na strop.

SYSTÉM PREDPÍNAČOV
BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV

VAROVANIE
• Bezpečnostný pás s predpínačom nie je

možné po aktivácii opätovne použiť. Musí
sa vymeniť spolu s navíjačom a sponou
ako jedna jednotka.

• Ak bolo vozidlo účastníkom čelnej zrážky,
ale predpínač sa neaktivoval, nechajte sys-
tém predpínania skontrolovať a v prípade
potreby vymeniť u informovaného opravá-
ra vozidiel LEAF, ako napríklad u certifiko-
vaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.

• Na komponentoch alebo kábloch systému
predpínania bezpečnostných pásov sa ne-
smú vykonávať žiadne neautorizované
zmeny. Zabráni sa tým náhodnej aktivácii
predpínača bezpečnostného pásu alebo
poškodenia systému predpínača bezpeč-
nostného pásu.

• Práce v okolí alebo na systéme bezpečnos-
tných pásov s predpínačmi by mal vyko-
návať informovaný opravár vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaný predajca elek-
trických vozidiel NISSAN. Káble systému
SRS nesmiete modifikovať alebo odpájať.
Neautorizované elektrické testovacie vy-
bavenie a skúšobné zariadenia by sa ne-
mali používať na systém predpínania bez-
pečnostných pásov.

• Ak musíte zlikvidovať systém predpínača
bezpečnostného pásu alebo celé vozidlo,
kontaktujte informovaného opravára vo-
zidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného
predajcu elektrických vozidiel NISSAN.
Správne postupy likvidácie predpínačov
bezpečnostných pásov sú uvedené v prí-
slušnej servisnej príručke NISSAN. Ne-
správne postupy likvidácie môžu spôsobiť
zranenia osôb.

Systém predpínača bezpečnostného pásu sa môže
pri určitých typoch kolízií aktivovať spolu so systé-
mom doplnkového airbagu.

Pracuje s navíjačom bezpečnostného pásu a pomá-
ha pritiahnuť bezpečnostný pás, keď dôjde k urči-
tým typom zrážok, čím pomáha zadržať spolujazd-
cov na prednom sedadle.

Predpínač sa nachádza v telese navíjača a ukotvení
predného bezpečnostného pásu. Takéto bezpeč-
nostné pásy sa používajú ako bežné bezpečnostné
pásy.

Keď sa aktivuje predpínač bezpečnostného pásu,
môžete počuť hlasný zvuk, po ktorom nasleduje
uvoľnenie dymu. Tento dym nie je škodlivý a nezna-
mená požiar. Vyhnite sa však jeho nadýchaniu, pre-
tože môže spôsobovať dráždenie a dusenie. Ľudia,
ktorí majú problémy s dýchaním, by sa mali čo naj-
skôr dostať na čerstvý vzduch.

OPRAVA A POSTUP VÝMENY

VAROVANIE
• Po nafúknutí airbagov nebudú moduly air-

bagov fungovať a musia byť vymenené.
Výmenu modulov airbagov môže vykoná-
vať len informovaný opravár vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaný predajca elek-
trických vozidiel NISSAN. Nafúknuté mo-
duly airbagov nie je možné opraviť.

• Systémy airbagov by mal skontrolovať in-
formovaný opravár vozidiel LEAF, ako nap-
ríklad certifikovaný predajca elektrických
vozidiel NISSAN, ak je poškodená predná
alebo bočná časť vozidla.

• Ak musíte zlikvidovať systém SRS alebo
celé vozidlo, kontaktujte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad cer-
tifikovaného predajcu elektrických vozi-
diel NISSAN. Správne postupy likvidácie sú
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uvedené v príslušnej servisnej príručke
NISSAN. Nesprávne postupy likvidácie mô-
žu spôsobiť zranenia osôb.

Airbagy sú navrhnuté tak, aby sa aktivovali len raz.
Ako upozornenie, pokiaľ nie je kontrolka SRS airba-
gov poškodená, zostane kontrolka SRS airbagov po
nafúknutí airbagov svietiť. Opravu a výmenu sys-
tému SRS môže vykonávať len informovaný opra-
vár vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaný pre-
dajca elektrických vozidiel NISSAN.

Ak musí byť na vozidle vykonaná údržba, osoba,
ktorá vykonáva údržbu, by mala byť upozornená na
informácie o airbagoch a súvisiacich častiach. Pri
práci pod kapotou motora alebo vo vnútri vozidla
by mal byť spínač napájania vždy v polohe LOCK.
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MODEL S ĽAVOSTRANNÝM
RIADENÍM (LHD)
1. Spínače počítadla kilometrov jazdy (Str. 2-21)

— Spínač TRIP/RESET pre dvojité počítadlo
kilometrov jazdy (Str. 2-7)
— Spínač ovládania jasu prístrojov (Str. 2-49)

2. Spínač svetlometov, hmloviek a smerových
svetiel
— Svetlomety (Str. 2-49)

— Smerové svetlo (Str. 2-52)
— Hmlovka (Str. 2-53)

3. Ovládače namontované na volante (ľavá strana)
— Displej s informáciami o vozidle (Str. 2-21)
— Ovládanie zvuku*1 (Str. 4-45)

4. Spínač stieračov a ostrekovača čelného skla
(Str. 2-46)

5. Ovládacie prvky namontované na volante
(pravá strana)
— Spínače tempomatu* (Str. 5-41)
— Spínače inteligentného tempomatu (ICC)*
(Str. 5-43)
— Spínače systému ProPILOT* (Str. 5-55)
— Spínače obmedzovača rýchlosti* (Str. 5-38)
— Bluetooth® Hands-Free telefónneho
systému*1,alebo (Str. 4-64)*

6. Kryt poistkovej skrine (Str. 8-12)

7. Páčka na otvorenie kapoty (Str. 3-14)

8. Spínače v dolnej časti prístrojovej dosky
— Spínač otvorenia veka portu nabíjania
(Str. 3-16)
— Tlačidlo okamžitého nabíjania (Str. CH-31)
— Spínač vyhrievaného volantu* (Str. 2-55)
— Spínač vypnutia zvuku približujúceho sa
vozidla pre chodcov (VSP) (Str. 2-63)
— Spínač režimu ECO* (Str. 5-14)
— Spínač systému asistenta riadenia* (Str. 5-67)
— Spínač systému Intelligent Lane Intervention
(ILI - Inteligentné riadenie jazdných pruhov)*
(Str. 5-23)

9. Páka naklonenia volantu (Str. 3-17)

10. Volant
— Systém elektrického posilňovača riadenia
(Str. 5-110)
— Klaksón (Str. 2-54)
— Doplnkový predný airbag vodiča (Str. 1-28)

11. Radiaca páka (Str. 5-12)
*: ak je súčasťou výbavy
*1: alebo samostatne poskytnutú príručku pre sys-
tém NissanConnect

KABÍNA
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MODEL S PRAVOSTRANNÝM
RIADENÍM (RHD)
1. Kryt poistkovej skrine (Str. 8-12)

2. Ovládače namontované na volante (ľavá strana)
— Displej s informáciami o vozidle (Str. 2-21)
— Ovládanie zvuku *1, alebo (Str. 4-45)

3. Spínač svetlometov, hmloviek a smerových
svetiel
— Svetlomety (Str. 2-49)
— Smerové svetlo (Str. 2-52)
— Hmlovka (Str. 2-53)

4. Ovládacie prvky namontované na volante
(pravá strana)
— Spínače tempomatu* (Str. 5-41)

— Spínače inteligentného tempomatu (ICC)*
(Str. 5-43)
— Spínače systému ProPILOT* (Str. 5-55)
— Spínače obmedzovača rýchlosti* (Str. 5-38)
— Bluetooth® Hands-Free telefónneho
systému*1, alebo (Str. 4-64)*

5. Spínač stieračov a ostrekovača čelného skla
(Str. 2-46)

6. Radiaca páka (Str. 5-12)
7. Volant

— Systém elektrického posilňovača riadenia
(Str. 5-110)
— Klaksón (Str. 2-54)
— Doplnkový predný airbag vodiča (Str. 1-28)

8. Páka naklonenia volantu (Str. 3-17)
9. Spínače počítadla kilometrov jazdy (Str. 2-21)

— Spínač TRIP/RESET pre dvojité počítadlo
kilometrov jazdy (Str. 2-7)
— Spínač ovládania jasu prístrojov (Str. 2-49)

10. Spínače v dolnej časti prístrojovej dosky
— Spínač otvorenia veka portu nabíjania
(Str. 3-16)
— Tlačidlo okamžitého nabíjania (Str. CH-31)
— Spínač vyhrievaného volantu* (Str. 2-55)
— Spínač vypnutia zvuku približujúceho sa
vozidla pre chodcov (VSP) (Str. 2-63)
— Spínač režimu ECO* (Str. 5-14)
— Spínač systému asistenta riadenia* (Str. 5-67)
— Spínač systému Intelligent Lane Intervention
(ILI - Inteligentné riadenie jazdných pruhov)*
(Str. 5-23)

11. Páčka na otvorenie kapoty (Str. 3-14)
*: ak je súčasťou výbavy
*1: alebo samostatne poskytnutú príručku pre sys-
tém NissanConnect
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MODEL S ĽAVOSTRANNÝM
RIADENÍM (LHD)
1. Postranný prieduch (Str. 4-27)

2. Merače a ukazovatele (Str. 2-6)

3. Audio systém*1, alebo (Str. 4-39)*
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém*1,
alebo (Str. 4-64)*

— Stredný multifunkčný ovládací panel*1

— Navigačný systém*1,

— Tlačidlá informácií o vozidle a tlačidlá
nastavenia*1

4. Spínač výstražných svetiel (Str. 6-2)

5. Stredový prieduch (Str. 4-27)

6. Airbag spolujazdca (Str. 1-28)

7. Kľučka na uvoľnenie kapoty motora (Str. 3-14)

8. Pedál parkovacej brzdy* (Str. 5-15)

9. Ovládanie kúrenia a klimatizácie (Str. 4-27)

10. Spínač napájania (Str. 5-8)

11. Elektrická parkovacia brzda* (Str. 5-15)

12. Konektor iPod/konektor USB*1, alebo (Str. 4-54)*
— Prídavná vstupná zásuvka*1, alebo (Str. 4-54)*

13. Kontrolka stavu airbagu predného spolujazdca
(Str. 1-35)

14. Elektrická zásuvka (Str. 2-56)

15. Úložná skrinka (Str. 2-56)

16. Spínač airbagu predného spolujazdca (Str. 1-36)

*: ak je súčasťou výbavy

*1: alebo samostatne poskytnutú príručku pre sys-
tém NissanConnect

PRÍSTROJOVÝ PANEL
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MODEL S PRAVOSTRANNÝM
RIADENÍM (RHD)
1. Postranný prieduch (Str. 4-27)

2. Airbag spolujazdca (Str. 1-28)

3. Stredový prieduch (Str. 4-27)

4. Spínač výstražných svetiel (Str. 6-2)

5. Audio systém*1, alebo (Str. 4-39)*
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém*1,
alebo (Str. 4-64)*
— Stredný multifunkčný ovládací panel*1

— Navigačný systém*1,

— Tlačidlá informácií o vozidle a tlačidlá
nastavenia*1

6. Merače a ukazovatele (Str. 2-6)

7. Spínač airbagu predného spolujazdca (Str. 1-36)

8. Úložná skrinka (Str. 2-56)

9. Elektrická zásuvka (Str. 2-56)

10. Kontrolka stavu airbagu predného spolujazdca
(Str. 1-35)

11. Konektor iPod/konektor USB*1, alebo (Str. 4-54)*
— Prídavná vstupná zásuvka*1, alebo (Str. 4-54)*

12. Elektrická parkovacia brzda* (Str. 5-15)

13. Spínač napájania (Str. 5-8)

14. Ovládanie kúrenia a klimatizácie (Str. 4-27)

15. Pedál parkovacej brzdy* (Str. 5-15)

16. Kľučka na uvoľnenie kapoty motora (Str. 3-14)

*: ak je súčasťou výbavy

*1: alebo samostatne poskytnutú príručku pre sys-
tém NissanConnect
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1. Merač výkonu (Str. 2-7)

2. Kontrolky/Indikátory (Str. 2-10)
— Hlavná kontrolka (Str. 2-14)
— Indikátor smerových/výstražných svetiel
(Str. 2-49)

3. Hodiny (Str. 2-9)

4. Rozpoznávanie dopravných značiek * (Str. 2-42)

5. Vonkajšia teplota vzduchu (Str. 2-9)

6. Tachometer (Str. 2-6)

7. Jazdný dosah (Str. 2-8)

8. Meradlo dostupného nabitia lítium-iónovej
batérie (Str. 2-8)

9. Indikátor zaradenej polohy (Str. 5-12).

10. Indikátor ECO (Str. 5-14)

11. Indikátor E-Pedal (Str. 5-17)

12. Počítadlo kilometrov/dvojité počítadlo
kilometrov jazdy (Str. 2-7)

13. Displej s informáciami o vozidle
— Trasový počítač (Str. 2-36)
— Indikátor pre časovač (Str. 2-36)
— Teplomer lítium-iónovej batérie (Str. 2-36)
— Meradlo úrovne kapacity lítium-iónovej
batérie (Str. 2-36)

14. Kontrolky/Indikátory (Str. 2-10)
— Indikátor PRIPRAVENÝ na jazdu (Str. 2-18)

*: Ak je súčasťou výbavy

TACHOMETER

Tachometer indikuje rýchlosť vozidla (km/h alebo
MPH).

Tachometer

MERAČE A UKAZOVATELE
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POČÍTADLO PREJAZDENÝCH
KILOMETROV/DVOJITÉ POČÍTADLO
KILOMETROV JAZDY

Počítadlo prejazdených kilometrov ➀ a dvojité po-
čítadlo kilometrov jazdy sa na displeji s informáci-
ami o vozidle zobrazujú, keď je spínač napájania v
polohe ON alebo READY to drive.

Počítadlo kilometrov zaznamenáva celkovú vzdia-
lenosť, ktorú vozidlo prešlo.

Dvojité počítadlo kilometrov jazdy zaznamenáva
vzdialenosť individuálnych jázd.

Zmena zobrazenia
Stlačením spínača <TRIP>, ktorý sa nachádza na
pravej alebo ľavej strane prístrojovej dosky zmeníte
displej nasledovným spôsobom:

TRIP A TRIP B TRIP A

Informácie o displeji s informáciami o vozidle náj-
dete v časti “Displej s informáciami o vozidle”
uvedené neskôr v tejto časti.

Vynulovanie počítadla prejazdených
kilometrov
Ak spínač <TRIP> stlačíte a podržíte na viac ako pri-
bližne 1 sekundu, aktuálne zobrazené počítadlo ki-
lometrov jazdy sa vynuluje.

MERAČ VÝKONU

Merač výkonu zobrazuje úroveň výkonu trakčného
motora po stlačení plynového pedálu, ako aj úroveň
regenerácie výkonu, ktorú lítium-iónovej batérii po-
skytuje regeneratívne brzdenie.

Tento merač zobrazuje aktuálnu energetickú spot-
rebu trakčného motorajA a výkon regeneratívneho

brzdenia dodanú do lítium-iónovej batériejB . Časť
displeja rozsvietená bielou farbou ➀ sa v závislosti
od dopytu posunie doprava alebo doľava.

Časť rozsvietená bielou farbou sa posunie doprava,
ak energiu poskytuje trakčný motor (lítium-iónová
batéria sa vybíja).

Časť rozsvietená bielou farbou sa pohybuje sme-
rom doľava, keď sa výkon regeneruje a dodáva do
lítium-iónovej batérie prostredníctvom systému re-
generatívneho brzdenia (nabíjanie lítium-iónovej
batérie).

Merač výkonu tiež udáva, ak je obmedzený výkon
poskytovaná motoru alebo ak je obmedzené rege-
neratívne brzdenie. Keď je obmedzený výkon alebo
regeneratívne brzdenie, rozsvietené dieliky na disp-
leji sa zúžia ➁. Regeneratívne brzdenie sa automa-
ticky zmenší, keď je lítium-iónová batéria úplne na-
bitá, a to z dôvodu zabránenia nadmerného nabitia
lítium-iónovej batérie. Regeneratívne brzdenie sa
automaticky zmenší aj v prípade, že teplota lítium-
iónovej batérie je vysoká/nízka (označené červe-
nou/modrou zónou na teplomere lítium-iónovej
batérie), a to z dôvodu zabránenia poškodeniu lí-
tium-iónovej batérie. Čím viac sa zníži regeneratívne
brzdenie, tým viac sa rozsvietené dieliky na displeji
zúžia ➁. Ak je nabitie lítium-iónovej batérie nízke,
zníži sa výkon dodávaný do trakčného motora. Vý-
kon motora sa tiež obmedzí aj v prípade, ak je tep-
lota lítium-iónovej batérie vysoká/nízka (označené
červenou/modrou zónou na teplomere lítium-ióno-
vej batérie). Čím viac sa zníži výkon poskytovaný
trakčnému motoru, tým viac sa rozsvietené dieliky
na displeji zúžia ➁.
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JAZDNÝ DOSAH

Jazdný dosah (km alebo míle) poskytuje odhado-
vanú vzdialenosť, ktorú môže vozidlo prejsť pred-
tým, ako bude potrebné vykonať nabitie. Jazdný do-
sah sa neustále prepočítava na základe množstva
dostupného nabitia lítium-iónovej batérie a aktuál-
nej priemernej spotreby energie.

Znázornený indikátor zobrazuje jazdný dosah na
základe aktuálneho štýlu jazdy.

POZNÁMKA:
• Zobrazenie jazdného dosahu bude blikať, keď

sa rozsvieti kontrolka nízkeho nabitia batérie.
Ak okrem toho budete pokračovať v jazde s
vozidlom v tomto stave a lítium-iónová baté-
ria sa dostane do stavu blízko úplného vybitia,
zobrazí sa “---”. Čo možno najrýchlejšie nabi-

te lítium-iónovú batériu. Keď je lítium-iónová
batéria nabitá, pôvodné zobrazenie sa obno-
ví.

• Po nabití vozidla sa zobrazený jazdný dosah
vypočíta na základe aktuálnej priemernej
spotreby energie predchádzajúcich jázd. Zo-
brazený jazdný dosah sa bude odlišovať po
každom úplnom nabití vozidla.

• Jazdný dosah sa bude zvyšovať alebo znižo-
vať, keď zapnete alebo vypnete klimatizáciu,
kúrenie alebo ohrievač lítium-iónovej batérie
(ak je súčasťou výbavy), prípadne keď vybe-
riete režim ECO alebo keď sa bude na základe
jazdy zapínať alebo vypínať akékoľvek iné prí-
slušenstvo.

• Keď na trasovom počítači vyberiete merač vý-
konu, na trasovom počítači sa zobrazí jazdný
dosah.

MERADLO DOSTUPNÉHO NABITIA
LÍTIUM-IÓNOVEJ BATÉRIE

➀ Kontrolka nízkeho nabitia batérie sa rozsvieti
žltou farbou, keď sa zníži kapacita dostupného
nabitia lítium-iónovej batérie.

➁ Tento údaj zobrazuje aktuálny stav nabitia (%)
lítium-iónovej batérie.

➂ Meradlo udáva približné nabitie lítium-iónovej
batérie dostupné na prevádzku vozidla.
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Nabite lítium-iónovú batériu, než zmizne modrá
lišta merača ➀.

Keď sa kontrolka nízkeho nabitia batériemrozs-
vieti žltou farbou, nabíjajte hneď, ako to bude mož-
né, v ideálnom prípade skôr, ako modrá lišta merača
➀ zmizne. Keď zmizne modrá lišta merača a kon-
trolka nízkeho nabitia batérie sa rozsvieti žltou far-
bou, lítium-iónovej batérii zostáva už len veľmi malá
rezerva.

POZNÁMKA:
• Dĺžka modrej lišty na merači je určená dostup-

ným nabitím a množstvom nabitia, ktoré je
lítium-iónová batéria schopná uložiť pri aktu-
álnej teplote.

• Teplota má vplyv na množstvo nabitia, ktoré
je lítium-iónová batéria schopná uložiť. Keď
je teplota lítium-iónovej batérie nízka, lítium-
iónová batéria dokáže uložiť menej energie.
Keď je teplota lítium-iónovej batérie vyššia,
lítium-iónová batéria dokáže uložiť viac ener-
gie. Dĺžka modrej lišty na merači sa môže
zmeniť v závislosti od množstva energie, kto-
ré je lítium-iónová batéria schopná uložiť.
Napríklad, keď sa teplota lítium-iónovej baté-
rie zníži, na merači sa zobrazí dlhšia modrá
lišta, pretože dostupné nabitie predstavuje
vyššiu percentuálnu hodnotu zo schopnosti
lítium-iónovej batérie ukladať energiu. Keď sa
teplota lítium-iónovej batérie zvýši, na merači
sa zobrazí kratšia modrá lišta, pretože zostá-
vajúce množstvo energie predstavuje nižšiu
percentuálnu hodnotu zo schopnosti lítium-
iónovej batérie ukladať energiu.

INDIKÁTOR REŽIMU ECO
Tento indikátor sa rozsvieti na displeji s informáci-
ami o vozidle, keď sa aktivoval režim ECO. Režim
ECO slúži na zvýšenie dosahu, ktorý môže vozidlo
prejsť a spotrebovať pri tom menej energie. Pozri

“Režim ECO” v časti “5. Naštartovanie a riade-
nie”pre ďalšie podrobnosti.

INDIKÁTOR SYSTÉMU E-PEDAL
Tento indikátor na displeji s informáciami o vozidle
zobrazuje stav systému e-Pedal. Keď je systém e-
Pedal vypnutý, indikátor sa zmení na [e-Pedal OFF].
Pozri “Systém e-Pedal” v časti “5. Naštartova-
nie a riadenie”pre ďalšie podrobnosti.

VONKAJŠIA TEPLOTA VZDUCHU
Vonkajšiu teplotu vzduchu môžete zobraziť v °C
(Celzius) alebo °F (Fahrenheit). Ak chcete zobrazenie
teploty prepínať medzi °C a °F, pozrite si “Disp-
lej s informáciami o vozidle” uvedené neskôr v tejto
časti.

Zobrazená teplota sa môže odlišovať od (skutočnej)
vonkajšej teploty, ktorá sa zobrazuje na rôznych ta-
buliach alebo billboardoch.

HODINY
Nastavte hodiny na obrazovke nastavenia displeja
s informáciami o vozidle (pozri “Displej s infor-
máciami o vozidle” uvedené neskôr v tejto časti).

V prípade odpojenia zdroja napájania 12 V batérie
nebudú hodiny po opätovnom pripojení zdroja na-
pájania zobrazovať správny čas. Príslušne nastavte
hodiny.

POZNÁMKA:
Pre modely s NissanConnect: Hodiny sa nesynch-
ronizujú s hodinami, ktoré sa zobrazujú v navi-
gačnom systéme. Pozrite si samostatne poskyt-
nutú príručku pre systém NissanConnect.
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m Kontrolka nabíjania 12-voltovej batérie m Hlavná kontrolka (červená/žltá) m Indikátor predných hmlových svetiel

m
Kontrolka antiblokovacieho
brzdového systému (ABS) m

Kontrolka zapnutia bezpečnostného
pásu m

Kontrolka stavu airbagu predného
spolujazdca

m Kontrolka BRZDOVÉHO systému (žltá) m Kontrolka pre doplnkové airbagy m Indikátor asistenta diaľkových svetiel

m Kontrolka BŔZD (červená) m Kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky m Indikátor diaľkových svetiel

m
Kontrolka elektrického posilňovača
riadenia m

Indikátor vypnutia zvuku
približujúceho sa vozidla pre chodcov
(VSP) VYP m Indikátor zadného hmlového svetla

m
Kontrolka systému elektrického
ovládania preraďovania m Indikátor obmedzenia výkonu m Bezpečnostný indikátor

m
Kontrolka programu elektronickej
stabilizácie (ESP) m Indikátor pripojenia zástrčky m Indikátor malého svetla

m
Kontrolka systému elektrického
vozidla m Indikátor PRIPRAVENÉ na jazdu m

Indikátory smerových svetiel/
výstražných svetiel

m
Kontrolka systému Intelligent
Emergency Braking (IEB) so
systémom detekcie chodcov m

Indikátor vypnutia programu
elektronickej stabilizácie (ESP) m Indikátor tlmených svetiel

m Kontrolka parkovacej brzdy m Indikátor zamknutia dverí

KONTROLKY, INDIKÁTORY A ZVUKOVÉ UPOZORNENIA
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KONTROLA SVETIEL
Po zatvorení všetkých dverí aktivujte parkovaciu
brzdu a spínač napájania dajte do polohy ON alebo
stlačte brzdový pedál a spínač napájania stlačte do
polohy PRIPRAVENÉ na jazdu. Rozsvietia sa nasle-
dujúce kontrolky:

m ,m, m,m.

Nasledujúce kontrolky sa na krátko rozsvietia a po-
tom zhasnú:

m(žltá),m,m (červená), m, m,
m, m, m,m, m, m.

Ak sa ktorákoľvek kontrolka nerozsvieti, môže to in-
dikovať vypálenú žiarovku alebo otvorený obvod v
elektrickom systéme. Systém nechajte skontrolovať
u informovaného opravára vozidiel LEAF, ako nap-
ríklad u certifikovaného predajcu elektrických vozi-
diel NISSAN.

KONTROLKY

mKontrolka nabíjania 12-voltovej
batérie

Prevodník DC/DC v module prívodu energie (PDM)
mení napätie 400 V lítium-iónovej batérie na nabi-
tie 12-voltovej batérie.

Táto kontrolka bude po kontrole žiarovky svietiť ne-
prerušovane, keď spínač napájania prepnete do po-
lohy ON a zhasne, keď spínač napájania dáte do
polohy READY to drive.

Po rozsvietení tejto kontrolky zaznie zvukový signál
a zobrazia sa aj nasledujúce výstrahy:

• Hlavná výstraha (červená)

• Kontrolka systému elektrického vozidla

Na displeji s informáciami o vozidle sa budú strie-
davo zobrazovať a miznúť aj nasledujúce hlásenia.

Počas jazdy s vozidlom: [Stop the vehicle] a ak je
vozidlo zastavené: [When Parked Apply Parking Bra-
ke]. Keď budú tieto hlásenia blikať, vozidlo okamžite
zastavte na bezpečnom mieste, aktivujte parkova-
ciu brzdu a na radiacej páke stlačte spínač polohy P,
aby ste zaradili polohu P (parkovanie) vozidla. Vý-
straha na merači a zvukový signál sa vypnú, keď
použijete parkovaciu brzdu alebo keď je vozidlo v
polohe P (parkovanie). Ohľadom podpory sa obráť-
te na informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad na certifikovaného predajcu elektrických
vozidiel NISSAN.

VÝSTRAHA
• Systém prevodníka DC/DC možno nebude

fungovať správne, ak bude po presunutí
spínača napájania do polohy READY to dri-
ve neprerušovane svietiť kontrolka nabíja-
nia 12-voltovej batérie. Vozidlo okamžite
zastavte na bezpečnom mieste a kontak-
tujte informovaného opravára vozidiel LE-
AF, ako napríklad certifikovaného predaj-
cu elektrických vozidiel značky NISSAN.

• Ak bude po presunutí spínača napájania
do polohy READY to drive neprerušovane
svietiť kontrolka 12-voltovej batérie. 12-
voltovú batériu nenabíjajte, pokým táto
kontrolka svieti. Môže to viesť k poruche
systému prevodníka DC/DC. Kontaktujte

informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.

POZNÁMKA:
• Ak vozidlo nenastavíte do polohy READY to

drive (keď spínač napájania stlačíte pri stla-
čenom brzdovom pedále), spínač napájania
dajte do polohy READY to drive naštartova-
ním pripojením na cudzí zdroj. Pozri

“Naštartovanie pripojením na cudzí
zdroj” v časti “6. V prípade núdze”.

• Vozidlo neštartujte pripojením na cudzí zdroj
a ohľadom prehliadky kontaktujte informo-
vaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad
certifikovaného predajcu elektrických vozi-
diel značky NISSAN:
– Ak sa kontrolka nabíjania 12-voltovej ba-

térie vypne, keď je vozidlo v režime READY
to drive, 12-voltová batéria môže byť vybi-
tá alebo mohlo dôjsť k poruche v systéme
súvisiacom s 12-voltovou batériou.

– Ak bude kontrolka nabíjania 12-voltovej
batérie stále svietiť v čase, keď je vozidlo v
režime READY to drive, možno došlo k po-
ruche v module prívodu energie (PDM).
Ohľadom prehliadky sa obráťte na infor-
movaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad na certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN
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mKontrolka antiblokovacieho
brzdového systému (ABS)

Keď je spínač napájania v polohe ON alebo READY
to drive, rozsvieti sa kontrolka protiblokovacieho
brzdového systému (ABS) a následne sa vypne. To
znamená, že systém ABS je funkčný.

Ak sa kontrolka ABS rozsvieti v čase, keď je spínač
napájania v polohe READY to drive alebo počas jaz-
dy, môže to znamenať, že ABS nefunguje správne.
Systém nechajte skontrolovať u informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u certifikova-
ného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

Ak sa vyskytne zlyhanie ABS, vypne sa funkcia pro-
tiblokovania. Brzdový systém potom stále funguje
normálne, ale bez pomoci proti zablokovaniu. (Pozri
časť “Brzdy” v časti “8. Údržba a “urob-si-
sám””.)

mKontrolka BRZDOVÉHO
systému (žltá)

Táto kontrolka funguje pre systém regeneratívneho
brzdenia aj pre systém elektronicky ovládaného in-
teligentného brzdenia. Kontrolka zostane svietiť pri-
bližne 2 alebo 3 sekundy, keď je spínač napájania v
polohe ON alebo READY to drive. Ak sa táto kontrol-
ka rozsvieti v akomkoľvek inom čase, môže to zna-
menať, že systém regeneratívneho brzdenia a/ale-
bo systém elektronicky ovládaného inteligentného
brzdenia nefungujú správne. Systém nechajte skon-
trolovať u informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad u certifikovaného predajcu elektric-
kých vozidiel NISSAN. Ak sa rozsvieti aj kontrolka
BŔZD (červená), okamžite zastavte vozidlo a kon-
taktujte informovaného opravára vozidiel LEAF, ako

napríklad certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN. Pre ďalšie informácie si pozrite

“Brzdy” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

VAROVANIE
• Stlačenie brzdového pedála, keď spínač

napájania nie je v polohe ON (Zap.) alebo
READY to drive (Pripravené na jazdu) a/ale-
bo keď je hladina brzdovej kvapaliny níz-
ka, môže predĺžiť brzdnú dráhu a brzdenie
bude vyžadovať väčšie zatlačenie na pe-
dál, ako aj väčšiu dráhu pedála.

• Ak je hladina brzdovej kvapaliny pod mini-
mom alebo značkou <MIN> na nádržke
brzdovej kvapaliny, nejazdite, pokým brz-
dový systém neskontroluje informovaný
opravár vozidiel LEAF, ako napríklad certi-
fikovaný predajca elektrických vozidiel
NISSAN.

• Systém regeneratívneho brzdenia možno
nebude fungovať správne, ak sa kontrolka
brzdového systému rozsvieti, keď bude
svietiť indikátor READY to drive (Priprave-
né na jazdu). Ak sa rozhodnete, že je to
bezpečné, opatrne prejdite do najbližšie-
ho servisného strediska kvôli oprave. V
opačnom prípade, nechajte svoje vozidlo
odtiahnuť, pretože jazda s ním by mohla
byť nebezpečná.

mKontrolka BŔZD (červená)

Kontrolka zostane svietiť niekoľko sekúnd, keď je
spínač napájania v polohe ON alebo READY to drive.
Ak sa táto kontrolka rozsvieti v akomkoľvek inom
čase, môže to znamenať, že hydraulický brzdový
systém nefunguje správne. Ak sa rozsvieti aj kontrol-
ka BŔZD, okamžite zastavte vozidlo a kontaktujte
informovaného opravára vozidiel LEAF, ako naprík-
lad certifikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.

Kontrolka nízkej hladiny brzdovej kvapaliny:

Keď je spínač napájania v polohe ON, kontrolka upo-
zorňuje na nízku hladinu brzdovej kvapaliny. Ak sa
táto kontrolka rozsvieti, rozsvieti sa aj kontrolka
programu elektronickej stabilizácie (ESP) a kontrol-
ka brzdového systému (žltá). Ak sa kontrolka rozs-
vieti v čase, keď je spínač napájania v polohe READY
to drive a parkovacia brzda nie je aktivovaná, vozid-
lo okamžite zastavte a vykonajte nasledujúce po-
ložky:

1. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny. Ak je hla-
dina brzdovej kvapaliny nízka, kvapalinu dolejte a
systém nechajte skontrolovať u informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u certifiko-
vaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN. Po-
zri “Brzdová kvapalina” v časti “8. Údržba a
“urob-si-sám””.

2. Ak je hladina brzdovej kvapaliny správna, výstraž-
ný systém nechajte skontrolovať u informované-
ho opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u certi-
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fikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.

VAROVANIE
• Ak je kontrolka zapnutá, nemusí váš brz-

dový systém pracovať správne. Jazda by
mohla byť nebezpečná. Ak rozhodnete, že
brzdový systém je bezpečný, na vykona-
nie opráv opatrne prejdite k najbližšej ser-
visnej stanici. V opačnom prípade, nechaj-
te svoje vozidlo odtiahnuť, pretože jazda s
ním by mohla byť nebezpečná.

• Stlačenie brzdového pedála, keď spínač
napájania v inej polohe, než ON alebo REA-
DY to drive a/alebo keď je hladina brzdo-
vej kvapaliny nízka, môže predĺžiť brzdnú
dráhu a brzdenie bude vyžadovať väčšie
zatlačenie na pedál, ako aj väčšiu dráhu
pedála.

• Ak je hladina brzdovej kvapaliny pod mini-
mom alebo značkou MIN na nádržke brz-
dovej kvapaliny, nejazdite, pokým brzdový
systém neskontroluje informovaný opra-
vár vozidiel LEAF, ako napríklad certifiko-
vaný predajca elektrických vozidiel
NISSAN.

m Kontrolka elektrického
posilňovača riadenia

Kontrolka elektrického posilňovača riadenia sa
rozsvieti, keď spínač napájania prepnete do polohy
ON a zhasne, keď spínač napájania dáte do polohy

READY to drive. Znamená to, že systém elektrického
posilňovania riadenia funguje.

Ak kontrolka elektrického riadenia svieti, kým je in-
dikátor PRIPRAVENÉ na jazdu v stave ZAP, môže to
znamenať, že systém elektrického riadenia nefun-
guje správne a možno potrebuje servis. Systém elek-
trického posilňovača riadenia nechajte skontrolo-
vať u informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad u certifikovaného predajcu elektrických
vozidiel NISSAN.

Keď kontrolka elektrického riadenia svieti, kým je
indikátor PRIPRAVENÉ na jazdu v stave ZAP, asis-
tent elektrického riadenia ukončí prevádzku, ale nad
vozidlom budete mať stále kontrolu. V tomto čase
budete musieť použiť väčšiu silu na otáčanie volan-
tu, obzvlášť pri ostrých odbočeniach a pri nízkych
rýchlostiach.

Pozri “Systém elektrického posilňovača
riadenia” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

mKontrolka systému
elektrického ovládania
preraďovania

Táto kontrolka sa rozsvieti, keď v systéme elektric-
kého ovládania preraďovania dôjde k poruche. Keď
sa rozsvieti hlavná kontrolka, zaznie signál upozor-
nenia a na displeji s informáciami o vozidle sa zo-
brazí hlásenie [When Parked Apply Parking Brake].

Signál upozornenia bude znieť neprerušovane, keď
bude spínač napájania v polohe OFF. Skontrolujte,
či je parkovacia brzda aktivovaná. Ak je parkovacia
brzda aktivovaná, rozsvieti sa hlavná kontrolka,

zhasne výstražné hlásenie na displeji s informáci-
ami o vozidle a vypne sa signál upozornenia.

Ak sa spínač napájania nedá dať do polohy OFF,
aktivujte parkovaciu brzdu a potom ju dajte do po-
lohy OFF.

Systém nechajte skontrolovať u informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u certifikova-
ného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

mKontrolka parkovacej brzdy

Kontrolka elektronickej parkovacej brzdy označuje,
že systém elektronickej parkovacej brzdy je v čin-
nosti.

Keď dáte zapaľovanie do polohy ON, kontrolka elek-
tronickej parkovacej brzdy sa rozsvieti. Po naštarto-
vaní systému EV a uvoľnení parkovacej brzdy kon-
trolka zhasne.

Ak parkovaciu brzdu úplne neuvoľníte, kontrolka
elektronickej parkovacej brzdy zostane svietiť. Pred
jazdou sa ubezpečte, že kontrolka elektronickej par-
kovacej brzdy zhasla.

Ak kontrolka elektronickej parkovacej brzdy svieti
alebo bliká v čase, keď svieti kontrolka systému elek-
tronickej parkovacej brzdy (žltá), môže to zname-
nať, že systém elektronickej parkovacej brzdy ne-
funguje správne. Brzdový systém nechajte čo mož-
no najskôr skontrolovať a v prípade potreby opraviť
u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni.
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mKontrolka programu
elektronickej stabilizácie (ESP)

Táto kontrolka bliká, keď je program elektronickej
stabilizácie (ESP) v činnosti, čím vodiča upozorňuje
na fakt, že sa vozidlo približuje k limitu svojej trakcie.
Povrch cesty môže byť klzký.

Keď sa kontrolka ESP rozsvieti pri zapnutom sys-
téme ESP, táto kontrolka vodiča upozorňuje na to,
že je v činnosti režim ochrany proti zlyhaniu sys-
tému a napríklad systém ESP možno nefunguje
správne. Systém nechajte skontrolovať u informo-
vaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u cer-
tifikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.
Ak v systéme dôjde k poruche, funkcia systému ESP
sa preruší, ale vozidlo bude stále pojazdné. Pre ďal-
šie informácie si pozrite “Systém elektronic-
kého stabilizačného programu (ESP)” v časti “5. Na-
štartovanie a riadenie”.

mKontrolka systému
elektrického vozidla

Táto kontrolka sa rozsvieti v prípade poruchy v na-
sledujúcich systémoch. Kontaktujte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikované-
ho predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

• Systém trakčného motora a meniča

• Port nabíjania alebo palubná nabíjačka

• Systém lítium-iónovej batérie

• Chladiaci systém

• Systém ovládania preraďovania

• Zapnutý je systém núdzového vypnutia. Pozri
“Systém núdzového vypnutia” v časti

“EV. Prehľad elektrického vozidla”.

mVýstražná kontrolka
inteligentného núdzového
osvetlenia (IEB)

Táto kontrolka sa na krátko rozsvieti aj pri otočení
spínača zapaľovania do polohy ZAP. Krátko po na-
štartovaní systému EV zhasne. Táto kontrolka sa
rozsvieti, keď je systém IEB na displeji s informáci-
ami o vozidle nastavený na možnosť VYP. Ak sa
kontrolka rozsvieti v čase, keď je systém IEB nasta-
vený na možnosť ZAP, môže to znamenať, že sys-
tém nie je k dispozícii. Pre ďalšie informácie si pozri-
te “Systém Intelligent Emergency Braking (IEB)
so systémom detekcie chodcov” v časti “5. Naštar-
tovanie a riadenie”.

Vypnutie systému ESP na displeji s informáciami o
vozidle spôsobí, že systém IEB so systémom detek-
cie chodcov nebude k dispozícii. Nie je to porucha.

mInteligentné núdzové brzdenie
(IEB) s výstražnou kontrolkou
systému detekcie chodcov

Ak sa kontrolka rozsvieti v čase, keď je systém IEB so
systémom detekcie chodcov nastavený na mož-
nosť ON, môže to znamenať, že systém nie je k dis-
pozícii. Pozrite si “Systém Intelligent Emergen-
cy Braking (IEB) so systémom detekcie chodcov” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie” alebo “Vý-
stražný systém Intelligent Forward Collision War-
ning (I-FCW)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie” ak
chcete viac podrobností.

Vypnutie systému ESP na displeji s informáciami o
vozidle spôsobí, že systém IEB so systémom detek-
cie chodcov nebude k dispozícii. Nie je to porucha.

mHlavná kontrolka
(červená/žltá)

Existujú dva typy hlavnej kontrolky: žltá a červená.
Tieto svetlá svietia vtedy, keď sa rôzne informácie o
vozidle objavia na displeji s informáciami o vozidle.

Žltá hlavná kontrolka:

Táto kontrolka svieti, keď sa na displeji s informáci-
ami o vozidle zobrazí správa.

Červená hlavná kontrolka:

Táto kontrolka svieti, keď sa na displeji s informáci-
ami o vozidle zobrazí upozornenie.

mKontrolka zapnutia
bezpečnostného pásu

Kontrolka a zazvonenie vás upozorňuje, aby ste si
zapli bezpečnostný pás.

Keď je spínač napájania v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka bezpečnostného pásu. Kontrolka bude
naďalej svietiť až pokým nedôjde k zapnutiu pred-
ných bezpečnostných pásov.

Keď rýchlosť vozidla prekročí 15 km/h (10 MPH), kon-
trolka bude blikať a zaznie zvukový signál až pokým
nedôjde k bezpečnému zapnutiu bezpečnostných
pásov. Signál upozornenia bude znieť približne 90
sekúnd alebo až do zapnutia bezpečnostných pá-
sov.

2-14 Prístroje a ovládače



Preventívne opatrenia pre používanie bezpečnos-
tných pásov nájdete v “Bezpečnostné pásy” v
časti “1. Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy
a doplnkový systém zaistenia”.

mKontrolka doplnkového
zadržiavacieho systému (SRS)
airbagov

Po uvedení spínača napájania do polohy ON sa rozs-
vieti kontrolka doplnkových airbagov. Kontrolka do-
plnkových airbagov zhasne po približne 7 sekun-
dách v prípade, že je funkčný predný doplnkový air-
bag a bočný doplnkový airbag, systém záclonového
bočného airbagu a/alebo bezpečnostných pásov s
predpínačmi. Ak dôjde k niektorej z nasledovných
situácií, vykonanie servisu je potrebné pre predné
airbagy, bočné airbagy, záclonové airbagy a systé-
my predpínačov a vaše vozidlo musíte odviezť k naj-
bližšiemu informovanému opravárovi vozidiel LEAF,
ako napríklad k certifikovanému predajcovi elektric-
kých vozidiel NISSAN:

• Kontrolka doplnkových airbagov zostane svietiť
aj po približne 7 sekundách.

• Kontrolka doplnkového airbagu prerušovane
bliká.

• Kontrolka doplnkového airbagu sa vôbec ne-
rozsvieti.

Pokým sa nevykoná kontrola a oprava, doplnkový
zadržiavací systém a/alebo predpínače nemusia
fungovať správne. Pre ďalšie informácie si pozrite

“Doplnkový systém zaistenia (SRS)” v časti
“1. Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a do-
plnkový systém zaistenia”.

VAROVANIE

Ak je zapnutá kontrolka doplnkových airba-
gov môže to znamenať, že v prípade nehody
nebude fungovať systém predných airbagov,
bočných airbagov, záclonových airbagov
a/alebo systémy predpínačov. Aby ste
pomohli pri predchádzaní vašich zranení a
zranení iných osôb, nechajte vozidlo čo mož-
no najskôr skontrolovať u informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u certifi-
kovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.

m(ak je súčasťou výbavy)

Keď je spínač napájania v polohe ON, rozsvieti sa
indikátor TPMS a potom zhasne. Označuje to, že
systém výstrahy nízkeho tlaku pneumatík je v pre-
vádzke.

Tento indikátor svieti alebo bliká v prípade, že je v
pneumatike nízky tlak a v prípade poruchy systému
výstrahy nízkeho tlaku bude 1 minútu blikať a ná-
sledne zostane svietiť.

Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
sleduje tlak vo všetkých pneumatikách, okrem re-
zervnej (ak je súčasťou výbavy).

VAROVANIE
• Ak sa vyskytlo zlyhanie systému TPMS, čo

najskôr navštívte informovaného opravá-
ra vozidiel LEAF, ako napríklad certifikova-

ného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.

• Ak sa indikátor TPMS rozsvieti počas jaz-
dy:
– vyhnite sa náhlym manévrom volantu
– vyhnite sa prudkému brzdeniu
– znížte rýchlosť vozidla
– choďte dole z cesty na bezpečné mies-

to
– vozidlo čo možno najskôr zastavte

• Jazda s podhustenými pneumatikami mô-
že pneumatiky natrvalo poškodiť a zvýšiť
pravdepodobnosť poruchy pneumatiky.
Môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vozid-
la, čo môže viesť k nehode a následkom
môže byť vážne zranenie osôb.

• Skontrolujte tlak vo všetkých štyroch pne-
umatikách. Indikátor systému TPMS vy-
pnete upravením tlaku pneumatík na od-
porúčaný tlak pneumatík COLD (stude-
ných) uvedený na štítku pneumatík. V
prípade defektu nahraďte pneumatiku čo
možno najskôr rezervnou pneumatikou
(ak je súčasťou výbavy). (Pozri časť

“Defekt pneumatiky” v časti “6. V prí-
pade núdze”ohľadom výmeny pneumati-
ky s defektom.)

• Keď namontujete rezervnú pneumatiku
alebo vymeníte koleso, TPMS nebude fun-
govať a po dobu približne 1 minúty bude
blikať indikátor TPMS. Indikátor zostane
po 1 minúte svietiť. Za účelom kontroly sys-
tému TPMS, čo najskôr kontaktujte infor-

Prístroje a ovládače 2-15



movaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elek-
trických vozidiel NISSAN.

• Výmena kolies za kolesá bez pôvodnej
špecifikácie spoločnosti NISSAN môže mať
vplyv na správnosť prevádzky TPMS.

• Na dočasnú opravu pneumatiky môžete
použiť originálny núdzový tmel na opravu
pneumatiky značky NISSAN alebo jeho ek-
vivalent. Do pneumatík nevstrekujte žiad-
ne iné kvapalné alebo aerosólové tmely na
pneumatiky, pretože to môže spôsobiť po-
ruchu snímačov tlaku pneumatiky. Po po-
užití tmelu na opravu pneumatiky čo naj-
skôr navštívte informovaného opravára
vozidiel LEAF, ako napríklad certifikované-
ho predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

• Spoločnosť NISSAN odporúča používanie
len originálneho núdzového tmelu na pne-
umatiky značky NISSAN, ktorý je dodáva-
ný spolu s vašim vozidlom. Iné typy tmelov
na pneumatiky môžu poškodiť tesnenie
drieku ventilu, čo môže spôsobiť stratu tla-
ku vzduchu v pneumatike. Po použití tmelu
na opravu pneumatík (pre modely vyba-
vené núdzovou súpravou na opravu pne-
umatiky s defektom) čo možno najskôr
navštívte znalého opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel značky NISSAN.

VÝSTRAHA

• Ak s vozidlom jazdíte s defektom, môže sa
poškodiť snímač TPMS pre danú pneuma-
tiku.

• TPMS nemusí fungovať správne, keď sú na
kolesách namontované reťaze na pne-
umatiky alebo keď sú kolesá zaborené v
snehu.

• Na okná nedávajte žiadne pokovované fil-
my alebo žiadne kovové časti (anténa a
pod.). Môže to spôsobiť slabý príjem sig-
nálov zo snímačov tlaku pneumatík a
TPMS nebude fungovať správne.
Niektoré zariadenia a vysielače môžu do-
časne prekážať činnosti TPMS a spôsobiť
rozsvietenie indikátora TPMS. Tu je niekoľ-
ko príkladov:
– V blízkosti vozidla sa nachádzajú ob-

jekty alebo elektrické zariadenia pou-
žívajúce podobné rádiové frekvencie.

– Ak sa vo vozidle alebo v jeho blízkosti
používa vysielač nastavený na podob-
né frekvencie.

– Ak sa vo vozidle alebo v jeho blízkosti
používa počítač (alebo podobné zaria-
denie) alebo prevodník DC/AC.

• Pri nafukovaní pneumatík a kontrolovaní
tlaku v pneumatike ventily nikdy neohý-
bajte.

• Použite originálne krytky ventilu značky
NISSAN, ktoré sú v súlade so špecifikácia-
mi krytiek ventilov namontovaných pri vý-
robe.

• Nepoužívajte kovové krytky ventilu.

• Krytky ventilu správne namontujte. Bez
krytiek ventilu môže dôjsť k poškodeniu
ventilu a snímačov sledovania tlaku v pne-
umatikách.

• Pri ukladaní kolies alebo montovaní iných
pneumatík zabráňte poškodeniu ventilov
a snímačov.

• V prípade výmeny pneumatík kvôli opotre-
bovaniu alebo veku vymeňte driek ventilu
snímača TPMS (vrátane vložky ventilu a
čiapočky). Snímače TPMS môžete znovu
použiť.

Výstraha nízkeho tlaku pneumatiky:

Kontrolka sa rozsvieti v prípade, že s vozidlom jaz-
díte pri nízkom tlaku pneumatiky.

Po rozsvietení indikátora TPMS by ste mali zastaviť
a upraviť tlak pneumatík na odporúčaný tlak pne-
umatiky COLD (studenej), ktorý je uvedený na štítku
pneumatiky. Indikátor TPMS po upravení tlaku pne-
umatiky nezhasne automaticky. Po vynulovaní
TPMS alebo po zistení správneho tlaku pneumatiky
musíte s vozidlom jazdiť rýchlosťami nad 25 km/h
(16 MPH), aby ste TPMS vynulovali a vypli indikátor
TPMS. Na kontrolu tlaku pneumatiky použite tlako-
mer na pneumatiky.

Pre ďalšie informácie si pozrite “Systém sle-
dovania tlaku v pneumatikách (TPMS)” v časti “5. Na-
štartovanie a riadenie”.

2-16 Prístroje a ovládače



Keď kolesá nemajú originálne snímače tlaku v
pneumatikách značky NISSAN alebo v prípade
poruchy TPMS:

Ak systém TPMS nefunguje správne, indikátor TPMS
bude po uvedení spínača napájania do polohy ON
blikať približne 1 minútu. Indikátor zostane po tejto
1 minúte svietiť. Ubezpečte sa, že sú na kolesách
namontované originálne snímače tlaku v pneuma-
tikách značky NISSAN alebo ich ekvivalenty. Keď sa
indikátor stále rozsvecuje, nechajte systém skon-
trolovať u informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad u certifikovaného predajcu elektric-
kých vozidiel NISSAN.

Pre ďalšie informácie si pozrite “Preventívne
opatrenia k štartovaniu a riadeniu” v časti “5. Na-
štartovanie a riadenie”.

Indikátor(-y) TPMS Možná príčina Odporúčaný úkon

m
Nízky tlak pneumatiky
Poznámka: Zvyčajne sa tlak v
pneumatike zníži prirodzene.

1) Pneumatiku nafúknite na
správny tlak

2) Vynulujte TPMS
Pozri “Vynulovanie TPMS”
v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”

m
Originálny snímač TPMS značky
NISSAN sa na jednom alebo
viacerých kolesách nepodarilo zistiť.

Skontrolujte snímače TPMS.

Rušenie rádiovej komunikácie TPMS
medzi snímačom kolesa TPMS a
prijímačom TPMS v dôsledku
externých zdrojov.

Opustite oblasť rušenia.

Porucha súčiastok TPMS.

Ak problém pretrváva, kontaktujte
informovaného opravára vozidiel
LEAF, ako napríklad certifikovaného
predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.
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INDIKÁTORY

mIndikátor obmedzenia výkonu

Po rozsvietení indikátora obmedzenia výkonu sa
zníži výkon dodávaný do trakčného motora. Z tohto
dôvodu nebude vozidlo po rozsvietení indikátora
obmedzenia výkonu rovnako citlivé na stlačenie ply-
nového pedálu.

Po rozsvietení tohto indikátora sa na navigačnom
displeji a displeji s informáciami o vozidle zobrazí
výstraha. Postupujte podľa pokynov uvedených na
navigačnom displeji (modely s navigačným systé-
mom).

Tento indikátor sa rozsvieti pri nasledujúcich situ-
áciách:

• Keď je dostupné nabitie lítium-iónovej batérie
mimoriadne nízke.

• Keď je teplota lítium-iónovej batérie veľmi níz-
ka.

• Keď je teplota systému elektrického vozidlo vy-
soká (motor, menič, chladiaci systém, lítium-ió-
nová batéria atď.).

• Keď dôjde k poruche systému elektrického vo-
zidla.

Ak sa rozsvieti kontrolka nízkeho nabitia batérie,
lítium-iónovú batériu čo možno najskôr nabite.

Ak sa tento indikátor rozsvieti v dôsledku nízkej tep-
loty lítium-iónovej batérie z dôvodu nízkej vonkajšej
teploty, vozilo presuňte na teplejšie miesto. Počas
nabíjania lítium-iónovej batérie sa jej teplota môže
zvýšiť.

Ak sa indikátor rozsvieti, keď sa systém elektrického
vozidla veľmi zohreje v dôsledku súvislej jazdy do
kopca, v jazde pokračujte nižšou rýchlosťou alebo
vozidlo zastavte na bezpečnom mieste. Ak indiká-
tor nezhasne, kontaktujte informovaného opravára
vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predaj-
cu elektrických vozidiel NISSAN.

K poruche systému možno došlo v prípade, že sa
indikátor rozsvieti v inej situácii, ako sú situácie po-
písané vyššie, prípadne ak nezhasne. Kontaktujte
informovaného opravára vozidiel LEAF, ako naprík-
lad certifikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.

VAROVANIE
• Režim obmedzenia výkonu má za násle-

dok zníženie výkonu a rýchlosti vozidla.
Znížená rýchlosť môže byť nižšia ako rých-
losť ostatných účastníkov premávky, čo
môže zvýšiť šancu kolízie. Pri jazde buďte
preto mimoriadne opatrní. Ak vozidlo ne-
dokáže zachovať bezpečnú rýchlosť jazdy,
v bezpečnej oblasti prejdite na kraj cesty.
Ak je nabitie lítium-iónovej batérie nízke,
nabite ju, prípadne lítium-iónovú batériu
nechajte vychladnúť.

• Čas nabíjania môžete skrátiť a udržať niž-
šiu teplotu lítium-iónovej batérie, ak:
– nabíjate častejšie a v menších dávkach,
– Batériu udržiavajte na vyššej úrovni

nabitia.

m Indikátor vypnutia zvuku
približujúceho sa vozidla pre
chodcov (VSP) VYP

Kontrolka svieti, ak je systém zvuku približujúceho
sa vozidla pre chodcov (VSP) vypnutý spínačom VSP
VYP. Ak indikátor VSP VYP svieti, kým je systém VSP
v stave ZAP, môže to znamenať, že indikátor VSP
nefunguje správne. Systém VSP nechajte skontrolo-
vať u informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad u certifikovaného predajcu elektrických
vozidiel NISSAN. Pozrite si “Systém zvuk pribli-
žujúceho sa vozidla pre chodcov (VSP)” v časti
“EV. Prehľad elektrického vozidla”.

mIndikátor pripojenia zástrčky

Tento indikátor sa rozsvieti po pripojení konektora
nabíjania a počas nabíjania bliká.

POZNÁMKA:
Po pripojení konektora nabíjania k vozidlu nie je
možné dať spínač napájania do polohy READY to
drive.

mIndikátor PRIPRAVENÉ na
jazdu

Indikátor PRIPRAVENÉ na jazdu svieti, keď je sys-
tém elektrického vozidla pripravený na jazdu.

Indikátor PRIPRAVENÉ na jazdu sa vypne za nasle-
dovných podmienok.

• Určité poruchy systému elektrického vozidla.

• Indikátor PRIPRAVENÉ na jazdu sa vypne okam-
žite predtým, ako je lítium-iónová batéria úplne
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vybitá. Ak sa lítium-iónová batéria úplne vybije,
vozidlo je potrebné nabiť, aby bolo schopné jaz-
dy. Pozri “Ako nabíjať lítium-iónovú
batériu” v časti “CH. Nabíjanie”.

mIndikátor uzamknutia dverí (ak je
súčasťou výbavy)

Indikátor uzamknutia dverí, ktorý sa nachádza na
prístrojovom paneli sa rozsvieti, keď dôjde k uzam-
knutiu všetkých dverí, keď sa zapaľovanie nachá-
dza v polohe ZAP.

• Indikátor uzamknutia dverí bude svietiť 30 mi-
nút, ak boli dvere uzamknuté pomocou spínača
elektrického uzamknutia dverí.

• Indikátor uzamknutia dverí bude svietiť 1 minú-
tu, ak boli dvere uzamknuté stlačením tlačidla
LOCK na inteligentnom kľúči alebo ktoréhokoľ-
vek dopytového spínača (ak je súčasťou výba-
vy).

• Indikátor uzamknutia dverí sa rozsvieti pri odo-
mknutí ktorýchkoľvek dverí.

Pre uzamknutie alebo odomknutie dverí si pozrite
“Dvere” v časti “3. Kontroly a nastavenia pred

riadením”.

m Indikátor vypnutia programu
elektronickej stabilizácie (ESP)

Táto kontrolka sa rozsvieti, keď vypnete spínač elek-
tronického stabilizačného programu (ESP) na disp-
leji s informáciami o vozidle. Označuje to, že systém
ESP nie je aktívny.

Pozri “Displej s informáciami o vozidle” uve-
dené neskôr v tejto časti.

mIndikátor predných hmlových
svetiel

Indikátor predných hmlových svetiel sa rozsvieti,
keď zapnete predné hmlové svetlá. Pozri “Spí-
nač hmloviek” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

mKontrolka stavu airbagu
predného spolujazdca

Kontrolka stavu airbagu predného spolujazdca na
prístrojovej doske sa rozsvieti po vypnutí airbagu
predného spolujazdca pomocou spínača airbagu
predného spolujazdca. Po zapnutí airbagu predné-
ho spolujazdca zhasne kontrolka stavu airbagu
predného spolujazdca.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Doplnkový
systém predných airbagov” v časti “1. Bezpečnosť —
sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém
zaistenia”.

m Indikátor tlmených svetiel

Svetlo sa rozsvieti po otočení spínača do polohy:
m Svetlomety sa rozsvietia a predné, koncové
svetlá, osvetlenie evidenčného čísla a prístrojov zo-
stanú zapnuté.

m Indikátor asistenta diaľkových
svetiel

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

“Spínač svetlometov a smerových svetiel” v
časti “2. Prístroje a ovládače”.)

mIndikátor diaľkových svetiel

Tento indikátor sa rozsvieti, keď zapnete diaľkové
svetlá a zhasne vtedy, keď prepnete na stretávacie
svetlá.

mIndikátor zadného hmlového
svetla

Indikátor zadných hmlových svetiel sa rozsvieti po
zapnutí zadných hmlových svetiel. (Pozri časť

“Spínač hmloviek” uvedené neskôr v tejto čas-
ti.)

mBezpečnostný indikátor

Bezpečnostný indikátor bliká, keď je spínač napája-
nia v polohe LOCK, OFF alebo ACC. Táto funkcia sig-
nalizuje, že NATS (Systém ochrany proti krádeži
NISSAN)* namontovaný vo vozidle je funkčný. (* imo-
bilizér)

Ak NATS vykazuje poruchu, tento indikátor zostane
svietiť aj v čase, keď je spínač napájania v polohe ON
(pozrite si “Bezpečnostný systém” uvedené
neskôr v tejto časti, kde získate bližšie informácie).

mIndikátor malého svetla

Indikátor malého svetla sa rozsvieti po zapnutí
predných parkovacích svetiel, osvetlenia prístrojo-
vej dosky, koncových svetiel a osvetlenia štítku s evi-
denčným číslom. Indikátor zhasne po vypnutí m.
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mIndikátory smerových
svetiel/výstražných svetiel

Tento indikátor bliká, keď použijete spínač smero-
vých svetiel alebo spínač výstražných svetiel.

ZVUKOVÉ UPOZORNENIA
Signál upozornenia na zabudnutý
kľúč v zapaľovaní
Signál upozornenia zaznie, ak sú dvere vodiča otvo-
rené v čase, keď je spínač napájania uvedený do
polohy ON alebo ACC.

Pri opúšťaní vozidla skontrolujte, či je spínač napá-
jania v polohe OFF a inteligentný kľúč zoberte so
sebou.

Signál upozornenia na zapnuté
svetlomety
Signál upozornenia na zapnuté svetlomety bude
znieť, keď budú dvere na strane vodiča otvorené,
spínač svetlometov bude v polohe m alebo m
a spínač napájania bude v polohe ACC, OFF alebo
LOCK.

Keď opúšťate vozidlo, vypnite spínač svetlometov.

Signál upozornenia zaznie na 2 sekundy aj v prí-
pade prepnutia napájania do polohy ACC, OFF ale-
bo LOCK, keď sú zapnuté hmlové svetlá a spínač
svetlometov je v polohe <AUTO>.

Pri opúšťaní vozidla sa ubezpečte, že ste spínač
svetlometov dali do polohy OFF alebo <AUTO> a
spínač zadného hmlového svetla do polohy OFF.

Indikátor opotrebovania brzdovej
doštičky
Brzdové doštičky kotúčových bŕzd majú zvukové in-
dikátory opotrebovania. Keď brzdová doštička pot-
rebuje výmenu, bude vydávať vysoký, škrípajúc zvuk,
keď bude vozidlo v pohybe. Tento škrípavý zvuk bu-
dete prvýkrát počuť po stlačení brzdového pedálu.
Pri ešte väčšom opotrebovaní brzdovej doštičky bu-
dete tento zvuk počuť aj keď nebude brzdový pedál
stlačený. Ak zaregistrujete takýto zvuk, dajte si brz-
dové doštičky čím skôr vymeniť.

Signál upozornenia na zatiahnutú
parkovaciu brzdu
Signál upozornenia na zatiahnutú parkovaciu brz-
du zaznie. ak budete s vozidlom jazdiť rýchlosťou
vyššou ako 7 km/h (4 MPH) so zatiahnutou parko-
vacou brzdou. Zastavte motor a uvoľnite parkova-
ciu brzdu.

Signál upozornenia na zapnutie
bezpečnostného pásu
Keď rýchlosť vozidla prekročí 15 km/h (10 MPH), zvu-
kový signál bude znieť, pokým nedôjde k bezpeč-
nému zapnutiu bezpečnostných pásov. Signál upo-
zornenia bude znieť približne 90 sekúnd alebo až
do zapnutia predných bezpečnostných pásov.

Signál upozornenia na nabíjanie
12-voltovej batérie
Ak sa rozsvieti kontrolka nabíjania 12-voltovej baté-
rie, zaznie signál upozornenia a na dolnom displeji
displeja s informáciami o vozidle sa zobrazí varovné
hlásenie.

Po zaznení signálu upozornenia vozidlo zastavte na
bezpečnom mieste, na radiacej páke stlačte spínač
polohy P a aktivujte parkovaciu brzdu. Kontrolka
nabíjania 12-voltovej batérie na dolnom displeji
zhasne a signál upozornenia prestane znieť po ak-
tivovaní parkovacej brzdy alebo po preradení do po-
lohy P (parkovanie). Ohľadom podpory sa obráťte
na informovaného opravára vozidiel LEAF, ako nap-
ríklad na certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN. Podrobnosti o výstrahách merača náj-
dete v časti “ Kontrolka nabíjania 12-voltovej
batérie” uvedené skôr v tejto časti.

Signál pripomenutia systému
elektrického ovládania preraďovania
V prípade vykonania nesprávnej činnosti prerade-
nia zaznie z bezpečnostných dôvodov zvukový sig-
nál a v závislosti od podmienok sa zároveň táto čin-
nosť buď zruší, alebo sa radiaca páka preradí do
polohy N (neutrál). Pre ďalšie podrobnosti si pozrite

“Jazda s vozidlom” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”.

Signál pripomenutia spínača
napájania (ak je súčasťou výbavy)
Signál pripomenutia spínača napájania zaznie po
otvorení dverí vodiča v čase, keď je spínač napájania
v polohe ON alebo READY.

Spínač napájania zatlačte do polohy OFF.
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Displej s informáciami o vozidle ➀ sa nachádza ved-
ľa rýchlomeru a zobrazuje napríklad nasledujúce
položky:

• Nastavenia vozidla

• Informácie počítadla kilometrov jazdy

• Upozornenia a nastavenia pohonného systému

• Informácie systému ProPILOT/tempomatu

• Prevádzkové údaje inteligentného kľúča NISSAN

• Indikátory a výstrahy

• Informácie o tlaku vzduchu v pneumatikách

PREVÁDZKA

1 Tlačidlo m

2 Tlačidlo m

3 Tlačidlo m

4 Tlačidlo m

5 Tlačidlo <OK>

6 Tlačidlo m (Späť)

Tlačidlá so šípkami:

Stlačte tlačidlomalebomna volante, ak chce-
te prechádzať medzi obrazovkami dostupných tra-
sových počítačov.
(Ďalšie informácie si pozrite v časti “Trasový
počítač” uvedené neskôr v tejto časti.)

Tlačidlá ma m:

Stlačením tlačidla m sa posúvajte nahor alebo
stlačením tlačidla m sa posúvajte nadol v polož-
kách na displeji s informáciami o vozidle.

Tlačidlo <OK>:

Stlačením tlačidla <OK> na volante vyberte funkciu
ponuky, potvrďte výber alebo prepnite nastavenie.

m tlačidlo:

Stlačte tlačidlo m (SPÄŤ), aby ste sa vrátili na
predchádzajúcu obrazovku alebo úroveň ponuky,
prípadne aby ste zrušili výber, ak ste ho ešte nedo-
končili.

NASTAVENIA
Stlačením tlačidla m alebo m na volante vy-
berte obrazovku [Settings].

Režim nastavenia vám umožňuje prístup k nasle-
dovným podradeným ponukám na displeji s infor-
máciami o vozidle:

• [ESP Setting]

• [Asistenti riadenia]

• [Prispôsobenie displeja]

• [Vehicle Settings]

• [EV Settings]

• [Nastavenia TPMS]

• [Maintenance]

• [Hodiny]

• [Jednotka/Jazyk]

• [Factory Reset]

DISPLEJ S INFORMÁCIAMI O
VOZIDLE
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Indikátory stavu
Vždy, keď sa systém alebo nastavenie dá prepnúť
do polohy ON alebo OFF alebo je možné uskutočniť
výber z viacerých nastavení, značka zaškrtnutia
označuje aktuálny stav:

• Žltá značka vedľa bieleho textu označuje, že sys-
tém alebo nastavenie je aktivované.

• Čierna značka vedľa čierneho textu označuje,
že systém alebo nastavenie je deaktivované.

[ESP Setting]
Dostupná je nasledovná možnosť ponuky:

• [m Systém]
Toto vám umožňuje prepnúť systém ESP do po-
lohy ON alebo OFF. Predvolené nastavenie sys-
tému ESP je ON. Ak je systém ESP vypnutý, rozs-
vieti sa indikátor ESP OFF (m).

POZNÁMKA:
Pri väčšine jazdných podmienok by ste mali s
vozidlom jazdiť so zapnutým systémom dy-
namickej kontroly vozidla (ESP).
(Ak chcete získať viac informácií o systému ESP,
pozrite si “Systém elektronického stabili-
začného programu (ESP)” v časti “5. Naštartova-
nie a riadenie”.)

[Asistenti riadenia]
Pomocou spínača m alebo m a tlačidla <OK>
zmeníte stav, upozornenia, prípadne zapnete alebo
vypnete akékoľvek systémy/upozornenia zobraze-
né v ponuke [Systém Driver Assistance]. Dostupné
sú nasledovné možnosti ponuky:

[CRUISE] (ak je súčasťou výbavy):
Táto položka vám umožňuje aktivovať alebo deak-
tivovať systém [Steering Assist].

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“ProPILOT Park (ak je súčasťou výbavy)” v časti

“5. Naštartovanie a riadenie”)

[Jazdný pruh] (Systém varovania pri zmene
jazdného pruhu):
Ponúka prístup k podradenej ponuke s nasledov-
nými možnosťami:

• aktivovať alebo deaktivovať systém [Lane De-
parture Warning].

• aktivovať alebo deaktivovať systém [Lane De-
parture Prevention].

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Systém varovania pri zmene jazdného pruhu

(LDW) (ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštarto-
vanie a riadenie”alebo “Systém Intelligent La-
ne Intervention (ak je súčasťou výbavy)” v časti
“5. Naštartovanie a riadenie”.)

[Blind Spot] (Systém rozpoznania mŕtveho uhla):

Ponúka prístup k podradenej ponuke s nasledov-
nými možnosťami:

• Aktivovať alebo deaktivovať systém [Blind Spot
Warning].

• Vyberte položku [Nastaviť jas indikátora]. Tým
sa reguluje jas indikátora umiestneného vo von-
kajších spätných zrkadlách používaných systé-
mom rozpoznania mŕtveho uhla. Dostupné sú
nasledovné hodnoty:
– [Jasný]
– [Standard]
– [Tmavý]

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW) (ak

je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”.)

[Núdzová brzda] (systém núdzového inteligent-
ného brzdenia a inteligentné varovanie pred
čelnou kolíziou):

Ponúka prístup k podradenej ponuke, kde môžete
aktivovať alebo deaktivovať systém Intelligent
Emergency Braking.

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Systém Intelligent Emergency Braking (IEB)

so systémom detekcie chodcov” v časti “5. Naštar-
tovanie a riadenie” a “Výstražný systém Intel-
ligent Forward Collision Warning (I-FCW)” v časti
“5. Naštartovanie a riadenie”.)

[Značka rýchlostného limitu] (ak je súčasťou
výbavy):

Toto vám umožňuje prepnúť položku [Značka rých-
lostného limitu] do polohy ON alebo OFF.

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Rozpoznávanie dopravných značiek (ak je sú-

časťou výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti.)
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[Parkovací asistent]:

Ponúka prístup k podradenej ponuke s nasledov-
nými možnosťami:

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Systém Intelligent Around View Monitor(mo-

dely bez parkovacieho systému ProPILOT)” v časti
“4. Obrazovka displeja, kúrenie a klimatizácia (sys-
tém klimatizácie)” a “Systém Intelligent
Around View Monitor(modely bez parkovacieho
systému ProPILOT)” v časti “4. Obrazovka displeja,
kúrenie a klimatizácia (systém klimatizácie)”.)

• Ponuka [Radar].
– [Parking Sonar]

Zapína alebo vypína parkovacie snímače.
Dostupné sú nasledovné nastavenia:
[VYP.] (Bez parkovacích asistentov)
[Len predný] (Zapnú sa len parkovacie sní-
mače v prednej časti vozidla)
[ZAP.] (Zapnú sa všetky parkovacie snímače)

– Zapnite alebo vypnite položku [Zobrazenie]
systému parkovacích pomôcok.

– Vyberte položku [Hlasitosť] tónu parkova-
cích pomôcok.

– Vyberte položku [Rozsah] snímačov parko-
vacích pomôcok.

• Zapnite alebo vypnite systém [Moving Object].
(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si

“Rozpoznanie pohyblivých objektov (ak je
súčasťou výbavy)” v časti “4. Obrazovka displeja,
kúrenie a klimatizácia (systém klimatizácie)”.)

• Zapnite alebo vypnite systém [Rear Cross Traffic
Alert].
(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si

“Systém upozornenia na križujúcu pre-

mávku za vozidlom (RCTA) (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.)

[Driver Attention Alert] (ak je súčasťou výbavy):
Zapnite alebo vypnite systém Intelligent Driver
Alertness.

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Systém Intelligent Driver Alertness (ak je sú-

časťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.)

[Časovač]:

Ponúka prístup k podradenej ponuke s nasledov-
nými možnosťami:

• [Timer]
Umožňuje nastaviť časovač od 30 minút do 6
hodín v 30 minútových intervaloch.

• [Resetovať]
Vynulujte predtým nastavený časovač.

[Výstraha nízkej teploty]:
Zapne alebo vypne výstrahu pre nízke vonkajšie
teploty.

[Kontrola podvozku]:
Zapnite alebo vypnite systém aktívneho riadenia
stopy.

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Riadenie podvozku” v časti “5. Naštartovanie

a riadenie”.)

[e-Pedal]:
Zapnite alebo vypnite položku [Mode Memory] sys-
tému e-Pedal.

Ak sa aktivuje [Mode Memory], stav systému e-Pe-
dálu sa udržuje medzi jazdami.

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Systém e-Pedal” v časti “5. Naštartovanie a

riadenie”.)

[Prispôsobenie displeja]
Pomocou spínača m alebo m a tlačidla <OK>
zmeníte stav, upozornenia, prípadne zapnete alebo
vypnete akékoľvek systémy/upozornenia zobraze-
né v ponuke [Prispôsobenie displeja]. Dostupné sú
nasledovné možnosti ponuky:

[Výber hlavnej ponuky]:
Položky, ktoré sa zobrazujú po uvedení napájania
do polohy ON, sa dajú zapnúť/vypnúť. Ak chcete
zmeniť zobrazené položky, posúvajte sa pomocou
tlačidla m alebo m a tlačidlom <OK> vyberte
položku ponuky: V ponuke [Výber hlavnej ponuky]
sú k dispozícii nasledujúce položky (ak sú súčasťou
výbavy):

• [CRUISE]
Zobrazuje stav systému ProPILOT.

• [Safety Shield]
Zobrazuje stav všetkých systémov Safety Shield.

• [Stav]
Zobrazuje ďalšiu výzvu navigácie a audio infor-
mácie.

• [Tyre Pressures]
Zobrazuje informácie o tlaku v pneumatikách.

• [Drive Computer 1]
Zobrazuje prvú sadu informácií počítadla kilo-
metrov jazdy.

• [Drive Computer 2]
Zobrazuje druhú sadu informácií počítadla kilo-
metrov jazdy.
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• [Kontrola podvozku]
Zobrazuje stav všetkých systémov kontroly
podvozku.

• [Dopravné informácie]
Zobrazuje informácie rozpoznávania doprav-
ných značiek.

[Ekologické informácie o nastavení]:

Ponúka prístup k podradenej ponuke s nasledov-
nými možnosťami:

• Zapnite alebo vypnite položku [Funkcia ECO Dri-
ve Report].
(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si

“Režim ECO” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”.)

• [View History]
Môžete si pozrieť históriu záznamu jázd ECO. Tá-
to položka zobrazí aktuálny a najlepší záznam
jazdy ECO.

[Nastavenia navigácie]:

Zapnite alebo vypnite položku [Upozornenia] navi-
gačného systému.

[Cruise Screen Transition]:

Zapína alebo vypína animáciu zobrazenú po aktivá-
cii systému ProPILOT.

[Welcome Effect]:

Môžete si vybrať, či sa má po uvedení napájania do
polohy ON zobrazovať obrazovka uvítania, alebo
nie. Ako definíciu vzhľadu obrazovky uvítania si mô-
žete vybrať aj nasledujúce položky:

• [Mierky]

• [Animácia]

[Vehicle Settings]
Pomocou spínača m alebo m a tlačidla <OK>
zmeníte stav, upozornenia, prípadne zapnete alebo
vypnete akékoľvek systémy/upozornenia zobraze-
né v ponuke [Vehicle Settings]. Dostupné sú nasle-
dovné možnosti ponuky:

[Lighting]:
Možnosť [Osvetlenie] vedie k podradenej ponuke,
ktorá má nasledovné možnosti:

• [Vnútorné osvetlenie vozidla]
Časovač vnútorného osvetlenia sa dá nastaviť
ako ZAPNUTÝ alebo VYPNUTÝ.
(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si

“Interiérové svetlá ” uvedené neskôr v tej-
to časti.)

• [Svetelná citlivosť]:
Citlivosť automatického osvetlenia sa dá nasta-
viť. K dispozícii sú nasledovné možnosti:
– [Najkratšie]
– [Kratšie]
– [Standard]
– [Dlhšie]

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Spínač svetlometov a smerových svetiel”

uvedené neskôr v tejto časti.)

[Uzamykanie]:
V podradenej ponuke [Uzamykanie] sú dve možnos-
ti (ak sú súčasťou výbavy):

• [Vonk. spínač dverí]
Keď je táto položka zapnutá, dopytový spínač
na dverách je aktivovaný.

• [Výberové odomykanie]
Keď je táto položka zapnutá a stlačíte dopytový
spínač na kľučke dverí na dverách vodiča alebo
spolujazdca na prednom sedadle, odomknú sa
iba príslušné dvere. Ak znovu stlačíte dopytový
spínač na kľučke dverí v priebehu 1 minúty, mô-
žu sa odomknúť všetky dvere. Keď je táto polož-
ka vypnutá, hneď po prvom stlačení dopytové-
ho spínača na kľučke dverí sa odomknú všetky
dvere.

[Auto-fold]:

Keď je táto položka prepnutá na možnosť ON, von-
kajšie spätné zrkadlá sa automaticky sklopia, keď
sú dvere vozidla zamknuté a vyklopia sa po odo-
mknutí dverí vozidla a uvedení spínača napájania
do polohy ON alebo READY to drive.

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Zrkadlá” v časti “3. Kontroly a nastavenia pred

riadením”.)

[EV Settings]
Pomocou spínača m alebo m a tlačidla <OK>
zmeníte stav, upozornenia, prípadne zapnete alebo
vypnete akékoľvek systémy/upozornenia zobraze-
né v ponuke [EV Settings]. K dispozícii sú nasledu-
júce možnosti ponuky, pričom každá z nich vedie k
ďalšej podradenej ponuke:

[Charge Timer1]:

Dostupné sú nasledovné možnosti ponuky:

• [Timer]
Keď je táto položka zapnutá, aktivuje sa prvý
časovač nabíjania.
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• [Start Time]
Keď je zvolená táto položka, dá sa nastaviť čas,
pri ktorom sa aktivuje časovač nabíjania.

• [End Time]
Keď je zvolená táto položka, dá sa nastaviť čas,
pri ktorom sa ukončí časovač nabíjania.

• [Full charge has priority]
Ak je táto položka zapnutá, časovač spustenia
nabíjania sa posunie v prípade, že sa nedá do-
siahnuť stav úplného nabitia lítium-iónovej ba-
térie v priebehu času od času začatia do času
skončenia.
Ak sa stav úplného nabitia batérie nedosiahne,
nabíjanie pokračuje, kým lítium-iónová batéria
nebude úplne nabitá, a to aj v prípade, že sa do-
siahol [End Time].

• [Days]
Keď je zvolená táto položka, v ďalšej podradenej
ponuke sa dajú nastaviť dni, v ktorých sa akti-
vuje časovač nabíjania.

• Položka [Len nab. čas DOMOV] (ak je súčasťou
výbavy)
Keď je táto položka zvolená, zobrazí sa štarto-
vací čas, keď je spínač napájania doma v polohe
VYP. Ak dáte spínač napájania do polohy VYP
na inom mieste než doma, zvolí sa režim okam-
žitého nabíjania a ako štartovací čas sa objaví
[Charge Now].

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Metódy nabíjania” v časti “CH. Nabíjanie”.)

[Charge Timer2]:

Dostupné sú nasledovné možnosti ponuky:

• [Timer]
Keď je táto položka zapnutá, aktivuje sa druhý
časovač nabíjania.

• [Start Time]
Keď je zvolená táto položka, dá sa nastaviť čas,
pri ktorom sa aktivuje časovač nabíjania.

• [End Time]
Keď je zvolená táto položka, dá sa nastaviť čas,
pri ktorom sa ukončí časovač nabíjania.

• [Full charge has priority]
Ak je táto položka zapnutá, časovač spustenia
nabíjania sa posunie v prípade, že sa nedá do-
siahnuť stav úplného nabitia lítium-iónovej ba-
térie v priebehu času od času začatia do času
skončenia.
Ak sa stav úplného nabitia batérie nedosiahne,
nabíjanie pokračuje, kým lítium-iónová batéria
nebude úplne nabitá, a to aj v prípade, že sa do-
siahol [End Time].

• [Days]
Keď je zvolená táto položka, v ďalšej podradenej
ponuke sa dajú nastaviť dni, v ktorých sa akti-
vuje časovač nabíjania.

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Metódy nabíjania” v časti “CH. Nabíjanie”.)

[Charge Time Screen]:

Zobrazený čas nabíjania, ktorý sa zobrazuje na ob-
razovke odhadovaného času nabíjania, sa vypočíta

na základe elektrickej energie (dodávanej do nabí-
jačky) vybranej z nasledujúcich možností:

• [6.6kW (AC 200–240V)]

• [3.6kW (AC 200–240V)]

• [50kW (Quick Charge)]

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Trasový počítač” uvedené neskôr v tejto čas-

ti.)

[Climate Ctrl. Timer1]:

Dostupné sú nasledovné možnosti ponuky:

• [Timer]
Keď je táto položka zapnutá, aktivuje sa prvý
časovač ovládania klimatizácie.

• [Departure Time]
Keď je zvolená táto položka, dá sa nastaviť čas,
pri ktorom sa ukončí časovač ovládania klimati-
zácie.

• [Climate Temperature]
Keď je zvolená táto položka, dá sa nastaviť tep-
lota, na ktorú sa ohrieva/chaldí vzduch v kabí-
ne.

• [Battery Operation OK]
Keď je táto položka zapnutá, časovač ovládania
klimatizácie sa aktivuje aj vtedy, keď je k dispo-
zícii len energia z batérie.

• [Days]
Keď je zvolená táto položka, v ďalšej podradenej
ponuke sa dajú nastaviť dni, v ktorých sa akti-
vuje časovač nabíjania.
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(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si “Ča-
sovač ovládania klimatizácie” v časti “CH. Obrazov-
ka displeja, kúrenie a klimatizácia (systém klimati-
zácie)”.)

[Climate Ctrl. Timer2]:

Dostupné sú nasledovné možnosti ponuky:

• [Timer]
Keď je táto položka zapnutá, aktivuje sa druhý
časovač ovládania klimatizácie.

• [Departure Time]
Keď je zvolená táto položka, dá sa nastaviť čas,
pri ktorom sa ukončí časovač ovládania klimati-
zácie.

• [Climate Temperature]
Keď je zvolená táto položka, dá sa nastaviť tep-
lota, na ktorú sa ohrieva/chaldí vzduch v kabí-
ne.

• [Battery Operation OK]
Keď je táto položka zapnutá, časovač ovládania
klimatizácie sa aktivuje aj vtedy, keď je k dispo-
zícii len energia z batérie.

• [Days]
Keď je zvolená táto položka, v ďalšej podradenej
ponuke sa dajú nastaviť dni, v ktorých sa akti-
vuje časovač nabíjania.

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si “Ča-
sovač ovládania klimatizácie” v časti “CH. Obrazov-
ka displeja, kúrenie a klimatizácia (systém klimati-
zácie)”.)

[Nastavenia TPMS]
Pomocou spínača m alebo m a tlačidla <OK>
zmeníte stav, upozornenia, prípadne zapnete alebo
vypnete akékoľvek systémy/upozornenia zobraze-
né v ponuke [Nastavenia]. Dostupné sú nasledovné
možnosti ponuky:

[Tyre Pressure Unit]:

Vyberte jednotku, ktorá sa bude používať na zobra-
zenie informácií o tlaku v pneumatikách. Dostupné
sú nasledovné jednotky:

• kPa

• bar

• psi

• kgf/cm2

Konverzná tabuľka jednotiek tlaku

kPa psi bar kgf/cm2

200 29 2,0 2,0
210 30 2,1 2,1
220 32 2,2 2,2
230 33 2,3 2,3
240 35 2,4 2,4
250 36 2,5 2,5
250 36 2,5 2,5
260 38 2,6 2,6
270 39 2,7 2,7
280 41 2,8 2,8
290 42 2,9 2,9
300 44 3,0 3,0
310 45 3,1 3,1
320 46 3,2 3,2
330 48 3,3 3,3
340 49 3,4 3,4

[Resetovanie TPMS]:

Keď je vybraná táto položka, systém TPMS sa rese-
tuje.

(Ak chcete získať viac informácií, pozrite si
“Systém sledovania tlaku v pneumatikách

(TPMS)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.)

[Maintenance]
Režim údržby vám umožňuje nastaviť upozornenia
pre pripomenutie intervalov údržby.
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[Tyre]:

Tento indikátor sa zobrazí po dosiahnutí vzdiale-
nosti, ktorú zákazník nastavil pre výmenu pneuma-
tík. Môžete nastaviť alebo vynulovať vzdialenosť pre
výmenu pneumatík.

VAROVANIE
Indikátor výmeny pneumatík nie je náhradou
za pravidelnú kontrolu pneumatík, a to vráta-
ne kontroly tlaku pneumatík. Pozri “Pre-
ventívne opatrenia k štartovaniu a riadeniu” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”. Na opotre-
bovanie pneumatík a čas, kedy je pneumatiky
potrebné vymeniť, má vplyv mnoho faktorov,
a to vrátane nahustenia pneumatík, geomet-
rie, jazdných návykov a cestných podmienok.
Nastavenie indikátora výmeny pneumatík na
určitú najazdenú vzdialenosť neznamená, že
vaše pneumatiky vydržia takúto dobu. Indiká-
tor výmeny pneumatík používajte len ako po-
môcku a vždy vykonávajte pravidelné kontro-
ly pneumatík. Nevykonávanie pravidelných
kontrol pneumatík, a to vrátane kontroly tlaku
pneumatík, môže mať za následok poruchu
pneumatiky. Môže dôjsť k vážnemu poškode-
niu vozidla a aj k nehode, ktorej následkom
môže byť vážne zranenie osôb alebo smrť.

[Iné]:

Tento indikátor sa zobrazí, keď uplynie zákazníkom
stanovená vzdialenosť na kontrolu alebo výmenu
iných položiek údržby, než sú pneumatiky. Medzi iné
položky údržby môžu patriť záležitosti, ako naprík-

lad lišty stieračov alebo rotácia pneumatík. Vzdiale-
nosť na kontrolu alebo výmenu položiek môžete
nastaviť alebo vynulovať.

[Hodiny]
Pre modely bez systému NissanConnect:

Nastavenie hodín:

Nastavenia hodín môžete zmeniť pomocou spína-
čov m alebo m a tlačidla <OK>.

Režim 12H/24H:

Nastavenie času môžete nastaviť na 12-hodinový a
24-hodinový formát.

Pre modely so systémom NissanConnect:

Automatický čas:

Nastavenia hodín môžete zmeniť pomocou spína-
čov m alebo m a tlačidla <OK>.

Formát hodín:

Nastavenie zobrazenia môžete nastaviť na 12-hodi-
nový a 24-hodinový formát.

Letný čas:

Režim letného času je možné nastaviť na ZAP alebo
VYP.

Časové pásmo:

Toto umožňuje nastaviť časové pásmo.

Manuálne nastavenie hodín:

Pomocou podponuky môžu byť hodiny nastavené
manuálne.

POZNÁMKA:
Nastavenie hodín je možné zmeniť na stredovom
displeji. Pozrite si samostatne poskytnutú príruč-
ku pre systém NissanConnect.

[Jednotka/Jazyk]
[Distance/Energy]:

Jednotky vzdialenosti a spotreby energie, ktoré sa
zobrazujú na displeji s informáciami o vozidle, sa
dajú zmeniť na:

• km, kWh/100km

• km, km/kWh

• míle, míle/kWh

[Tyre Pressures]:

Jednotka tlaku v pneumatike, ktorá sa zobrazuje na
displeji s informáciami o vozidle, sa dá zmeniť na:

• kPa

• bar

• psi

• kgf/cm2

[Temperature]:

Teplota, ktorá sa zobrazuje na displeji s informáci-
ami o vozidle, sa dá zmeniť na:

• °C (Celzius)

• °F (Fahrenheit)

Možnosti prepnete tlačidlom <OK>.
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[Jazyk]:

Jazyk displeja s informáciami o vozidle môžete zme-
niť na:

• Angličtina

• Francúzština

• Nemčina

• Taliančina

• Portugalčina

• Holandčina

• Španielčina

[Factory Reset]
Nastavenia v displeji s informáciami o vozidle sa da-
jú vrátiť na hodnoty predvolené vo výrobe. Vynulo-
vanie displeja s informáciami o vozidle:

1. Pomocou tlačidla m alebo m vyberte po-
ložku [Settings] a stlačte tlačidlo <OK>.

2. Pomocou tlačidla m alebo m vyberte po-
ložku [Obnovenie továrenských nastavení] a
stlačte tlačidlo <OK>.

3. Stlačením tlačidla <OK> vyberte možnosť [Áno],
ak chcete vrátiť všetky nastavenia na predvolené
hodnoty.

Činnosť vynulovania zrušíte výberom položky [Zru-
šiť] alebo stlačením tlačidla m (SPÄŤ) na ľavej
strane volantu.
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INDIKÁTORY ČINNOSTI
1. Indikátor činnosti polohy READY to
drive (Pripravené na jazdu)
Tento indikátor sa zobrazí, keď je radiaca páka v
polohe P (parkovanie). Tento indikátor znamená, že
systém EV sa spustí po stlačení spínača napájania
pri stlačenom brzdovom pedále.

2. Výstraha PRERADENIA do polohy
parkovania
Táto výstraha sa zobrazuje striedavo s výstrahou
otvorenia dverí/zadných dvierok keď sú otvorené
dvere vodiča v čase, keď je radiaca páka v akejkoľ-
vek polohe, okrem polohy P (parkovanie). Ak sa táto
výstraha zobrazí, radiacu páku dajte do polohy P
(parkovanie).

3. Výstraha nízkeho nabitia
lítium-iónovej batérie
Tento indikátor sa zobrazí, keď sa znižuje nabitie
lítium-iónovej batérie. Rozsvieti sa aj kontrolka níz-
keho nabitia batérie a hlavná kontrolka (žltá). Čo
možno najrýchlejšie nabite lítium-iónovú batériu.

4. Výstraha obmedzenia výkonu
(horúce)
Táto výstraha sa objaví vtedy, keď sa teplota trakč-
ného motora, lítium-iónovej batérie atď. mimoriad-
ne zvýši v dôsledku vysokej teploty vonkajšieho
vzduchu, sústavnej jazde vyššou rýchlosťou alebo
do kopca atď., kedy sa rozsvieti indikátor obmedze-
nia výkonu. Ak sa objaví táto výstraha, rýchlosť vo-
zidla sa nezvýši v dôsledku obmedzenia výkonu ani
po stlačení plynového pedálu. Ak sa objaví výstraha

Prístroje a ovládače 2-31



kvôli extrémne nízkej zostávajúcej kapacite lítium-
iónovej batérie, zastavte vozidlo na bezpečnom
mieste a obráťte sa na informovaného opravára vo-
zidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.

5. Výstraha obmedzenia výkonu
(studené)
Toto varovanie sa objaví, keď bude teplota lítium-
iónovej batérie extrémne nízka pri extrémne níz-
kych teplotách vzduchu, keď indikátor obmedzenia
výkonu svieti atď. Ak sa toto varovanie objaví, rých-
losť vozidla po stlačení plynového pedála sa v dô-
sledku obmedzenia rýchlosti nezvýši. Ak sa objaví
výstraha kvôli extrémne nízkej zostávajúcej kapa-
cite lítium-iónovej batérie, zastavte vozidlo na bez-
pečnom mieste a obráťte sa na informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikované-
ho predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

6. Výstraha obmedzenia výkonu
(slabo nabité)
Toto varovanie sa objaví, keď zostávajúca kapacita
lítium-iónovej batérie bude extrémne nízka,
induikátor obmedzenia výkonu sa rozsvieti. Ak sa
objaví táto výstraha, rýchlosť vozidla sa nezvýši v
dôsledku obmedzenia výkonu ani po stlačení ply-
nového pedálu. Ak sa objaví výstraha kvôli extrém-
ne nízkej zostávajúcej kapacite lítium-iónovej baté-
rie, zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a obráťte
sa na informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN.

7. Výstraha obmedzenia výkonu (iné)
Toto varovanie sa zobrazí z dôvodov iných, ako vyš-
šie uvedených. Ak sa objaví táto výstraha, rýchlosť
vozidla sa nezvýši v dôsledku obmedzenia výkonu
ani po stlačení plynového pedálu. Ak sa objaví vý-
straha kvôli extrémne nízkej zostávajúcej kapacite
lítium-iónovej batérie, zastavte vozidlo na bezpeč-
nom mieste a obráťte sa na informovaného opra-
vára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného
predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

8. Indikátor pripojenia zástrčky
Tento indikátor sa zobrazí po pripojení konektora
nabíjania. Po pripojení konektora nabíjania k vozidlu
nie je možné dať spínač napájania do polohy READY
to drive.

9. Výstraha odpojenia konektora
nabíjania
Táto výstraha sa zobrazí, keď je spínač napájania v
polohe ACC alebo ON a ak spínač napájania stlačíte
do polohy READY pri stlačenom brzdovom pedále,
pokým je konektor nabíjania zasunutý do vozidla.
Odpojte konektor nabíjania.

10. Výstraha systému EV
Táto výstraha sa objaví, ak systém EV nefunguje
správne, keď je vozidlo zastavené s aplikovaným ob-
medzením výkonu. Ak sa objaví výstraha, kontak-
tujte informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN.

11. Stlačte brzdový pedál, aby
pracoval indikátor spínača systému
e-pedal
Táto výstraha sa zobrazuje, keď sa pokúšate vypnúť
systém e-Pedal bez stlačenia brzdového pedálu,
keď je vozidlo zastavené. Brzdový pedál stlačte pred
potiahnutím spínača systému e-Pedal.

12. Výstraha na chybu systému
e-Pedal
Táto výstraha sa zobrazí v prípade poruchy systé-
mu e-Pedal. Systém nechajte čo najskôr skontrolo-
vať u informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad u certifikovaného predajcu elektrických
vozidiel NISSAN.

13. Výstraha systému elektrického
ovládania preraďovania
Tento indikátor sa zobrazí v prípade poruchy v sys-
téme elektrického ovládania preraďovania. Tento
indikátor sa zobrazí, keď ani po zaparkovaní vozidla
neaktivujete parkovaciu brzdu. Rozsvieti sa aj hlav-
ná kontrolka (žltá) a zaznie signál upozornenia. Sys-
tém nechajte skontrolovať u informovaného opra-
vára vozidiel LEAF, ako napríklad u certifikovaného
predajcu elektrických vozidiel NISSAN. Signál upo-
zornenia bude znieť neprerušovane, keď bude spí-
nač napájania v polohe OFF. Ubezpečte sa, že par-
kovacia brzda je aktivovaná, hlavná kontrolka (čer-
vená) svieti, výstražné hlásenie na displeji s
informáciami o vozidle zhasne a signál upozorne-
nia sa vypne. Ak sa spínač napájania nedá dať do
polohy OFF, aktivujte parkovaciu brzdu a potom ju
dajte do polohy OFF.
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14. Výstraha systému ovládania
preraďovania
Táto výstraha sa zobrazí v prípade akejkoľvek poru-
chy v systéme ovládania preraďovania. Rozsvieti sa
aj hlavná kontrolka (žltá) a zaznie signál upozorne-
nia. Ohľadom vykonania opravy čo možno najskôr
kontaktujte informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaného predajcu elektrických
vozidiel NISSAN.

15. Výstraha zaradenej polohy
Táto výstraha sa objaví v prípade, že systém nedo-
káže zistiť zaradenú polohu. Rozsvieti sa hlavná
kontrolka (žltá) a zaznie signál upozornenia. Skon-
trolujte, či je radiaca páka správne umiestnená v po-
zícii.

16 — 18. Výstrahy poruchy systému
Tento indikátor zobrazuje stav nasledovných systé-
mov (ak sú súčasťou výbavy):

• ProPILOT

• Varovanie pri zmene jazdného pruhu

• Intelligent Lane Intervention

• Rozpoznanie mŕtveho uhla

• Upozornenie na dopravu za vozidlom

• Intelligent Emergency Braking

19. Výstraha systému Intelligent
driver alertness
Tento indikátor sa objaví vtedy, keď systém Intelli-
gent Driver Attention rozpozná, že pozornosť vodi-
ča klesá.

20. Výstraha Systém ProPILOT je
momentálne nedostupný
Táto výstraha sa objaví vtedy, keď je systém ESP
vypnutý alebo keď je funkcia ProPILOT Park v pre-
vádzke. Systém ProPILOT sa nedá používať, keď je
systém ESP vypnutý. Systém ProPILOT sa nedá pou-
žívať, keď je v prevádzke funkcia ProPILOT Park.

21. Výstraha Asistent riadenia je
momentálne nedostupný
Táto výstraha sa objaví, ak nie je možné zabezpečiť
pohľad z kamery kvôli dažďu, snehu, hmle alebo
mrazu, prípadne nečistotám na čelnom skle pred
kamerou, silnému svetlu z prednej strany alebo pre-
to, že stierač pracuje vysokou rýchlosťou. Po odstrá-
není týchto podmienok môžete použiť systém Pro-
PILOT. Ak sa výstraha naďalej zobrazuje, zastavte s
vozidlom na bezpečnom mieste, vypnite spínač na-
pájania a odstráňte nečistoty atď z miesta pred ka-
merou na čelnom skle.

22. Výstraha Asistent riadenia nie je k
dispozícii, vysoká teplota kamery
Táto výstraha sa objaví, ak sa nadmerne zvýši tep-
lota samotnej kamery a okolitého priestoru. Ak sa
teplota v priestore zníži, môžete používať systém
ProPILOT.

23. Výstraha Parkovacia brzda v
systéme ProPILOT
Táto výstraha sa objaví, ak je aktivovaná elektrická
parkovacia brzda. Ak sa aktivuje elektrická parkova-
cia brzda, systém ProPILOT nemôžete používať.

24. Výstraha Bezpečnostný pás v
systéme ProPILOT
Táto výstraha sa objaví, ak nie je zapnutý bezpeč-
nostný pás vodiča. Ak sa odopne bezpečnostný pás
vodiča, systém ProPILOT nemôžete používať.

25. Výstraha Stlačte brzdový pedál
Táto výstraha sa objaví, keď sa otvoria dvere vodiča
alebo ak sa elektrická parkovacia brzda nepoužíva
správne, keď je vozidlo zastavené systémom ProPI-
LOT. Ihneď stlačte brzdový pedál.

26. Indikátor stavu OFF asistenta
riadenia
Tento indikátor sa objaví, ak je vypnutý asistent
jazdných pruhov. Ďalšie informácie si pozrite v časti

“ProPILOT (ak je súčasťou výbavy)” v časti
“5. Naštartovanie a riadenie”.

27. Indikátor stavu ON asistenta
riadenia
Tento indikátor sa objaví, ak je zapnutý asistent
jazdných pruhov. Ďalšie informácie si pozrite v časti

“ProPILOT (ak je súčasťou výbavy)” v časti
“5. Naštartovanie a riadenie”.

28. Výstraha Asistent riadenia v
pohotovostnom režime
Táto výstraha sa zobrazí, ak nie je možné rozpoznať
obidve bočné značenia jazdného pruhu alebo ak sa
nedá rozpoznať vozidlo pred vami pri rýchlostiach
nižších ako 50 km/h. Ak sú prevádzkové podmienky
splnené, systém asistenta riadenia automaticky ob-
noví prevádzku.
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29. Výstraha Asistent riadenia - ruky
na volante
Táto výstraha sa objaví, ak nedržíte rukami volant
alebo ak neriadite vozidlo. Ihneď dajte ruky na vo-
lant a vozidlo riadne ovládajte. Výstraha sa vypne a
systém asistenta riadenia automaticky obnoví čin-
nosť, ak rozpozná, že vodič ovláda volant.

30. Výstraha Asistent riadenia je
nedostupný
Táto výstraha sa objaví, ak značenia jazdného pru-
hu nie sú počas určitého časového intervalu správ-
ne rozpoznané z dôvodu, že stierač pracuje nízkou
rýchlosťou, v jazdnom pruhu sa nachádza predmet,
ktorý vyzerá ako značenie jazdného pruhu (sneže-
nie v zime, odrazené svetlo z okolia počas daždi-
vého dňa, zbytočné značenia jazdného pruhu, kto-
ré budú odstránené atď.). Ak chcete použiť systém
asistenta riadenia, vypnite systém ProPILOT a sys-
tém znovu zapnite, keď bude na ceste zreteľné zna-
čenie jazdných pruhov.

31. Výstraha Kľúč sa nenašiel
Táto výstraha sa zobrazí za ktorejkoľvek z nasledu-
júcich podmienok:

Vo vozidle nie je kľúč:

Táto výstraha sa zobrazí, keď sú dvere zatvorené a
inteligentný kľúč je ponechaný mimo vozidla a spí-
nač napájania je v polohe ACC alebo ON. Uistite sa,
že inteligentný kľúč je vo vozidle.

Neregistrovaný inteligentný kľúč:

Táto výstraha sa zobrazí, keď spínač napájania dáte
do polohy ON, ACC alebo READY to drive a systém

nedokáže rozpoznať inteligentný kľúč. Nezaregis-
trovaným kľúčom nemôžete dať spínač napájania
do polohy READY to drive. Použite zaregistrovaný
inteligentný kľúč.

32. Výstraha systému inteligentného
kľúča
Táto výstraha sa zobrazí v prípade poruchy v sys-
téme inteligentného kľúča.

Ak sa táto výstraha zobrazí pri zastavenom trakč-
nom motore, spínač napájania nebude možné dať
do polohy READY to drive. Ak sa táto výstraha zo-
brazí, keď je spínač napájania v polohe READY to
drive, s vozidlom môžete jazdiť. Napriek tomu kon-
taktujte informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN.

33. Indikátor vybitia batérie
inteligentného kľúča
Tento indikátor sa zobrazí, keď dochádza batéria v
inteligentnom kľúči.

Ak sa zobrazí tento indikátor, vymeňte batériu za
novú.

34. Indikátor nesprávneho ID
inteligentného kľúča
Táto výstraha sa zobrazí, keď spínač zapaľovania
dáte preč z polohy UZAMKNUTÉ a systém nedokáže
rozpoznať inteligentný kľúč. Neregistrovaným kľú-
čom nemôžete naštartovať systém EV. Použite re-
gistrovaný inteligentný kľúč. Pozri “Systém in-
teligentného kľúča” v časti “3. Kontroly a nastavenia
pred riadením”.

35. Výstraha otvorenia dverí/zadných
výklopných dverí
Táto výstraha sa zobrazí, keď sú otvorené alebo nie
sú bezpečne zatvorené ktorékoľvek dvere a/alebo
zadné výklopné dvere. Ikona vozidla na displeji
označuje otvorené dvere alebo zadné výklopné dve-
re. Uistite sa, že sú všetky dvere a zadné výklopné
dvere zatvorené.

36. Výstraha zapnutých svetiel
Táto výstraha sa zobrazí, keď spínač napájania uve-
diete do polohy OFF v čase, keď sú svetlomety stále
zapnuté. Vypnite spínač svetlometov.

37. Výstraha skončenia nabíjania
batérie (ak je súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa objaví vtedy, keď je vaša lízingová
spoločnosť oprávnená zablokovať nabíjanie lítium-
iónovej batérie (na základe zmluvy s lízingovou spo-
ločnosťou alebo inak). Ak sa objaví táto správa, na-
bíjanie batérie je zablokované. Nie je to porucha. Za
účelom odblokovania funkcie nabíjania kontaktuje
spoločnosť, ktorá vám prenajíma batériu.
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TRASOVÝ POČÍTAČ
Displej trasového počítača môžete prepínať pomo-
cou spínačov m alebo ma tlačidielm alebo
m nachádzajúcich sa na volante.

Dostupné sú nasledovné obrazovky

1) Merač výkonu

2) Odhadovaný čas nabíjania

3) Teplomer lítium-iónovej batérie

4) Meradlo úrovne kapacity lítium-iónovej batérie

5) Zdrojový zoznzam

6) Navigácia (ak je súčasťou výbavy)

7) Spotreba energie

8) História spotreby energie

9) ProPILOT (ak je súčasťou výbavy)

10) Bezpečnostný štít (ak je súčasťou výbavy)

11) Stav

12) Počítadlo jazdy

13) Riadenie podvozku

1. MERAČ VÝKONU

Merač zobrazuje aktuálnu energetickú spotrebu
trakčného motora a energiu regeneratívneho
brzdenia dodanú do lítium-iónovej batérie počas
jazdy. Pozri “Merač výkonu” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače”.

Jazda s meračom výkonu v ECO zóne pomáha
znižovať spotrebu energie a predĺžiť dojazd. (ECO
zóna sa líši v závislosti od rýchlosti vozidla.) ECO
zóna nesúvisí s režimom ECO, ktorý sa aktivuje
spínačom ECO.

2. ODHADOVANÝ ČAS NABÍJANIA

Režim odhadovaného času nabíjania zobrazuje
odhadovaný čas do nabitia lítium-iónovej baté-
rie na plnú úroveň.

Bezprostredne po prepnutí spínača napájania do
polohy ON môže byť zobrazený dlhší čas nabíja-
nia, ako je skutočný potrebný čas.

Návod na čítanie displeja

ECO zóna

Nenabíja sa
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Zobrazený čas nabíjania sa vypočíta na základe
elektrickej energie (dodávanej nabíjačkou), ktorý
sa vyberie v nastavení [Charge Time Screen] v
ponuke Nastavenia EV.

Displej zobrazuje:

1) Momentálne zostávajúcu úroveň nabitia lí-
tium-iónovej batérie.

2) Odhadovaný čas nabíjania do dosiahnutia
každého percentuálneho podielu (25 %, 50 %,
80 % a 100 %) úrovne nabitia lítium-iónovej
batérie.
• Ak je odhadovaný čas nabíjania dlhší ako

24 hodín, zobrazí sa [Over 24hr].

• Keď aktuálne zostávajúca hladina lítium-
iónovej batérie prekročí každú percentu-
álnu úroveň, čas nabíjania sa zobrazí ako
[---].

• Keď sa lítium-iónová batéria úplne nabi-
je, všetky informácie o čase nabíjania sa
zobrazia ako [---].

3) Momentálne vybraná elektrická energia (pri-
vádzaná do nabíjačky).

4) Odhadovaná úroveň nabitia lítium-iónovej
batérie sa dosiahne po uplynutí zostávajú-
ceho času nabíjania.

5) Podľa stavu nabíjania lítium-iónovej batérie
sa zobrazí aktuálny stav nabíjania lítium-ió-
novej batérie jedným z nasledovných spôso-
bov:
– [Remaining Time]

Zostávajúci čas nabíjania pred rýchlym
nabíjaním je vypnutý. Zobrazí sa počas
rýchleho nabíjania, keď je odhadovaná
úroveň nabitia lítium-iónovej batérie ➃
je viac ako 80%.

– [Time to 80%]
Zostávajúci čas nabíjania predtým, ako
bude úroveň lítium-iónovej batérie oča-
kávaných 80 %. Zobrazí sa počas rých-
leho nabíjania, keď odhadovaná úroveň
nabitia lítium-iónovej batérie ➃ je viac
ako 80%. (Potom, ako úroveň nabitia do-
siahne 80 %, zostávajúci čas nabíjania sa
vypne, ale nabíjanie pokračuje, kým sa lí-
tium-iónová batéria úplne nenabije ale-
bo sa nedosiahne konečný čas nabíjania.)

6) Elektrická energia, ktorá sa skutočne dodáva
počas rýchleho nabíjania.

Keď neprebieha nabíjanie, stlačením tlačidla
<OK> na volante prepnete zobrazenie na ponu-
ku [Charge Time Screen].Vyberte elektrickú ener-
giu, ktorú chcete zobraziť na displeji Odhadova-
ný čas nabíjania.

POZNÁMKA:
• Počas nabíjania sa odhadovaný čas nabí-

jania vypočíta na základe elektrickej ener-
gie, ktorá sa momentálne dodáva do nabí-
jačky.

• Pre rýchle nabíjanie odhadovaný čas nabí-
jania ➁, ktorý je možné zobraziť je až 4,5
hodín. Keď je odhadovaný čas nabíjania
dlhší ako 4,5 hodín, zobrazený čas sa mô-
že líšiť od aktuálneho času. Nie je to poru-
cha.

• Elektrická energia pre normálne nabíjanie
sa zobrazuje ako fixná hodnota. Preto sa
zobrazená elektrická energia môže líšiť od
tej, ktorá sa skutočne dodáva.

• Pri rýchlom nabíjaní displej elektrického
napájania ➂ zmení zobrazenie počas na-
bíjania na aktuálnu hodnotu elektrického
napájania. Ak sa nabíjanie zastaví alebo ak
vypnete napájací zdroj (odpojíte ho atď.),
zobrazená elektrická energia sa vráti na
vybranú elektrickú energiu.

• Počas rýchleho nabíjania sa môže zobra-
zenie odhadovanej úrovne nabíjania ➃
zvýšiť alebo znížiť. Nie je to porucha.

Počas nabíjania (rýchle nabíjanie)
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• Zobrazený čas nabíjania na každej percen-
tuálnej úrovni je aktuálny odhad a skutoč-
ný čas nabíjania sa bude líšiť v závislosti
od podmienok vozidla alebo stavu nabitia.

• Počas zobrazenia [Time to 80%] sa môže
zostávajúci čas zmeniť zo zostávajúceho
času zobrazeného na rýchlonabíjačke.

• Pre [Time to 80%] percentá nie je možné
zmeniť z 80 % na inú hodnotu.

• Hneď po spustení alebo zastavení nabíja-
nia sa môže odhadovaný čas nabíjania lí-
šiť od aktuálneho nabíjacieho času. Po
chvíli sa zobrazí aktuálny čas nabíjania.

3. TEPLOMER LÍTIUM-IÓNOVEJ BATÉRIE

Teplomer lítium-iónovej batérie zobrazuje tep-
lotu lítium-iónovej batérie.

Ak je indikátor mimo normálneho rozsahu, mô-
že sa rozsvietiť indikátor obmedzenia energie a
môže sa znížiť energia dodávaná do trakčného
motora. Nie je to porucha. Pomalou jazdou prej-
dite na bezpečné miesto a zastavte vozidlo (ide-
álne na chladnom mieste). Počkajte, kým teplota
lítium-iónovej batérie neklesne.

• Vyššia pravdepodobnosť nárastu teploty lí-
tium-iónovej batérie je za nasledovných
podmienok:
– Sústavná jazda vysokou rýchlosťou.
– Sústavné stúpanie do kopca.
– Po opakovanom rýchlom nabíjaní.
– Keď je vysoká vonkajšia teplota.

• Ak je vonkajšia teplota extrémne nízka, tep-
lomer lítium-iónovej batérie možno nebude
zobrazovať teplotný údaj. Vozidlo sa nemusí
prepnúť do režimu READY to drive.

• Keď je teplota lítium-iónovej batérie vyššia
alebo nižšia, nabitie lítium-iónovej batérie
pomocou rýchlej nabíjačky môže trvať dlhší
čas.

4. MERADLO ÚROVNE KAPACITY LÍTIUM-IÓNOVEJ
BATÉRIE

Meradlo úrovne kapacity lítium-iónovej batérie
uvádza množstvo nabitia, ktoré je lítium-iónová
batéria schopná uložiť.

Keď sa kapacita lítium-iónovej batérie zníži v dô-
sledku veku a používania, zníži sa aj úroveň me-
radla.

5. AUDIO

Režim audio zobrazuje stav audio informácií.

6. NAVIGÁCIA (ak je súčasťou výbavy)

Keď je v navigačnom systéme nastavené navá-
dzanie na trase, táto položka zobrazuje informá-
cie o navigovanej trase.

7. SPOTREBA ENERGIE

Režim spotreby energie zobrazuje okamžitú
spotrebu energie a priemernú spotrebu energie.

Okamžitá spotreba energie:

Zobrazenie sa mení, keď sa energia spotrebuje
alebo keď sa regenerovaná energia ukladá do
lítium-iónovej batérie počas jazdy.

Priemerná spotreba energie:

Displej zobrazuje priemernú spotrebu energie od
posledného vynulovania. Vynulovanie priemer-
nej spotreby energie urobíte tak, že stlačíte tla-
čidlo <OK>.

8. HISTÓRIA SPOTREBY ENERGIE

Režim história spotreby energie zobrazuje spot-
rebu energie za poslednú hodinu podľa stĺpco-
vého grafu. Graf sa aktualizuje každých 5 minút.

Graf pokračuje v aktualizácii aj po uvedení spína-
ča napájania do polohy OFF a vynuluje sa po 65
minútach.
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9. PROPILOT (ak je súčasťou výbavy)

Režim ProPILOT ukazuje prevádzkový stav na-
sledujúcich systémov:

• ProPILOT

• Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW)

• Systém Intelligent Lane Intervention (ILI)

• Rozpoznanie mŕtveho uhla (BSW)

• Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)

• Systém Intelligent Emergency Braking (IEB)

Tento režim sa bude zobrazovať aj vtedy, keď
stlačíte spínač systému ProPILOT.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “ProPILOT
(ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie
a riadenie”, “Systém varovania pri zmene
jazdného pruhu (LDW) (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”, “Systém
Intelligent Lane Intervention (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”,

“Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW)
(ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie
a riadenie”, “Systém upozornenia na križu-
júcu premávku za vozidlom (RCTA) (ak je súčas-
ťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”
a “Systém Intelligent Emergency Braking
(IEB) so systémom detekcie chodcov” v časti
“5. Naštartovanie a riadenie”.

10. BEZPEČNOSTNÝ ŠTÍT (ak je súčasťou výbavy)

Režim bezpečnostného krytu ukazuje stav na-
sledujúcich systémov:

• Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW)

• Systém Intelligent Lane Intervention (ILI)

• Rozpoznanie mŕtveho uhla (BSW)

• Systém Intelligent Emergency Braking (IEB)

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Systém
varovania pri zmene jazdného pruhu (LDW) (ak
je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”, “Systém Intelligent Lane Inter-
vention (ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Na-
štartovanie a riadenie”, “Systém rozpoz-
nania mŕtveho uhla (BSW) (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie” a

“Systém Intelligent Emergency Braking
(IEB) so systémom detekcie chodcov” v časti
“5. Naštartovanie a riadenie”.

11. STAV

Tento režim zobrazuje rýchlosť vozidla a infor-
mácie audio systému.

12. POČÍTADLO JAZDY

Režim počítadla jazdy zobrazuje nasledujúce in-
formácie:

• Priemerná spotrebovaná energia

• Priemerná rýchlosť

• Počítadlo kilometrov jazdy

• Uplynutý čas

Ak chcete resetovať každú položku alebo všet-
ky položky, stlačením tlačidla <OK> prepnite na
ponuku Resetovať a vyberte, ktorá položka(-y)
sa majú resetovať.

13. RIADENIE PODVOZKU

Keď je v činnosti systém Intelligent Trace Con-
trol, zobrazuje prevádzkový stav. Pozrite si

“Riadenie podvozku” v časti “5. Naštarto-
vanie a riadenie”.
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ZOBRAZENIA VÝSTRAŽNÝCH
INFORMÁCIÍ (modely s
navigačným systémom)
Výstraha slabá batéria
Keď sa rozsvieti kontrolka nízkeho nabitia batérie
m a hlavná kontrolka (žltá)m, systém na na-
vigačnej obrazovke zobrazí hlásenie, ktoré vodiča
upozorňuje na nízku úroveň nabitia batérie.

1. Oznámenie sa zobrazuje v ľavej hornej časti ob-
razovky. Obrazovku s podrobnými informáciami
zobrazíte dotknutím sa položky [Zobr.].

2. Systém zobrazí obrazovku hlásenia a oznámi ob-
sah hlásenia, aby vás tak upozornil na nízku úro-
veň nabitia batérie. Pozrite si hlásenie zobrazené
na obrazovke. Ak chcete vykonať vyhľadávanie
všetkých nabíjacích staníc, ktoré sa nachádzajú
v okolí aktuálnej polohy vozidla, dotknite sa po-
ložky [Vyhľad. nabíjacej stanice].

3. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku polohy vozidla,
stlačte klávesm alebo stlačte tlačidlo <MAP>.

POZNÁMKA:
• Výstrahu slabej batérie môžete vypnúť. Pozri-

te si samostatne poskytnutú príručku pre sys-
tém NissanConnect.

• V prípade nízkej úrovne nabitia batérie sys-
tém automaticky získa informácie o nabíja-
cích staniciach.

DISPLEJ ČASOVAČA

Displej časovača sa objaví na približne 30 sekúnd,
keď spínač napájania dáte do polohy OFF.

1) Čas nabíjania
Zobrazuje sa odhadovaný čas nabíjania lítium-
iónovej batérie (čas začatia a čas skončenia).
• Keď je nastavený časovač nabíjania, systém

nabíjania vypočíta odhadovaný čas nabitia
lítium-iónovej batérie na základe privádza-
nej elektrickej energie pri poslednom nabíja-
ní pomocou časovača a zobrazí sa čas za-
čatia a čas skončenia.

• Keď je časovač nabíjania nastavený na mož-
nosť OFF, odhadovaný čas dokončenia na-

Časovač nabíjania zapnutý/časovač ovládania
klimatizácie zapnutý
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bitia lítium-iónovej batérie na plnú úroveň
bude ako v prípade okamžitého nabíjania.
Čas skončenia sa vypočíta na základe elek-
trickej energie vybranej v ponuke [Charge
Time Screen].

• Keď sa lítium-iónová batéria úplne nabije,
čas nabíjania sa zobrazí ako [--:--].

2) Stav nastavenia časovača nabíjania
Keď je nastavený časovač nabíjania, zobrazuje
sa čas začatia a čas skončenia nabíjania pomo-
cou časovača.

3) Stav nastavenia časovača ovládania klimatizá-
cie
Keď je nastavený časovač ovládania klimatizá-
cie, zobrazuje sa čas odjazdu (čas skončenia)
nastavený pre časovač ovládania klimatizácie.

Keď stlačíte tlačidlo <OK> na volante, displej sa pre-
pne na ponuku [EV Settings]. V Nastaveniach EV sa
nastavenie časovača nabíjania a časovača ovláda-
nia klimatizácie môže zmeniť. (Pozri časť

“Nastavenia” v časti “2. Prístroje a ovládače”
vyššie v tejto časti, kde nájdete ponuku nastavení
displeja s informáciami o vozidle.)

Keď stlačíte tlačidlo m alebo m na volante,
kým sa zobrazuje displej časovača, zobrazenie sa
prepne na položku ECO Drive Report (ak vozidlo jaz-
dilo).

Po stlačení tlačidla sa bude ďalej zobrazovať jedno
zo zobrazení po dobu ďalších 30 sekúnd. Ak sú dve-
re zamknuté po uvedení spínača napájania do po-
lohy OFF, displej sa vypne pred nastaveným časom.

Pri modeloch vybavených navigačným systémom
sa na displeji zobrazuje deň v týždni spolu s časom
(hodina a minúta).

Okrem uvedených skutočností si uvedomte nasle-
dujúce podmienky pre informácie o dobe nabíjania:

• Čas nabíjania sa zobrazuje po 10 minútach. Ak je
odhadovaný čas nabíjania dlhší ako 24 hodín,
zobrazí sa [Over 24hr]

• Keď je nabíjanie nastavené tak, aby sa spustilo
hneď po pripojení nabíjacieho konektora k vo-
zidlu, čas spustenia sa zobrazuje ako [Charge
Now].

• Pri nabíjaní sa ako čas začatia zobrazuje čas, ke-
dy sa nabíjanie skutočne spustilo. Čas ukonče-
nia sa zobrazuje podľa odhadovaného času na-
bíjania, ktorý bol vypočítaný na základe dodávky
elektrickej energie.

• Pre modely s ohrievačom lítium-iónovej batérie
nabíjací systém vypočíta elektrickú energiu
spotrebovanú ohrievačom batérie, keď je tep-
lota lítium-iónovej batérie nízka a zobrazí sa dlh-
ší čas nabíjania.

• Keď je položka [Chg. Timer Only at HOME] na-
stavená na možnosť ZAP (modely s navigačným
systémom EV (elektrické vozidlo)), v položke Na-
stavenia EV sa čas začatia zobrazuje len vtedy,
keď dáte doma spínač napájania do polohy VYP.
Ak dáte spínač napájania do polohy VYP na inom
mieste než doma, zvolí sa režim okamžitého
nabíjania a ako štartovací čas sa objaví [Charge
Now].

• Keď je položka [Full charge has priority] nasta-
vená na možnosť ON v Nastaveniach EV a lítiu-
m.iónová batéria sa nedá nabiť na plnú úroveň
v čase medzi plánovaným časom začatia a

skončenia časovača nabíjania, čas nabíjania zo-
brazuje čas, o ktorý sa prekračuje plánovaný po-
čet hodín na časovači nabíjania.

• Ak si potrebujete overiť odhadovaný čas nabíja-
nia v závislosti od dostupnej elektrickej energie
(dodávanej do nabíjačky), pozrite si zobrazenie
Odhadovaný čas nabíjania. (Pozri časť

“Trasový počítač” uvedené skôr v tejto
časti.)

POZNÁMKA:
• Zobrazený čas skončenia nabíjania je len od-

had. Lítium-iónová batéria sa na nemusí na-
biť na plnú úroveň do odhadovaného času
skončenia.

• Ak sa časovač nabíjania a časovač ovládania
klimatizácie nastavia tak, aby fungovali sú-
časne, zobrazí sa dlhší čas nabíjania alebo sa
lítium-iónová batéria nemusí nabiť na plnú
úroveň do odhadovaného času skončenia.
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ZÁZNAM JAZDY ECO
Záznam jazdy ECO sa objaví približne na 30 sekúnd
po uvedení spínača napájania do polohy OFF po
tom, ako vozidlo prešlo viac ako 500 m (0,3 míle) a
stlačili ste tlačidlo m alebo m na volante.

➀ Predošlých 5-krát (štatistika)

Zobrazí sa priemerná spotreba energie za
predošlých 5-krát.

➁ Aktuálna spotreba energie

Zobrazí sa najnovšia priemerná spotreba
energie.

➂ Najlepšia spotreba energie

Zobrazí sa najlepšia spotreba energie v histórii.

➃ Regenerovaná energia (počet kilometrov)

Zobrazí sa množstvo regenerovanej energie
uloženej do lítium-iónovej batérie počas jednej
cesty z hľadiska vzdialenosti.

Ak vozidlo jazdilo väčšinu cesty z kopca, regeneruje
sa viac energie. To môže mať za následok, že rege-
nerovaná energia (počet kilometrov) ➃ zobrazuje
dlhšiu vzdialenosť, než vozidlo skutočne prešlo, prí-
padne aktuálna spotreba energie ➁ bude ukazovať
[99,9 km/kWh].

Keď stlačíte tlačidlom alebom, kým sa zobra-
zuje Záznam jazdy ECO, zobrazenie sa prepne na
zobrazenie časovača. Po stlačení tlačidla sa bude
ďalej zobrazovať jedno zo zobrazení po dobu ďal-
ších 30 sekúnd. Ak sú dvere zamknuté po uvedení
spínača napájania do polohy OFF, displej sa vypne
pred nastaveným časom.

V ponuke Nastavenia môžete Záznam jazdy ECO
tak, aby sa nezobrazoval po uvedení spínača napá-
jania do polohy OFF. Pozrite si [Nastavenia] vyššie v
tejto časti.

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH
ZNAČIEK (ak je súčasťou výbavy)
Systém rozpoznávania dopravných značiek (TSR)
poskytuje vodičovi informácie o najnovších rých-
lostných obmedzeniach. Systém zachytáva infor-
mácie o dopravných značkách z jednotky prednej
kamery s viacnásobným snímaním, ktorá sa nachá-
dza pred vnútorným spätným zrkadlom a na disp-
leji s informáciami o vozidle zobrazuje zistené znač-
ky. Pre vozidlá vybavené systémom NissanConnect
je zobrazené rýchlostné obmedzenie založené na

kombinácii údajov navigačného systému a živého
kamerového rozpoznávania. Informácie systému
TSR sa vždy zobrazujú v hornej časti displeja s infor-
máciami o vozidle a voliteľne aj v hlavnej strednej
oblasti obrazovky displeja. Pozri “[Výber hlav-
nej ponuky]” uvedené skôr v tejto časti, kde nájdete
podrobnosti o tom, ako prispôsobiť zobrazenie in-
formácií systému TSR.

VAROVANIE
Systém TSR je zamýšľaný len ako podporné
zariadenie poskytujúce vodičovi informácie.
Nie je náhradou pozornosti vodiča pri sledo-
vaní situácie v premávke, ani ho nezbavuje
zodpovednosti za bezpečnú jazdu. Nedokáže
zabrániť nehodám spôsobeným nedbanlivos-
ťou. Je zodpovednosťou vodiča, aby vždy dá-
val pozor a jazdil bezpečne.
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Ovládanie systému
Systém rozpoznávania dopravných značiek zobra-
zuje nasledujúce typy dopravných značiek:

jA Najnovšie zistené rýchlostné obmedzenie.

jB Štátne rýchlostné obmedzenie.

jC Žiadne informácie o rýchlostnom obmedzení.

jD Miesto so zákazom predbiehania.

jE Koniec zákazu predbiehania.

jF Podmienené rýchlostné obmedzenie s
nasledujúcimi dostupnými podmienkami:

jg Sneh

jh Šmýkanie (dážď 1)

ji Dážď (dážď 2)

jj Ťahanie

jk Všeobecné

VÝSTRAHA
• Systém rozpoznávania dopravných zna-

čiek (TSR) slúži ako pomôcka pri bezpeč-
nej jazde. Je na zodpovednosti vodiča, aby
zostal v strehu, jazdil bezpečne a dodržia-
val všetky platné pravidlá cestnej premáv-
ky, vrátane sledovania dopravných zna-
čiek.

• Systém rozpoznávania dopravných zna-
čiek (TSR) nemusí správne fungovať v na-
sledujúcich prípadoch:
• Keď sa na čelnom skle pred jednotkou

kamery systému TSR prichytí dážď,
sneh alebo nečistoty.

• Keď svetlomety jasne nesvietia z dô-
vodu nečistôt na šošovkách, prípadne
ak sklon svetlometov nie je nastavený
správne.

• Keď sa do jednotky kamery dostane
silné svetlo. (Napríklad keď na prednú
časť vozidla svieti priame svetlo pri vý-
chode alebo západe slnka.)

• Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Nap-
ríklad, keď vozidlo vstúpi do tunela ale-
bo opustí tunel alebo keď prechádza
pod mostom.)

• V oblastiach bez pokrytia navigačným
systémom.

• V prípade existencie odchýlok vo vzťa-
hu k navigácii, napríklad v dôsledku
zmien v smerovaní cesty.

• Pri predbiehaní autobusov alebo ná-
kladných vozidiel s rýchlostnými
nálepkami.

Zapnutie a vypnutie systému TSR
Systém TSR sa zapína alebo vypína pomocou po-
nuky [Nastavenia] na displeji s informáciami o vo-
zidle.

Postup si pozrite v časti “[Asistenti riadenia]”
uvedené skôr v tejto časti.

Systém je prechodne nedostupný
Systém TSR sa môže automaticky vypnúť, ak je vo-
zidlo zaparkované na priamom slnečnom svetle v
podmienkach vysokej teploty (nad približne 40 C
(104 F) a následne ho naštartujete. Na displeji s in-
formáciami o vozidle sa zobrazí hlásenie [Not avai-
lable High cabin temperature].

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď sa vnútorná teplota zníži, systém TSR automa-
ticky obnoví svoju činnosť.

TSR: dostupné dopravné značky
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Porucha systému
V prípade poruchy systému TSR sa systém automa-
ticky vypne a na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí výstražné hlásenie [Chyba systému].

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa zobrazí hlásenie [Chyba systému], na bezpeč-
nom mieste zíďte z cesty a zastavte vozidlo. Systém
EV vypnite a znovu naštartujte. Ak sa hlásenie [Chy-
ba systému] zobrazuje naďalej, systém nechajte
skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kva-
lifikovanej dielni.

Údržba
Systém TSR používa tú istú jednotku prednej kame-
ry s viacnásobným snímaním, ktorú používa systém
varovania pri zmene jazdného pruhu (LDW) nachá-
dzajúcu sa pred vnútorným spätným zrkadlom. In-
formácie o údržbe kamery nájdete v časti

“Údržba jednotky kamery s viacnásobným
snímaním” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

Vaše vozidlo je vybavené jedným alebo oboma na-
sledovnými bezpečnostnými systémami:

• Systém upozornenia na krádež (ak je súčasťou
výbavy)

• Systém ochrany proti krádeži NISSAN (NATS)*

Bezpečnostný stav je označený bezpečnostným in-
dikátorom.

(* imobilizér)

SYSTÉM UPOZORNENIA NA
KRÁDEŽ (ak je súčasťou výbavy)
Systém upozornenia na krádež poskytuje vizuálne
a zvukové signály po narušení určitej časti vozidla.

Ultrazvukové snímače (objemové snímanie) sníma-
jú pohyb v priestore pre pasažierov. Keď je systém
upozornenia na krádež aktivovaný, automaticky za-
pne ultrazvukové snímače.

Bezpečnostný indikátor

Indikátor bezpečnostného systému nachádzajúci
sa na prístrojovom paneli pracuje vtedy, keď je spí-
nač napájania v polohe LOCK, OFF alebo ACC. Je to
normálne.

Ako aktivovať systém:

1. Zatvorte všetky okná.

2. Spínač napájania zatlačte do polohy OFF.

3. Zatvorte a uzamknite všetky dvere a kapotu. Dve-
re môžete zamknúť pomocou systému inteli-
gentného kľúča.

4. Skontrolujte, či sa bezpečnostný indikátor rozs-
vieti Bezpečnostný indikátor bude rýchlo blikať
približne 20 sekúnd a potom bude blikať pomaly.

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
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Systém je teraz aktivovaný. Ak sa počas tejto 20-
sekundovej doby dvere odomknú integrovaným
príveskom, systémom inteligentného kľúča, prí-
padne ak spínač napájania otočíte do polohy ON,
systém sa neaktivuje.

POZNÁMKA:
Aj keď vodič a/alebo pasažieri sú vo vozidle, sys-
tém sa aktivuje pri zamknutých všetkých dverách
a s vypnutým spínačom napájania. Systém vy-
pnete umiestnením spínača napájania do polohy
ON.

Ak má systém poruchu, po aktivácii systému
5-krát zaznie krátke pípnutie. Systém nechajte
skontrolovať u informovaného opravára vozidiel
LEAF, ako napríklad u certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN

Činnosť systému upozornenia na krádež:

Systém upozornenia vydá nasledujúci alarm:

• Indikátor rizika bude blikať a upozornenie bude
znieť prerušovanie približne 30 sekúnd. (Upo-
zornenie sa zopakuje 8-krát.)

• Upozornenie sa automaticky vypne po približne
30 sekundách. Upozornenie sa znovu aktivuje,
ak do vozidla niekto zasiahne.

Alarm sa aktivuje, keď dôjde k:

• Používanie dverí bez použitia integrovaného
prívesku alebo systému inteligentného kľúča.

• Používanie kapoty.

• Volumetrický detekčný systém (ultrazvukové
senzory) je spustený (ak je aktivovaný).

Ako zastaviť upozornenie:

• Upozornenie zastavíte odomknutím dverí po-
mocou spínača dotykového tlačidla na kľučke
dverí alebo tlačidla UNLOCK m na inteligent-
nom kľúči, prípadne dotykovým spínačom kľuč-
ky dverí.

• Upozornenie sa zastaví, ak spínač napájania
otočíte do polohy ON.

SYSTÉM OCHRANY PROTI KRÁDEŽI
NISSAN (NATS)
Systém ochrany proti krádeži NISSAN (NATS) nedo-
volí naštartovať trakčný motor v prípade, ak sa ho
niekto pokúsi naštartovať bez použitia registrova-
ného NATS kľúča.

Ak sa vám spínač napájania nepodarí presunúť do
polohy READY to drive pomocou registrovaného
kľúča NATS, môže to byť spôsobené narušením, kto-
ré spôsobil:

• Iný kľúč NATS.

• Automatické zariadenie na vyberanie cestného
mýta.

• Automatické platobné zariadenie.

• Iné zariadenia vysielajúce podobné signály.

Spínač napájania dajte do polohy READY pomocou
nasledujúceho postupu:

1. Všetky položky, ktoré môžu spôsobovať interfe-
rencie, dajte preč od kľúča NATS.

2. Spínač napájania nechajte v polohe ON približne
5 sekúnd.

3. Spínač napájania dajte do polohy OFF a počkajte
približne 10 sekúnd.

4. Znovu zopakujte kroky 2 a 3.

5. Spínač napájania dajte do polohy READY to dri-
ve.

6. Vyššie uvedené kroky opakujte pokým neelimi-
nujete všetky možné interferencie.

Ak tento postup umožní prepnutie spínača napája-
nia do polohy READY to drive, spoločnosť NISSAN
vám odporúča umiestniť kľúč NATS oddelene od os-
tatných zariadení, aby ste zabránili rušeniam.

Bezpečnostný indikátor

Bezpečnostný indikátor je umiestnený na paneli
meračov. Označuje stav systému NATS.
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Indikátor svieti, keď je spínač napájania v polohe
LOCK, OFF alebo ACC. Bezpečnostný indikátor ozna-
čuje, že bezpečnostné systémy vo vozidle sú funkč-
né.

Ak NATS vykazuje poruchu, táto kontrolka zostane
svietiť aj v čase, keď je spínač napájania v polohe
ON.

POZNÁMKA:
Ak indikátor zostane svietiť a/alebo spínač napá-
jania nie je možné prepnúť do polohy READY to
drive, ohľadom vykonania servisu systému NATS
čo možno najskôr kontaktujte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikova-
ného predajcu elektrických vozidiel NISSAN. Pri
návšteve informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaného predajcu elektric-
kých vozidiel NISSAN za účelom servisu prineste
so sebou všetky kľúče NATS.

Pre model s pravostranným riadením (RHD):

Ak systém NATS vykazuje poruchu, tento bezpeč-
nostný indikátor sa rozsvieti, keď je spínač napája-
nia v polohe ON. Ak sa ale bezpečnostný indikátor
vypne po 15 minútach, spínač napájania môžete raz
presunúť do polohy READY to drive. Ohľadom vyko-
nania servisu systému NATS čo možno najskôr nav-
štívte informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN.

VAROVANIE

Pri teplotách pod bodom mrazu môže ostre-
kovací roztok zamrznúť na čelnom okne a byť
prekážkou vo viditeľnosti, čo môže viesť k ne-
hode. Ohrejte sklo pomocou odrosenia pred-
tým, ako ho umyjete.

VÝSTRAHA
• Neaktivujte ostrekovač nepretržite na viac

ako 30 sekúnd.

• Nepoužívajte ostrekovač, ak je nádržka
prázdna.

Ak činnosť stierača čelného skla prerušuje sneh
alebo ľad, stierač sa môže prestať pohybovať, aby
chránil svoj motor. Ak k tomu dôjde, spínač stie-
rača dajte stierača do polohy OFF a sneh alebo
ľad nachádzajúci sa na ramenách stieračov a v
ich okolí. O približne 1 minútu spínačom znovu
stierač zapnite.

Stierač čelného skla a ostrekovač môžete použiť,
keď je spínač napájania v polohe ON.

Zatlačením páčky smerom nadol nastavíte nasle-
dovné rýchlosti stierača:

➀ <AUTO> — AUTO (ak je súčasťou výbavy) riadi
systém automatického stierača citlivého na
dážď. (Pozri časť “Systém automatického
stierača citlivého na dážď” v časti “2. Prístroje a
ovládače”)

➁ Nízka (m) — neprerušovaná pomalá
prevádzka

➂ Vysoká (m) — neprerušovaná rýchla
prevádzka

➃ HMLA — jeden stierací pohyb stierača

SPÍNAČ STIERAČA A OSTREKOVAČA ČELNÉHO SKLA
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ČINNOSŤ OSTREKOVAČA:
Aby ste spustili ostrekovač, potiahnite páčku k sebe
➄, pokiaľ na čelné sklo nebude vystreknuté poža-
dované množstvo čistiacej kvapaliny. Stierač auto-
maticky vykoná niekoľko stieracích pohybov.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO
STIERAČA CITLIVÉHO NA DÁŽĎ

Systém automatického stierača citlivého na dážď
automaticky zapne stierače a nastavuje rýchlosť
stierača, a to podľa dažďa a rýchlosti vozidla pomo-
cou dažďového snímača umiestneného v hornej
časti čelného skla.

Ak chcete nastaviť systém automatického stierača
citlivého na dážď, páčku stlačte nadol do polohy
AUTO➀. Pokým bude spínač napájania v polohe ON,
stierač vykoná jeden stierací pohyb.

Citlivosť snímača dažďa je možné nastaviť otoče-
ním gombíka smerom dopredu ➁ (Vysoká) alebo
smerom dozadu ➂ (Nízka).

Ak chcete vypnúť systém automatického stierača
citlivého na dážď, páčku stlačte nahor do polohy
OFF alebo páčku potiahnite nadol do polohy m
(Nízka) alebo m (Vysoká).

VÝSTRAHA
• Dažďového snímača a jeho okolia sa ne-

dotýkajte, keď je spínač stierača v polohe
AUTO a spínač napájania v polohe ON. Stie-
rače sa môžu neočakávane pohnúť a spô-
sobiť zranenie alebo poškodenie stierača.

• Automatické stierače citlivé na dážď sú ur-
čené pre použitie počas dažďa. Ak spínač
necháte v polohe AUTO, stierače sa môžu
neočakávane pohnúť, keď sa na snímač
alebo do jeho okolia dostanú nečistoty, od-
tlačky prstov, olejové filmy alebo hmyz.
Stierače môžu pracovať aj v prípade, že
dažďový snímač ovplyvní výfukový plyn
alebo vlhkosť.

• Keď je čelné sklo pokryté odpudzovačom
vody, rýchlosť automatického stierača cit-
livého na dážď môže byť vyššia aj pri men-
šom množstve zrážok.

• Pri použití umývačky automobilov skon-
trolujte, či ste vypli systém automatického
stierača citlivého na dážď.

• Automatické stierače citlivé na dážď ne-
musia pracovať, ak sa dážď nedostane k
dažďovému snímaču, a to aj keď prší.

SPÍNAČ STIERAČA A
OSTREKOVAČA ZADNÉHO OKNA

VAROVANIE
V mrazivých teplotách môže kvapalina ostre-
kovača zamrznúť na skle zadného okna a brá-
niť vám vo výhľade. Pred použitím ostrekova-
ča zadného skla zohrejte zadné sklo pomocou
zariadenia na odrosenie.

VÝSTRAHA
• Neaktivujte ostrekovač nepretržite na viac

ako 30 sekúnd.

• Nepoužívajte ostrekovač, ak je nádržka
prázdna.

Ak činnosť stierača zadného okna prerušuje sneh
a pod., stierač sa môže prestať pohybovať, aby
chránil svoj motor. Ak k tomu dôjde, dajte spínač
stierača do polohy OFF a odstráňte sneh a pod. z
a z okolia ramien stierača. O približne 1 minútu
spínačom znovu stierač zapnite.
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Stierač a ostrekovač zadného okna môžete použiť,
keď je spínač napájania v polohe ON.

Stierač spustite otočením spínača v smere hodino-
vých ručičiek z polohy OFF.

➀ Prerušované (m) — prerušovaná prevádzka
(nedá sa nastaviť)

➁ Nízka (m) — neprerušovaná pomalá prevádz-
ka

Ostrekovač aktivujete zatlačením spínača smerom
dopredu ➂. Stierač tiež vykoná niekoľko stieracích
pohybov.

*: Pri modeloch s pravostranným riadením (RHD) je
usporiadanie opačné.

Ak chcete odmraziť/odrosiť zadné okno a vonkajšie
zrkadlá (ak sú súčasťou výbavy), spínač napájania
dajte do polohy ON a stlačte spínač➀. Rozsvieti sa
indikátor ➁. Znovu stlačte spínač, aby ste odrosenie
vypli.

Zariadenie na odrosenie skla sa vypne automaticky
po približne 15 minútach — ak sa zadné okno odrosí
skôr, stlačte spínač, aby ste odrosenie skla vypli.

VÝSTRAHA
Pri čistení vnútornej strany zadného okna
buďte opatrní, aby ste nepoškriabali alebo ne-
poškodili odrosenie zadného okna.Typ A*

Typ B*

SPÍNAČ ODROSENIA ZADNÉHO OKNA A VONKAJŠÍCH ZRKADIEL (ak
je súčasťou výbavy)
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Spínač ovládania jasu prístrojov je možné použiť,
keď je napájanie v polohe ON. Po použití spínača sa
v dolnej časti displeja s informáciami o vozidle zo-
brazí režim nastavenia jasu.

Stlačením strany spínača so znamienkom + ➁ zvý-
šite jas osvetlenia panela meračov a kontroliek na
prístrojovom paneli. Lišta ➀ sa posunie na stranu
so znamienkom +.

Stlačením strany spínača so znamienkom - ➁ stl-
míte osvetlenie. Lišta ➀ sa posunie na stranu so
znamienkom -.

Keď ovládanie jasu prístrojov nepoužijete počas nie-
koľkých sekúnd, režim nastavenia jasu zmizne a
uchová sa súčasné nastavenie jasu.

SPÍNAČ SVETLOMETOV
Osvetlenie

Systém automatického osvetlenia:

Systém automatických svetiel umožňuje také na-
stavenie svetlometov, že sa zapnú a vypnú automa-
ticky.

Nastavenie systému automatického osvetlenia:

1. Uistite sa, že spínač svetlometov je v polohe
<AUTO>.

2. Spínač napájania dajte do polohy ON.

3. Systém automatického osvetlenia automaticky
zapína a vypína svetlomety.

Systém automatického osvetlenia vypnete prepnu-
tím spínača do polohy m alebo m.

mPoloha:

Poloha m zapína predné parkovacie svetlá, svet-
lá prístrojovej dosky, zadné svetlá a osvetlenie evi-
denčného čísla.

mPoloha:

Poloha m zapína okrem iných svetiel aj svetlo-
mety.

Zapnutie stretávacích svetiel

➀ Ak chcete vybrať diaľkové svetlá, páčku dajte
do neutrálnej polohy podľa obrázka.

➁ Diaľkové svetlá zapnete zatlačením páčky
dopredu, keď je spínač v polohe m.
Potiahnutím páčky dozadu zvolíte stretávacie
svetlá.

OVLÁDANIE JASU PRÍSTROJOV
SPÍNAČ SVETLOMETOV A
SMEROVÝCH SVETIEL
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➂ Potiahnutím páčky smerom k vám rozsvietite
diaľkové svetlá aj v prípade, keď je spínač
svetlometov v polohe OFF.

Asistent diaľkových svetiel
Systém asistenta diaľkových svetiel bude fungovať
pri jazde s vozidlom rýchlosťou približne 40 km/h
(25 MPH) alebo vyššou. Ak sa pri zapnutých diaľko-
vých svetlách pred vaším vozidlom objaví približu-
júce sa vozidlo alebo vozidlo idúce pred vami, svet-
lomety sa automaticky prepnú na stretávacie svet-
lá.

Preventívne opatrenia pre asistenta diaľkových
svetiel:

VAROVANIE
• Systém asistenta diaľkových svetiel je

komfortnou funkciou, ale nie je náhradou
za bezpečnú jazdu. Vodič musí vždy zostať
pozorný, zabezpečiť bezpečné postupy
jazdy a v prípade potreby prepínať diaľko-
vé svetlá a stretávacie svetlá.

• Diaľkové svetlá alebo stretávacie svetlá sa
možno automaticky neprepnú za nasledu-
júcich podmienok. Diaľkové svetlá a stre-
távacie svetlá prepínajte manuálne.
– Počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh,

vietor atď.).
– Keď sa v blízkosti vozidla nachádza

zdroj svetla podobný svetlometom
alebo koncovým svetlám.

– Keď sú vypnuté svetlá približujúceho
sa vozidla alebo vozidla idúceho pred
vami, keď je farba svetiel ovplyvnená

cudzími materiálmi na svetlách, prí-
padne keď sú diaľkové svetlá mimo
svojej polohy.

– Keď dôjde k náhlej a súvislej zmene ja-
su.

– Pri jazde na ceste prechádzajúcej po-
nad vlnité kopce, prípadne na ceste s
rôznou výškou.

– Pri jazde po prašnej ceste s veľkým
množstvom zákrut.

– Keď značka alebo povrch podobný zr-
kadlu odráža intenzívne svetlo späť
smerom k prednej časti vozidla.

– Keď kontajner atď. ťahaný vozidlom
idúcim pred vami odráža intenzívne
svetlo.

– Keď je svetlomet vášho vozidla poško-
dený alebo znečistený.

– Keď je vozidlo naklonené v určitom
uhle v dôsledku defektu pneumatiky,
ťahania atď.

• Načasovanie prepnutia stretávacích sve-
tiel a diaľkových svetiel sa môže zmeniť v
nasledujúcich situáciách.
– Jas svetlometov približujúceho sa vo-

zidla alebo vozidla idúceho pred vami.
– Pohyb a smer približujúceho sa vozidla

alebo vozidla idúceho pred vami.
– Keď svieti len jedno svetlo približujú-

ceho sa vozidla alebo vozidla idúceho
pred vami.

– Keď približujúce sa vozidlo alebo vo-
zidlo idúce pred vami je dvojkolesové
vozidlo.

– Podmienky na ceste (sklon, zákruta,
povrch cesty atď.).

– Počet pasažierov a množstvo batožiny.

Obsluha asistenta diaľkových svetiel:

Systém asistenta diaľkových svetiel zapnite otoče-
ním spínača svetlometov do polohy <AUTO> a stla-
čením páčky dopredu (poloha diaľkových svetiel).
Po zapnutí svetlometov bude na merači svietiť indi-
kátor asistenta diaľkových svetiel.

Ak sa počas vyššie uvedenej situácie indikátor asis-
tenta diaľkových svetiel nerozsvieti, môže to ozna-
čovať, že systém nefunguje správne. Systém nechaj-
te skontrolovať u informovaného opravára vozidiel
LEAF, ako napríklad u certifikovaného predajcu elek-
trických vozidiel NISSAN.

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

Systém asistenta diaľkových svetiel zapnite otoče-
ním spínača svetlometov do polohym alebo pre-
sunutím páčky do neutrálnej polohy vyberte polo-
hu stretávacích svetiel.
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Údržba snímača obrazu okolia:

Snímač obrazu okolia ➀ pre systém asistenta diaľ-
kových svetiel sa nachádza pred vnútorným spät-
ným zrkadlom. Z dôvodu zachovania správnej pre-
vádzky systému asistenta diaľkových svetiel a za-
bránenia vzniku poruchy systému určite
dodržiavajte nasledujúce:

• Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.

• Do blízkosti snímača obrazu okolia nenalepujte
nálepky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
snímača obrazu okolia. Nedotýkajte sa objektí-
vu snímača, ktorý sa nachádza na snímači ob-
razu okolia.

Ak sa snímač obrazu okolia poškodil v dôsledku ne-
hody, obráťte sa na informovaného opravára vozi-
diel LEAF, ako napríklad na certifikovaného predaj-
cu elektrických vozidiel NISSAN.

“Priateľské osvetlenie” (ak je
súčasťou výbavy)
Funkcia Priateľské osvetlenie je komfortnou funkci-
ou. Umožňuje osvetlenie zo svetlometov vozidla po
otočení spínača napájania do polohy OFF alebo
LOCK.

Jedným potiahnutím spínača svetlometov smerom
k vám aktivujete svetlomety a približne po 30 se-
kundách sa automaticky vypnú. Spínač svetlome-
tov môžete potiahnuť smerom k sebe až štyrikrát,
aby ste predĺžili interval zapnutia svetlometov až na
maximálne 2 minúty v 30 sekundových prírastkoch.

POZNÁMKA:
• Funkcia Priateľské osvetlenie sa dá zrušiť

opätovným otočením spínača napájania do
polohy ACC alebo ON.

• Ak chcete aktivovať funkciu Priateľské osvet-
lenie, spínač svetlometov musí byť v polohe
<AUTO>.

Uhlové svietidlá (ak sú súčasťou
výbavy)
Systém uhlových svietidiel rozsvieti LED hmlové
svetlo podľa uhlu riadenia, aby tak osvetlil horný
bod okraja a zlepšil viditeľnosť.

Napríklad v ľavotočivej zákrute sa hmlové svetlo
vľavo rozsvieti, ako vodič otáča volantom doľava, a
zlepšuje tak osvetlenie v smere jazdy vozidla.

Keď je spínač svetlometov v polohe <AUTO> alebo
m, automaticky sa aktivuje systém uhlových
svietidiel.

POZNÁMKA:
• Systém uhlových svietidiel nefunguje pri

rýchlosti nad 40 km/h (25 MPH).

• Systém uhlových svietidiel sa neaktivuje, keď
sú aktivované predné hmlové svetlá; keď sú
aktivované predné hmlové svetlá, horný bod
okraja je už osvetlený.

Systém šetrenia akumulátora
Signál upozornenia zapnutých svetlometov zaznie,
keď sa dvere vodiča otvoria v čase, keď sa zistia
nasledujúce nesprávne činnosti:

• Spínač svetlometov je v polohem alebom
a spínač napájania je v polohe ACC, OFF alebo
LOCK.

• Spínač svetlometov je v polohe AUTO a predné
alebo zadné hmlové svetlo je zapnuté, keď je
spínač napájania v polohe ACC, OFF alebo LOCK.

Pri opúšťaní vozidla sa ubezpečte, že ste spínač
svetlometov dali do polohy OFF alebo AUTO a spí-
nač zadného hmlového svetla do polohy OFF.

Keď je spínač svetlometov v polohe m alebo
m, kým je spínač napájania v polohe ON, svetlá
sa automaticky vypnú po uvedení spínača napája-
nia do polohy ACC, OFF alebo LOCK a otvorení dverí
na strane vodiča.
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Keď spínač svetlometov zostane v polohem ale-
bo m potom, ako sa svetlá automaticky zhasnú,
svetlá sa pri umiestnení spínača napájania do polo-
hy ON alebo READY to drive zapnú.

VÝSTRAHA
Svetlá nenechávajte zapnuté, keď je spínač
napájania v polohe OFF, ACC alebo ON po dlhú
dobu, aby ste zabránili vybitiu 12 V batérie.

Nastavenie zacielenia svetlometov
(ak je súčasťou výbavy)

Manuálne ovládanie:

Nastavenie zacielenia svetlometov funguje, keď je
spínač napájania v polohe ON/READY a svetlomety
sú zapnuté, aby umožnili nastavenie osi svetlome-
tov podľa podmienok jazdy.

Pri jazde bez ťažkého nákladu/batožiny alebo pri
jazde po rovnej vozovke zvoľte normálnu polohu 0.

Ak sa zmení počet pasažierov a náklad/batožina vo
vozidle, os svetlometov môže byť vyššia ako oby-
čajne. Ak vozidlo jazdí v kopcovitom prostredí, svet-
lomety môžu svietiť priamo do spätného zrkadla a
vonkajších spätných zrkadiel vozidla pred vami ale-
bo priamo na čelné sklo oproti idúceho vozidla, čo
môže zatemniť videnie druhých vodičov.

Ak chcete nastaviť správnu výšku zacielenia, adek-
vátne otáčajte spínač. Čím vyššie je číslo na ovlá-
dači, tým nižšie sa svetelná os svetlometov nachá-
dza.

Polohu spínača vyberte podľa nasledovných príkla-
dov.

Poloha
spínača

Počet
pasažierov

na
prednom
sedadle

Počet
pasažierov
na zadnom

sedadle

Hmotnosť
nákladu v

batožinovom
priestore

0 1 alebo 2 Žiadni
pasažieri Žiadny náklad

1 2 3 Žiadny náklad

1 2 3 Približne 40 kg
(88 lb)

2 1 Žiadni
pasažieri

Približne 280
kg (617 lb)

SPÍNAČ SMEROVÝCH SVETIEL

VÝSTRAHA
Spínač smeroviek sa nezruší automaticky, ak
uhol natočenia volantu neprekročí predvolenú
hodnotu. Po odbočení alebo zmene pruhu sa
uistite, že spínač smeroviek sa vrátil do pôvod-
nej polohy.

➀ Smerové svetlo
Posunutím páčky nahor alebo nadol signalizujete
smer doprava alebo doľava. Keď skončíte odbočo-
vanie, smerové svetlo sa automaticky vypne.
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➁ Signál o zmene jazdného pruhu
Ak chcete vydať signál o zmene jazdného pruhu,
posuňte páčku nahor alebo nadol až do bodu, v kto-
rom začnú blikať smerové svetlá.

Ak sa páčka vráti späť hneď po pohnutí nahor alebo
nadol, svetlo 3-krát zabliká.

Pre zrušenie blikania posuňte páčku do opačného
smeru.

PREDNÉ HMLOVKY (ak sú
súčasťou výbavy)

Pre zapnutie predných hmloviek otočte spínač hm-
loviek do polohy m so spínačom svetlometov v
polohe m alebo v polohe m.

Ak chcete vypnúť predné hmlovky, otočte spínač
predných hmloviek do polohy OFF.

Pre činnosť hmloviek je potrebné, aby boli zapnuté
svetlomety.

Keď je spínač svetlometov v polohe <AUTO>:

• Otočením spínača hmloviek do polohym za-
pnete svetlomety, hmlovky a ostatné svetlá, za-
tiaľ čo je spínač napájania v polohe ON alebo
READY to drive.

Zadné hmlové svetlo (AK JE
SÚČASŤOU VÝBAVY)
Ak chcete zapnúť zadnú hmlovku, otočte spínač
hmloviek do polohy m. Spínač svetlometov sa
automaticky vráti do polohym a zadná hmlovka
sa rozsvieti spolu s prednými hmlovkami. Uistite sa,
že indikátor m na prístrojovom paneli sa rozs-
vieti.

Ak chcete vypnúť zadné hmlovky, znovu otočte spí-
nač hmloviek do polohy m. Uistite sa, že m
indikátor na prístrojovej doske je vypnutý.

Ak chcete vypnúť predné aj zadné hmlovky, spínač
hmloviek otočte do polohy OFF. Keď je spínač svet-
lometov v polohe <AUTO>:

• Otočením spínača hmloviek do polohy m za-
pnete svetlomety, zadné hmlovky a ostatné
svetlá, zatiaľ čo je spínač napájania v polohe ON
alebo READY to drive.

Pre činnosť zadných hmloviek je potrebné, aby boli
zapnuté svetlomety. Zadné hmlové svetlo by ste
mali použiť len vtedy, keď je viditeľnosť značne zní-
žená (vo všeobecnosti na menej ako 100m (328
stôp)).

SPÍNAČ HMLOVIEK
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Aby ste rozozvučali klaksón, zatlačte strednú časť
volantu ➀.

VAROVANIE
Klaksón nerozoberajte. Ak to urobíte, mohlo
by to mať vplyv na správnu činnosť systému
predných doplnkových airbagov. Manipulácia
so systémom predných doplnkových airbagov
môže spôsobiť vážne zranenia osôb.

VAROVANIE

Vyhrievanie seadiel nepoužívajte ani ho nedo-
voľte používať spolujazdcom, ak vy alebo spo-
lujazdci nedokážu sledovať zvyšujúcu sa tep-
lotu sedadla, prípadne ak nedokážu cítiť bo-
lesť v tých častiach tela, ktoré sú v styku so
sedadlom. Použitie vyhrievania sedadiel taký-
mito osobami môže mať za následok vážne
zranenia.

VÝSTRAHA
• Vykurovanie sedadiel nepoužívajte dlho-

dobo, alebo ak v sedadle nikto nesedí.

• Nedávajte nič na sedadlo, čo by izolovalo
teplo, ako prikrývku, vankúš, poťahy atď. V
opačnom prípade sa sedadlo môže pre-
hriať.

• Na sedadlo neukladajte nič tvrdé alebo
ťažké, ani ho neprepichujte špendlíkom
alebo iným predmetom. Môže to spôsobiť
poškodenie ohrievača.

• Akúkoľvek tekutinu rozliatu na vyhrievané
sedadlo by ste mali okamžite utrieť
suchou handrou.

• Keď čistíte sedadlo, nikdy nepoužívajte
benzín, riedidlo ani podobné materiály.

• V prípade akýchkoľvek anomálií, alebo ak
vyhrievanie sedadiel nefunguje, vypnite
spínač a dajte systém skontrolovať certifi-
kovanému predajcovi elektrických vozidiel
NISSAN.

Vpredu

Vzadu

KLAKSÓN VYHRIEVANÉ SEDADLÁ (ak sú súčasťou výbavy)
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Predné sedadlá a zadné vonkajšie sedadlá (ak sú
súčasťou výbavy) môžu byť vyhrievané zabudova-
nými ohrievačmi. Spínače umiestnené na prednej a
zadnej strane stredovej konzoly (ak sú súčasťou vý-
bavy pre zadné sedadlá) sa dajú ovládať aj nezávisle
od seba.

1. Spínač napájania dajte do polohy ON.

2. Stlačte polohu <LO> alebo <HI> spínača podľa
vami želanej teploty. Indikátor na spínači sa rozs-
vieti.

3. Ak chcete vyhrievanie vypnúť, otočte spínač do
rovnej polohy. Uistite sa, že indikátor zhasol.

Vykurovanie je ovládané termostatom, ktorý ho au-
tomaticky zapína a vypína. Indikátor zostane svietiť
dovtedy, pokým bude zapnutý spínač.

Keď je interiér vozidla vyhriaty, nezabudnite spínač
vypnúť.

Systém vyhrievaného volantu je navrhnutý tak, aby
bol v činnosti len vtedy, keď je teplota povrchu vo-
lantu nižšia ako približne 20 °C (68 °F).

Volant zohrejte stlačením spínača vyhrievaného vo-
lantu po prepnutí spínača napájania do polohy ON.
Indikátor ➀ na spínači sa rozsvieti.

Ak je teplota povrchu volantu nižšia ako približne
20 °C (68 °F), systém zohreje volant a bude sa strie-
davo vypínať a zapínať kvôli udržaniu teploty nad
20 °C (68 °F). Indikátor zostane svietiť dovtedy, po-
kým bude systém zapnutý.

Systém vyhrievania volantu manuálne vypnite opä-
tovným stlačením spínača. Indikátor zhasne.

POZNÁMKA:
• Ak je pri zapnutí spínača teplota povrchu vo-

lantu vyššia ako 20 °C (68 °F), systém nebude
volant zohrievať. Nie je to porucha.

• Ak je vonkajšia teplota nízka (približne 10 °C
(50 °F) alebo menej) a používa sa časovač
ovládania klimatizácie alebo diaľkové ovlá-
danie klimatizácie (ak je súčasťou výbavy),
ohrievač volantu bude automaticky v činnosti
v nasledujúcich situáciách:
– Keď sa používa časovač ovládania klima-

tizácie: spustí sa približne 15 minút pred
nastaveným časom odjazdu a bude v pre-
vádzke až do nastaveného času odjazdu.

– Keď sa používa diaľkové ovládanie klima-
tizácie (ak je súčasťou výbavy): je v činnos-
ti 15 minút po zapnutí diaľkového ovláda-
nia klimatizácie.

VYHRIEVANÝ VOLANT (ak je
súčasťou výbavy)
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Elektrická zásuvka sa nachádza na prístrojovej do-
ske.

VÝSTRAHA
• Elektrická zásuvka a zástrčka môžu byť

počas používania alebo bezprostredne po
skončení používania horúce.

• Nenapájajte zariadenia, ktoré majú odber
väčší ako 12 voltov, 120 W (10 A). Nepouží-
vajte dvojité adaptéry alebo viac ako jed-
no elektrické príslušenstvo.

• Vybitu 12 V batérie zabráňte použitím elek-
trickej zásuvky, keď jespínač napájania v
polohe ON alebo READY to drive.

• Elektrickú zásuvku nepoužívajte, keď je
zapnutá klimatizácia, predné svetlomety
alebo zariadenie na odrosenie zadného
okna.

• Táto elektrická zásuvka nie je určená na
použitie so zapaľovačom.

• Zástrčku zatlačte až nadoraz. Ak nie je vy-
tvorený správny kontakt, zástrčka sa mô-
že prehriať alebo sa môže otvoriť interná
tepelná poistka.

• Pred pripojením alebo odpojením zástrčky
sa uistite, že práve používané elektrické
príslušenstvo je vypnuté.

• Ak zásuvku nepoužívate, zatvorte kryt. Za-
bráňte kontaktu zásuvky s vodou.

DRŽIAKY NÁPOJOV

VÝSTRAHA
• Vyhýbajte sa prudkým rozjazdom, keď po-

užívate držiak nápojov, aby ste predišli
rozliatiu nápoja. Ak je tekutina horúca, mô-
že popáliť vás alebo vášho spolujazdca.

• Do držiaka nápojov vkladajte len mäkké
poháre. Tvrdé predmety môžu v prípade
nehody spôsobiť zranenie.

ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA ÚLOŽNÝ PRIESTOR
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Držiaky na mäkké fľaše

VÝSTRAHA
• Držiak na fľaše nepoužívajte pre žiadne

iné predmety, ktoré môžu vyletieť do vo-
zidla a spôsobiť zranenie v prípade prud-
kého brzdenia alebo v prípade nehody.

• Držiaky na fľaše nepoužívajte pre otvore-
né nádoby s kvapalinami.

ÚLOŽNÁ SKRINKA PRED
SPOLUJAZDCOM

VAROVANIE
Veko úložnej skrinky pred spolujazdcom ne-
chajte počas jazdy zatvorené, aby ste predišli
zraneniam v prípade nehody alebo prudkého
zastavenia.

Aby ste otvorili úložnú skrinku pred spolujazdcom,
zatiahnite za rukoväť.

Ak ju chcete zatvoriť, zatlačte kryt až pokým neza-
padne zámok.

ÚLOŽNÁ SKRINKA V KONZOLE

Ak chcete otvoriť úložnú skrinku v konzole, tlačidlo
stlačte nahor a veko potiahnite nahor. Ak ho chcete
zatvoriť, veko tlačte nadol, pokým nezapadne.
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HÁČIKY NA ŠATY

VÝSTRAHA
Na jeden háčik neaplikujte zaťaženie väčšie
ako 1 kg (2 lb).

Háčiky na šaty sú namontované na zadných po-
mocných držadlách.

KRYT BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
(ak je súčasťou výbavy)

VAROVANIE
• Na kryt batožinového priestoru nikdy nič

neukladajte, bez ohľadu na veľkosť. V prí-
pade nehody alebo náhleho zastavenia
môže akýkoľvek na nej položený predmet
spôsobiť zranenie.

• Nenechávajte kryt batožinového priesto-
ru vo vozidle, keď je vysunutý z držiaka.

• Správne zaistite každý náklad, aby ste za-
bránili jeho skĺznutiu alebo posúvaniu. Ne-
umiestňujte náklad vyššie ako sú operad-
lá sedadiel. V prípade prudkého brzdenia
alebo kolízie môže nezabezpečený náklad
spôsobiť zranenia osôb.

• Vrchný popruh prvku zaistenia detí sa mô-
že v prípade kontaktu s krytom batožino-
vého priestoru alebo s predmetmi v bato-
žinovom priestore poškodiť. Kryt batoži-
nového priestoru vyberte z vozidla alebo
ho zaistite v nákladnom priestore. Taktiež
zaistite všetky predmety v nákladnom
priestore. Ak je poškodený vrchný popruh
prvku zaistenia detí, vaše dieťa sa v prípa-
de kolízie môže vážne zraniť alebo prísť o
život.

VÝSTRAHA
Na jeden háčik neaplikujte celkové zaťaženie
väčšie ako 5 kg (11 lb),jA pretože ➀ takéto ko-
nanie by mohlo spôsobiť zlomenie háčika.
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Kryt batožinového priestoru udržiava obsah bato-
žinového priestoru skrytý pred vonkajším svetom.

Odstránenie krytu batožinového priestoru:

1. Odstráňte popruhy zo zadných výklopných dverí.

2. Vytiahnite kryt batožinového priestoru.

3. Kryt batožinového priestoru vyberiete tak, že ho
potiahnete dozadu.

Úložná sieť na kábel EVSE
(napájacie vybavenie elektrického
vozidla) ALEBO MODE 3

VÝSTRAHA

Nosnosť nákladu je 3,1 kg (6,8 lb). Ak naložíte
náklad s hmotnosťou vyššou ako 3,1 kg (6,8
lb), úložná sieť môže v prípade kolízie alebo pri
prudkom brzdení prasknúť. Ak sa to stane,
hrozí nebezpečenstvo, že náklad vystrelí ako
projektil do priestoru pre pasažierov a môže
tak spôsobiť zranenie.

Pri vyberaní alebo odkladaní kábla EVSE (napájacie
vybavenie elektrického vozidla) (ak je súčasťou vý-
bavy) alebo kábel Mode 3 (ak je súčasťou výbavy),
vyberte háčikjA z ukotvenia. Pri ukladaní kábla EVSE
(napájacie vybavenie elektrického vozidla) alebo
kábla Mode 3 sa uistite, že ste bezpečne upevnili
všetky háčiky na ich miesta.

Ak musíte úložnú sieť vybrať, napríklad kvôli ulože-
niu golfovej tašky alebo podobného predmetu, vy-
berte všetky háčiky z ukotvení.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ OKNÁ

VAROVANIE
• Uistite sa, že všetci pasažieri majú svoje

ruky atď. počas pohybu a pred zatvorením
okna vo vozidle. Použite spínač zamknutia
okien, aby ste predišli neočakávanému po-
užitiu elektricky ovládaných okien.

• Aby sa pomohlo predísť riziku zranenia
alebo smrti počas neúmyselnej prevádzky
vozidla a/alebo jeho systémov vrátane za-
chytenia v oknách alebo neúmyselnej ak-
tivácie uzamknutia dverí nenechávajte vo
vozidle bez dozoru deti, osoby vyžadujúce
pomoc iných, ani zvieratá. Okrem toho sa
môže teplota vo vnútri zatvoreného vozid-
la počas teplého dňa rýchlo zvýšiť tak, že
môže predstavovať vysoké riziko zranenia
alebo smrti pre osoby a zvieratá.

OKNÁ
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Hlavný spínač elektricky ovládaného
okna

1. Okno na strane vodiča

2. Bočné okno na strane spolujazdca

3. Okno zadného ľavého pasažiera

4. Okno zadného pravého pasažiera

5. Tlačidlo uzamknutia okna

*: Pri modeloch s pravostranným riadením (RHD) je
usporiadanie opačné.

Okno otvoríte alebo zatvoríte tak, že spínač zatla-
číte nadoljA alebo potiahnete nahorjB a podržíte.
Hlavný spínač (spínače na strane vodiča) otvára ale-
bo zatvára všetky okná.

Zamykanie okien spolujazdcov
Po stlačení tlačidla uzamknutia jC môžete otvoriť
alebo zatvoriť len okno na strane vodiča. Toto zru-
šíte opätovným stlačením tohto tlačidla.

Spínač elektricky ovládaného okna
na strane spolujazdca

Spínač elektricky ovládaného okna na strane spo-
lujazdca otvorí alebo zatvorí len príslušné okno. Ok-
no otvoríte alebo zatvoríte tak, že spínač zatlačíte
nadol alebo potiahnete nahor a podržíte.

Automatické ovládanie

*: Pri modeloch s pravostranným riadením (RHD) je
usporiadanie opačné.

Automatická činnosť je dostupná pre spínač s ozna-
čením m na svojom povrchu.

Otvorenie/zatvorenie:

Ak chcete okno úplne otvoriť alebo zatvoriť, spínač
úplne zatlačte alebo ho vytiahnite a pustite, spínač
nemusíte držať. Okno sa automaticky úplne otvorí
alebo zatvorí. Ak chcete okno zastaviť, spínač iba
zatlačte alebo potiahnite opačným smerom.

Jemné zatlačenie alebo potiahnutie spínača spô-
sobí, že sa okno bude otvárať alebo zatvárať až do
uvoľnenia spínača.

Model s ľavostranným riadením (LHD)*
Model s ľavostranným riadením (LHD)*
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Funkcia automatického roztvorenia

VAROVANIE
Tesne pred úplne uzavretou polohou je malá
medzera, ktorú nie je možné zaznamenať.
Pred zatvorením okien skontrolujte, či majú
všetci pasažieri svoje ruky, atď. vo vnútri
vozidla.

Funkcia automatického spätného chodu umožňuje
automatický spätný chod okna v prípade, že sa nie-
čo zachytí do okna počas automatického zatvára-
nia. Keď ovládacia jednotka zistí prekážku, okno bu-
de okamžite spustené nadol.

Funkcia automatického roztvorenia sa môže akti-
vovať, ak dôjde k nárazu alebo zaťaženiu podob-
nému tomu, keď sa do okna niečo zachytí.

Postup reinicializácie
Ak hlavný systém elektrického ovládania okien na
strane vodiča nefunguje správne alebo sa okno na
strane vodiča nezatvára automaticky, vykonajte na-
sledujúci postup:

1. Spínač napájania dajte do polohy ON.

2. Zatvorte dvere.

3. Okno úplne otvorte pomocou spínača elektric-
kého ovládania okien.

4. Potiahnite spínač elektrického ovládania okien a
podržte ho, aby ste okno zatvorili a po úplnom
zatvorení okna podržte spínač na viac ako 3 se-
kundy.

5. Uvoľnenie spínača elektrického ovládania okien.
Okno ovládajte automatickou funkciou, aby ste
potvrdili ukončenie inicializácie.

Ak systém elektrického ovládania okien po vykona-
ní vyššie uvedeného postupu nefunguje správne,
vozidlo nechajte skontrolovať u informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u certifikova-
ného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

VÝSTRAHA

• Dlhodobo nepoužívajte, keď je spínač na-
pájania v polohe OFF. Môže to spôsobiť vy-
bitie 12 V batérie.

• Keď opúšťate vozidlo, vypnite svetlá.

OSVETLENIE VNÚTORNÉHO
PRIESTORU
Osvetlenie vnútorného priestorujA má trojpoloho-
vý spínač.

Keď je spínač v polohe ON ➂, osvetlenie sa rozsvieti.

Keď je spínač v strednej polohe ➁, po otvorení dverí
sa rozsvieti osvetlenie vnútorného priestoru.

INTERIÉROVÉ SVETLÁ
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Časovač osvetlenia interiéru udrží osvetlenie vnú-
torného priestoru zapnuté po určitú dobu, keď:

• Zapaľovanie je umiestnené v polohe OFF alebo
LOCK.

• keď dvere odomknete stlačením tlačidla UN-
LOCK (na inteligentnom kľúči) alebo dopytovým
spínačom s napájaním v polohe LOCK.

• Ktorékoľvek dvere ste otvorili a potom zatvorili
s napájaním v polohe LOCK.

Časovač osvetlenia interiéru bude zrušený, keď:

• Dvere vodiča sú zamknuté.

• Napájanie je v polohe ON.

Keď je spínač v polohe <OFF> ➀, osvetlenie vnútor-
ného priestoru sa nerozsvieti bez ohľadu na ostat-
né podmienky.

PREDNÉ LAMPIČKY NA ČÍTANIE
Prednú lampičku na čítanie jB zapnite stlačením
spínača ➁ a lampička sa rozsvieti. Vypnite ju stlače-
ním spínača vypnutia ➀.

Systém šetrenia akumulátora
Ak ktorékoľvek dvere necháte otvorené na určitú
dobu a spínač osvetlenia vnútorného priestoru je v
horizontálnej alebo spínač ovládania osvetlenia
vnútorného priestoru je v strednej polohe ➁, osvet-
lenie automaticky zhasne.

ZADNÉ OSVETLENIE INTERIÉRU
Spínač osvetlenia má tri polohy: <ON>, <DOOR> a
<OFF>.

Poloha ON
Keď je spínač v polohe <ON> ➀, osvetlenie sa rozs-
vieti.

Poloha DOOR
Keď je spínač v polohe <DOOR> ➁, osvetlenie sa
rozsvieti za nasledovných podmienok:

• Spínač napájania je v polohe LOCK
– zostane svietiť približne 15 sekúnd.

• Dvere odomknete stlačením tlačidla UNLOCK
m na inteligentnom kľúči alebo dotykovým
spínačom na kľučke dverí, pričom spínač napá-
jania je v polohe LOCK.
– zostane svietiť približne 15 sekúnd.

• Ktorékoľvek dvere ste otvorili a potom zatvorili
so spínačom napájania v polohe LOCK.
– zostane svietiť približne 15 sekúnd.

• Otvoríte ktorékoľvek dvere, pričom spínač na-
pájania je v polohe ACC alebo ON
– zostane svietiť, pokým budú otvorené dve-

re. Osvetlenie zhasne po zatvorení dverí.

Ak osvetlenie necháte zapnuté, po určitej dobe sa
automaticky vypne, aby sa zabránilo vybitiu ba-
térie.

Poloha OFF
Keď je spínač v polohe <OFF> ➂, osvetlenie sa ne-
rozsvieti bez ohľadu na podmienky.

OSVETLENIE BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU
Svetlo sa automaticky rozsvieti, keď sa otvoria za-
dné výklopné dvere.

OSVETLENIE ÚLOŽNEJ SKRINKY
PRED SPOLUJAZDCOM
Svetlo sa automaticky rozsvieti, keď sa otvorí úložná
skrinka pred spolujazdcom.
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Systém zvuku približujúceho sa vozidla pre chod-
cov (VSP) je systém, ktorý pomocou zvuku pomáha
upozorniť chodcov na prítomnosť vozidla, keď s ním
jazdíte nízkou rýchlosťou.

Keď sa vozidlo začne pohybovať, vydá zvuk.

Zvuk sa vypne, keď vozidlo prekročí rýchlosť približ-
ne 30 km/h (19 MPH).

Zvuk sa zapne, keď vozidlo spomalí na rýchlosť me-
nej ako približne 25 km/h (16 MPH).

Zvuk sa vypne, keď vozidlo zastaví.

Prevádzka:

Systém VSP sa automaticky zapne, keď je vozidlo v
režime PRIPRAVENÉ na režim jazdy. (Indikátor m
na Displeji s informáciami o vozidle zhasne.)

• Systém VSP vypnite stlačením tlačidla VSP OFF
(m). (Indikátor m sa rozsvieti po vypnutí
systému.)

• Systém VSP zapnite opätovným stlačením tla-
čidla m. (Indikátor m zhasne.)

• Systém sa vynuluje po vypnutí spínača napája-
nia. Po opätovnom zapnutí spínača napájania
sa systém VSP automaticky zapne.

POZNÁMKA:
• Pre modely s ľavostranným riadením (LHD):

Po zvolení polohy R (spiatočka) sa zvuk ne-
vypne, a to ani v prípade zastavenia vozidla.

• Ak chcete zvýšiť hlasitosť systému VSP, kon-
taktujte informovaného opravára vozidiel LE-
AF, ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN. (Hlasitosť sa ne-
dá znížiť.)

VAROVANIE
• Vodiči musia pri používaní systému VSP

(najmä pri cúvaní s vozidlom) zabezpečiť
primeranú starostlivosť/pozornosť a za-
ručiť súlad so zákonmi jurisdikcie, v ktorej
systém VSP používajú.

• Systém VSP vypínajte len v určitých veľmi
neobvyklých situáciách, kde je prítomnosť
chodcov veľmi nepravdepodobná, ako
napríklad v dopravnej zápche na diaľnici.
Systém VSP nikdy nevypínajte, ak existuje
možnosť prítomnosti chodcov.

• Ak je pri jazde s vozidlom systém VSP vy-
pnutý, chodci si možno nevšimnú približu-

júce sa vozidlo, čo môže spôsobiť nehodu
majúcu za následok vážne zranenia osôb
alebo smrť.

• Ak počas jazdy nepočujete zvuk zo systé-
mu VSP, vozidlo zastavte na bezpečnom a
tichom mieste. Otvorte okno, pevne stlač-
te brzdový pedál a zaraďte polohu R (spia-
točka) vozidla. Skontrolujte, či z prednej
časti vozidla vychádza prevádzkový zvuk.

• Ak zvuk nepočujete, keď je systém VSP za-
pnutý (indikátor VSP OFF nesvieti), ohľa-
dom prehliadky sa okamžite obráťte na in-
formovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad na certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.

SPÍNAČ VYPNUTIA ZVUKU PRIBLIŽUJÚCEHO SA VOZIDLA PRE
CHODCOV (VSP)
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POZNÁMKA
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Spolu s kľúčom sa dodáva štítok s číselným označe-
ním kľúčov. Číslo kľúča zaznamenajte a uschovajte
ho na bezpečnom mieste (ako napríklad v peňa-
ženke), nie vo vozidle. Ak kľúče stratíte, ohľadom vy-
tvorenia kópií pomocou čísla kľúča sa obráťte na
informovaného opravára vozidiel LEAF, ako naprík-
lad na certifikovaného predajcu elektrických vozi-
diel NISSAN. Spoločnosť NISSAN neuchováva žiadne
čísla kľúčov, takže je veľmi dôležité, aby ste si štítok
s číslom dobre uschovali.

Číslo kľúča je potrebné len vtedy, keď stratíte všetky
kľúče a nemáte ani jeden, podľa ktorého by sa dal
spraviť duplikát. Ak stále máte ešte jeden kľúč, ten-
to kľúč môžete nechať duplikovať u informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u certifikova-
ného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

POZNÁMKA:
Keď opúšťate vozidlo, nenechávajte kľúče vnútri
vozidla.

INTELIGENTNÝ KĽÚČ

1. Inteligentný kľúč (2)

2. Mechanický kľúč (vnútri inteligentného kľúča)
(2)

3. Štítok čísla kľúča (1)

S vaším vozidlom je možné jazdiť len pomocou inte-
ligentných kľúčov, ktoré sú zaregistrované pre kom-
ponenty systému inteligentného kľúča vášho vo-
zidla a pre komponenty systému ochrany proti krá-
deži NISSAN (NATS*). Pre jedno vozidlo je možné
zaregistrovať a používať až 4 inteligentné kľúče.
Pred použitím v systéme inteligentného kľúča ale-
bo NATS vášho vozidla musí nové kľúče zaregistro-
vať informovaný opravár vozidiel LEAF, ako naprík-
lad certifikovaný predajca elektrických vozidiel
NISSAN. Vzhľadom na to, že registrácia nových kľú-

čov vyžaduje vymazanie celej pamäte komponen-
tov inteligentného kľúča, uistite sa, či ste k informo-
vanému opravárovi vozidiel LEAF, ako napríklad k
certifikovanému predajcovi elektrických vozidiel
NISSAN priniesli všetky inteligentné kľúče, ktoré má-
te. Je možné, že sa zrušia všetky funkcie inteligent-
ného kľúča. Kontaktujte informovaného opravára
vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predaj-
cu elektrických vozidiel NISSAN.

*: Imobilizér

VÝSTRAHA
• Skontrolujte, či máte inteligentný kľúč po-

čas šoférovania pri sebe. Inteligentný kľúč
je presné zariadenie so zabudovaným vy-
sielačom. Aby ste zabránili ich poškodeniu,
uvedomte si nasledovné.
— Inteligentný kľúč je odolný proti vode,
napriek tomu môže namočenie poškodiť
inteligentný kľúč. Ak sa inteligentný kľúč
namočí, okamžite ho utrite pokým nebu-
de úplne suchý.
— Neohýbajte ho, nepúšťajte ho a nenará-
žajte ním do iných predmetov.
— Inteligentný kľúč nenechávajte dlhšiu
dobu na mieste s teplotami prekračujúci-
mi 60 °C (140 °F).
— Inteligentný kľúč nemeňte a neupravuj-
te.
— Nepoužívajte magnetický držiak na kľú-
če.

KĽÚČE
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— Inteligentný kľúč nedávajte do blízkosti
elektrického spotrebiča, ako napríklad te-
levízora, osobný počítača alebo mobilné-
ho telefónu.
— Nedovoľte, aby sa inteligentný kľúč do-
stal do styku s vodou alebo slanou vodou
a neumývajte ho v pračke. Toto by mohlo
ovplyvniť funkčnosť systému.

• Ak je inteligentný kľúč odcudzený alebo
stratený, spoločnosť NISSAN odporúča vy-
mazať identifikačný kód tohto inteligent-
ného kľúča. To zabráni neautorizovanému
použitiu tohto inteligentného kľúča na
odomknutie vozidla. Ak chcete získať in-
formácie o postupe vymazania, kontaktuj-
te informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.

Mechanický kľúč

Ak chcete mechanický kľúč vybrať, uvoľnite uzam-
ykací gombík na zadnej strane inteligentného kľú-
ča.

Ak chcete mechanický kľúč namontovať, pevne ho
vložte do inteligentného kľúča pokým sa uzamykací
gombík nevráti do uzamknutej polohy.

Mechanický kľúč používajte na zamykanie alebo
odomykanie dverí. (Pozri časť “Dvere” uvede-
né neskôr v tejto časti.)

VÝSTRAHA
Mechanický kľúč majte neustále namontova-
ný v inteligentnom kľúči.

VAROVANIE

• Pred otvorením dverí vždy sledujte
premávku na ceste a vyhnite sa jej.

• Aby sa pomohlo predísť riziku zranenia
alebo smrti počas neúmyselnej prevádzky
vozidla a/alebo jeho systémov vrátane za-
chytenia v oknách alebo neúmyselnej ak-
tivácie uzamknutia dverí nenechávajte vo
vozidle bez dozoru deti, osoby vyžadujúce
pomoc iných, ani zvieratá. Okrem toho sa
môže teplota vo vnútri zatvoreného vozid-
la počas teplého dňa rýchlo zvýšiť tak, že
môže predstavovať vysoké riziko zranenia
alebo smrti pre osoby a zvieratá.

SYSTÉM SUPER LOCK (pre model s
pravostranným riadením (RHD))

VAROVANIE
Nedodržanie nižšie uvedených opatrení u mo-
delov vybavených systémom Super Lock mô-
že viesť k vzniku nebezpečných situácií. Dbaj-
te, aby aktivácia systému Super Lock vždy pre-
behla bezpečne.

• Ak sa vo vozidle nachádzajú pasažieri, dve-
re nikdy nezamykajte inteligentným kľú-
čom. Cestujúcich by ste tým uzamkli, keď-
že systém Super Lock znemožňuje otvore-
nie dvier zvnútra vozidla.

DVERE
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• Tlačidlo zamykania na inteligentnom kľú-
či aktivujte len vtedy, keď máte jasný vý-
hľad na vozidlo. Zabránite tým zamknutiu
osôb vo vozidle aktiváciou systému Super
Lock.

Uzamknutie dverí inteligentným kľúčom alebo do-
pytovým spínačom na kľučke dverí/zadných
výklopných dverách uzamkne všetky dvere, a to vrá-
tane zadných výklopných dverí a aktivuje systém
Super Lock. Toto znamená, že žiadne dvere sa ne-
dajú otvoriť zvnútra, aby sa predišlo krádeži. Systém
sa vypne, keď dvere odomknete inteligentným kľú-
čom alebo dopytovým spínačom na kľučke dverí/
zadných výklopných dverách.

Systém Super Lock sa neaktivuje, keď sa dvere za-
mknú spínačom centrálneho zamykania alebo kľú-
čom.

Núdzové situácie
Ak sa systém Super Lock aktivuje dopravnou neho-
dou alebo inými neočakávanými okolnosťami, pri-
čom vy sa stále nachádzate vo vozidle:

• Spínač napájania dajte do polohy ON. Systém
Super Lock sa vypne a všetky dvere môžete
odomknúť pomocou spínača centrálneho uza-
mykania dverí. Potom môžete otvoriť dvere.

• Inteligentným kľúčom odomknite všetky dvere.
Systém Super Lock sa deaktivuje a vy môžete
otvoriť dvere.

ZAMKNUTIE POMOCOU
MECHANICKÉHO KĽÚČA

Aby ste zamkli dvere, vložte kľúč do zámku dverí a
otočte ho smerom k prednej časti vozidla ➀. Za-
mknú sa dvere na strane vodiča.

Ak chcete dvere odomknúť, kľúč otočte kľúč k za-
dnej časti vozidla ➁. Odomknú sa dvere na strane
vodiča.

Pre zamknutie alebo odomknutie ostatných dverí
použite spínač centrálneho zamykania dverí, tlačid-
lo “LOCK” m alebo “UNLOCK” m na inteligen-
tom kľúči alebo iný dopytový spínač.

ZAMKNUTIE ZVNÚTRA POMOCOU
ZAISŤOVACIEHO TLAČIDLA
Model s ľavostranným riadením (LHD)

Aby ste dvere zamkli bez použitia kľúča, posuňte
vnútorné zaisťovacie tlačidlo do polohy uzamknutia
➀, a následne zatvorte dvere.

Na odomknutie presuňte vnútorné zaisťovacie tla-
čidlo do odomknutej polohy ➁.

Keď sú predné dvere zamknuté, potiahnutím ruko-
väte predných dverí tieto dvere odomknete.

Keď dvere zamykáte bez kľúča, uistite sa, že ste
kľúč nenechali vo vozidle.

3-4 Kontroly a nastavenia pred riadením



Model s pravostranným riadením
(RHD)

Na odomknutie a otvorenie dverí potiahnite vnú-
tornú kľučku dverí tak, ako je to znázornené.

Dvere sa nedajú otvoriť pomocou vnútornej kľučky
dverí, keď je systém Super Lock aktivovaný.

SPÍNAČ CENTRÁLNEHO
ZAMYKANIA DVERÍ

VÝSTRAHA
Keď zamykáte dvere pomocou spínača cen-
trálneho zamykania dverí, uistite sa, že ste
kľúč nenechali vo vozidle.

Stlačením spínača centrálneho zamykania vozidla
sa všetky dvere zamknú alebo odomknú. Spínače
sa nachádzajú na lakťových opierkach na dverách
vodiča a predného spolujazdca.

Model bez systému Super Lock
Ak chcete dvere zamknúť, stlačte spínač centrálne-
ho zamykania dverí do zamknutej polohy ➀ pričom
majte dvere vodiča alebo predného spolujazdca ot-
vorené a potom dvere zatvorte.

Ak dvere zamykáte týmto spôsobom, skontroluj-
te, či kľúč nezostal vo vnútri vozidla.

Pre odomknutie dverí stlačte spínač centrálneho
zamykania do odomknutej polohy ➁.

Model s systémom Super Lock
Ak chcete dvere zamknúť, stlačte spínač centrálne-
ho zamykania dverí do zamknutej polohy ➀ pričom
majte dvere vodiča alebo predného spolujazdca ot-
vorené a potom dvere zatvorte. Zamknú sa všetky
dvere, a to vrátane zadných výklopných dverí. Ak
chcete odomknúť, spínač centrálneho zamykania
dverí stlačte do odomknutej polohy ➁. Ak je systém
Super Lock aktivovaný, nie je možné použiť spínač
centrálneho zamykania dverí.

Ochrana pred zablokovaním
Spínač centrálneho zamykania dverí nezamkne
dvere za nasledovných okolností:

• Keď necháte inteligentný kľúč vo vozidle a kto-
rékoľvek dvere sú otvorené.

• Keď sú otvorené ktorékoľvek dvere okrem dverí
vodiča.

AUTOMATICKÉ ZÁMKY DVERÍ (ak
sú súčasťou výbavy)
Keď stlačíte tlačidlo “LOCK” m na spínači centrál-
neho zamykania dverí, uzamknú sa všetky dvere a
po prepnutí spínača napájania do polohy OFF sa
automaticky odomknú.

Zapnutie alebo vypnutie alebo systém automa-
tického odomykania dverí:

1. Zatvorte všetky dvere.

2. Spínač napájania dajte do polohy ON.

3. Do 20 sekúnd od vykonania kroku 2.
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Spínač centrálneho zamykania dverí stlačte do
polohy “UNLOCK” m a podržte ho tak viac
ako 5 sekúnd.

4. Po zapnutí dvakrát zablikajú výstražné svetlá. Po
vypnutí raz zablikajú výstražné svetlá.

5. Pred každou zmenou nastavenia musíte dať spí-
nač napájania do polohy OFF a znovu do polohy
ON.

Po vypnutí systém automatického odomykania
dverí sa dvere po prepnutí spínača napájania do po-
lohy “OFF” neodomknú. Na manuálne odomknutie
dverí použite vnútorné tlačidlo zaistenia alebo spí-
nač centrálneho zamykania dverí (na strane vodiča
alebo predného spolujazdca).

BEZPEČNOSTNÁ DETSKÁ POISTKA
ZÁMKY ZADNÝCH DVERÍ

Bezpečnostná detská poistka zadných dverí pomá-
ha zabrániť náhodnému otvoreniu zadných dverí,
hlavne keď sú vo vozidle malé deti.

Keď sú páčky v uzamknutej polohe ➀, zadné dve-
re sa dajú otvoriť len zvonku.

Pre vypnutie pohnite páčky do odomknutej polohy
➁.

VAROVANIE

• Rádiové vlny môžu nepriaznivo ovplyvniť
elektrické medicínske zariadenia. Ľudia,
ktorí používajú kardiostimulátor by pred
použitím mali kontaktovať výrobcu kardi-
ostimulátora a poradiť sa s ním o možných
vplyvoch.

• Inteligentný kľúč po stlačení tlačidiel pre-
náša rádiové vlny. Tieto rádiové vlny môžu
mať vplyv na letecké navigačné a komuni-
kačné systémy. Inteligentný kľúč nepou-
žívajte na palube lietadla. V prípade, že za-
riadenie počas letu niekam odložíte uistite
sa, že nedôjde k náhodnému stlačeniu
tlačidiel.

Systém inteligentného kľúča dokáže ovládať zám-
ky všetkých dverí a zadných výklopných dverí po-
mocou funkcie integrovaného prívesku alebo stla-
čením dopytového spínača na vozidle bez toho, aby
ste vyberali kľúč z vrecka alebo z peňaženky. Pre-
vádzkové prostredie a/alebo podmienky môžu mať
vplyv na činnosť systému inteligentného kľúča.

Určite si pred použitím systému inteligentného kľú-
ča prečítajte nasledujúce informácie.

VÝSTRAHA
• Pri ovládaní vozidla musíte mať inteligent-

ný kľúč vždy pri sebe.

• Keď opúšťate vozidlo, nenechávajte inteli-
gentný kľúč nikdy vo vnútri vozidla.

SYSTÉM INTELIGENTNÉHO
KĽÚČA
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Inteligentný kľúč komunikuje s vozidlom pomocou
rádiových vĺn. Systém inteligentného kľúča vysiela
slabé rádiové vlny. Podmienky prostredia môžu ru-
šiť činnosť systému inteligentného kľúča za nasle-
dujúcich prevádzkových podmienok.

• Pri prevádzke v blízkosti miesta, kde sa vysielajú
silné rádiové vlny, ako je napr. TV vysielač, elek-
tráreň alebo vysielacia stanica.

• Keď držíte bezdrôtové zariadenie, ako napríklad
mobilný telefón, prijímač alebo amatérske rádio.

• Keď inteligentný kľúč príde do styku alebo keď
je zakrytý kovovými materiálmi.

• Keď sa v blízkosti používa akýkoľvek typ diaľko-
vého ovládania s rádiovými vlnami.

• Keď dáte inteligentný kľúč do blízkosti elektric-
kého spotrebiča, ako napríklad osobný počítač.

• Keď je vozidlo zaparkované v blízkosti parkova-
cieho merača.

V takýchto prípadoch upravte prevádzkové pod-
mienky skôr, ako použijete funkciu inteligentného
kľúča alebo použite mechanický kľúč.

Hoci sa životnosť batérie inteligentného kľúča mení
v závislosti od prevádzkových podmienok, životnosť
batérie je približne dva roky. Ak sa batéria vybije,
vymeňte ju za novú.

Pre informácie týkajúce sa výmeny batérie si pozri-
te “Výmena batérie inteligentného kľúča” v
časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

Keď je batéria inteligentného kľúča takmer vybitá,
pevne stlačte brzdový pedál a inteligentným kľú-
čom sa dotknite spínača napájania. Do 10 sekúnd

od zaznenia zvukového signálu potom stlačte spí-
nač napájania a stláčajte pritom brzdový pedál. Pre
podrobnosti si pozrite “Tlačidlový spínač
napájania” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

Keďže inteligentný kľúč nepretržite prijíma rádiové
vlny, ak necháte kľúč v blízkosti zariadenia vysiela-
júceho silné rádiové vlny, ako signály z TV alebo
osobného počítača, životnosť batérie sa môže skrá-
tiť.

Dávajte zvlášť veľký pozor, aby sa akumulátor vo-
zidla nevybil úplne.

Pre jedno vozidlo je možné zaregistrovať a používať
až 4 inteligentné kľúče. Informácie o nákupe a pou-
žití ďalších inteligentných kľúčov získate u informo-
vaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u cer-
tifikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

VÝSTRAHA
• Zabráňte kontaktu inteligentných kľúčov

obsahujúcich elektrické súčiastky s vodou
alebo so slanou vodou. Toto by mohlo
ovplyvniť funkčnosť systému.

• Nenechajte inteligentný kľúč spadnúť.

• Neudierajte inteligentným kľúčom prudko
oproti inému predmetu.

• Inteligentný kľúč nemeňte a neupravujte.

• Inteligentný kľúč nedávajte na dlhší čas na
miesto, kde teploty presahujú 60 °C
(140 °F).

• Nepripájajte inteligentný kľúč na kľúčen-
ku obsahujúcu magnet.

• Inteligentný kľúč nedávajte do blízkosti
zariadení, ktoré produkujú magnetické
pole, ako napríklad TV, audio zariadenia,
osobný počítač alebo mobilný telefón.

• Inteligentný kľúč možno nebude fungovať
správne, ak je vonkajšia teplota nižšia ako
-10 °C (14 °F).

• V prípade namočenia sa inteligentný kľúč
môže poškodiť. Ak sa inteligentný kľúč na-
močí, okamžite ho utrite pokým nebude
úplne suchý.

• Uistite sa, že batéria inteligentného kľúča
je v dobrom stave. Životnosť batérie sa
môže líšiť v závislosti na podmienkach a
množstve použití, vonkajšej teplote atď.

Ak stratíte alebo ak vám ukradnú inteligentný kľúč,
spoločnosť NISSAN odporúča vymazanie identifi-
kačného kódu tohto inteligentného kľúča od vozid-
la. Toto môže zabrániť neoprávnenému používaniu
inteligentného kľúča na prevádzku vozidla. Ak chce-
te získať informácie o postupe vymazania, kontak-
tujte informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN.

Funkcia inteligentného kľúča sa dá vypnúť. Ak chce-
te získať informácie o vypnutí funkcie inteligentné-
ho kľúča, kontaktujte informovaného opravára vo-
zidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.
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PREVÁDZKOVÝ DOSAH
INTELIGENTNÉHO KĽÚČA

Funkcie inteligentného kľúča sa dajú používať iba
vtedy, keď je inteligentný kľúč v určenom prevádz-
kovom dosahu od dotykového spínača ➀.

Keď je batéria inteligentného kľúča vybitá alebo sú
v blízkosti miesta prevádzky silné rádiové vlny, pre-
vádzkový dosah systému inteligentného kľúča sa
zníži a inteligentný kľúč nemusí pracovať správne.

Prevádzkový dosah je do 80 cm (31,50 palcov) od
každého dotykového spínača ➀.

Ak je inteligentný kľúč príliš blízko skla na dverách,
kľučky alebo zadného nárazníka, dotykový spínač
nemusí fungovať.

Keď je inteligentný kľúč v prevádzkovom dosahu, je
možné aby každý, kto nedrží inteligentný kľúč stla-
čil dotykový spínač a dvere alebo zadné výklopné
dvere zamkol/odomkol.

PREVENTÍVNE OPATRENIE PRE
ZAMYKANIE/ODOMYKANIE DVERÍ

• Nestláčajte dotykový spínač na kľučke dverí keď
držíte inteligentný kľúč v ruke tak, ako je to zo-
brazené. Blízka vzdialenosť od kľučky dverí spô-
sobí, že systém inteligentného kľúča má prob-
lém rozoznať, že inteligentný kľúč je mimo vo-
zidla.

• Po zamknutí pomocou dotykového spínača na
kľučke si pomocou kľučiek na dverách overte, či
sa dvere bezpečne uzamkli.

• Aby ste predišli zabudnutiu inteligentného kľú-
ča vo vozidle, uistite sa, že kľúč nesiete so sebou
a potom zamknite dvere.

• Neťahajte kľučku na dverách skôr, ako stlačíte
dotykový spínač na kľučke dverí. Dvere sa odo-
mknú, ale neotvoria sa. Kľučku na dverách hneď
uvoľnite a potiahnite ju znovu, aby ste otvorili
dvere.

• Systém inteligentného kľúča (otvorenie/zatvo-
renie dverí pomocou dotykového spínača na
kľučkách dverí) môžete nastaviť tak, aby zostal
vypnutý. Pozri “Nastavenia” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače”.

FUNGOVANIE INTELIGENTNÉHO
KĽÚČA
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jA Dotykový spínač kľučky dverí

jB Dotykový spínač zadných výklopných dverí

jC Spínač otvorenia zadných výklopných dverí

Dvere môžete zamknúť alebo odomknúť bez vybra-
tia kľúča z vášho vrecka alebo batohu.

Keď je inteligentný kľúč v prevádzkovom dosahu,
môžete zamknúť alebo odomknúť všetky dvere
stlačením dotykového spínača na kľučke dverí na
dverách vodiča alebo spolujazdcajA alebo dotyko-
vého spínača zadných výklopných dveríjB .

Keď zamykáte alebo odomykáte dvere alebo zadné
výklopné dvere, ako potvrdenie zablikajú výstražné
svetlá.

Zamknutie dverí
1. Spínač napájania stlačte do polohy OFF a skon-

trolujte, či máte inteligentný kľúč pri sebe.*1

2. Zatvorte všetky dvere a zadné výklopné dvere. *2

3. Keď máte inteligentný kľúč pri sebe, stlačte do-
tykový spínač na kľučke dverí na dverách vodiča
alebo predného spolujazdca jA alebo dotykový
spínač zadných výklopných dveríjB .*3

4. Zamknú sa všetky dvere a zadné výklopné dvere

5. Výstražný indikátor dvakrát zabliká a dvakrát za-
znie vonkajší zvukový signál.

*1: Dvere sa pomocou inteligentného kľúča zamknú,
keď bude spínač napájania v polohe ACC alebo ON.

*2: Dvere sa pomocou inteligentného kľúča nezam-
knú, keď budú otvorené niektoré dvere.

*3: Dvere sa stlačením dotykového spínača na kľuč-
ke dverí nezamknú, keď je inteligentný kľúč vnútri
vozidla. Keď je ale inteligentný kľúč vnútri vozidla,
dvere je možné zamknúť pomocou druhého regis-
trovaného inteligentného kľúča.

VÝSTRAHA
• Po zamknutí dverí pomocou dotykového

spínača sa pomocou kľučiek na dverách
uistite, že sa dvere bezpečne uzamkli.

• Pri zamykaní dverí pomocou dotykového
spínača sa uistite, či máte inteligentný
kľúč pri sebe predtým, ako použijete doty-
kový spínač, čím sa vyhnete nechaniu in-
teligentného kľúča vo vozidle.

• Dotykový spínač je funkčný len vtedy, keď
systém inteligentného kľúča zistí prítom-
nosť inteligentného kľúča.

Ochrana pred zablokovaním:

Aby ste predišli náhodnému uzamknutiu inteligent-
ného kľúča vo vozidle, systém inteligentného kľúča
je vybavený ochranou pred zablokovaním.

• Keď zabudnete inteligentný kľúč vo vozidle a
pokúšate sa zamknúť dvere pomocou spínača
centrálneho zamykania dverí alebo vnútorným
uzamykacím tlačidlom vodiča (ak je súčasťou
výbavy) po vystúpení z vozidla, všetky dvere sa
automaticky odomknú a po zatvorení dverí za-
znie zvukový signál.
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• Keď necháte inteligentný kľúč vo vozidle, kým
sú dvere vodiča otvorené a pokúšate sa
zamknúť dvere pomocou spínača centrálneho
zamykania dverí potom, ako ste vystúpili z vo-
zidla, všetky dvere sa automaticky odomknú po
činnosti spínača centrálneho zamykania dverí.

VÝSTRAHA
Ochrana pred zablokovaním nebude fungovať
v nasledujúcich prípadoch:

• Keď položíte inteligentný kľúč na vrch prí-
strojovej dosky.

• Keď položíte inteligentný kľúč na kryt ba-
tožinového priestoru (ak je súčasťou výba-
vy).

• Keď položíte inteligentný kľúč do prieh-
radky pred spolujazdcom.

• Keď položíte inteligentný kľúč do odkla-
dacích priestorov vo dverách.

• Keď položíte inteligentný kľúč do alebo ku
kovovým materiálom.

Ochrana pred zablokovaním by mala fungo-
vať, keď je inteligentný kľúč mimo vozidla, ale
je príliš blízko pri vozidle.

Odomknutie dverí
Režim odomknutia všetkých dverí:

Keď vozidlo dostanete prvýkrát, režim odomknutia
dverí je nastavený na odomknutie všetkých dverí
po jednom stlačení dotykového spínača na kľučke
dverí.

1. Inteligentný kľúč majte pri sebe

2. Keď máte inteligentný kľúč pri sebe, stlačte doty-
kový spínač na kľučke dverí (vodiča alebo pred-
ného spolujazdca)jA alebo dotykový spínač za-
dných výklopných dveríjB .

3. Všetky dvere a zadné výklopné dvere sa odo-
mknú.

4. Manipulujte s kľučkami na dverách, aby ste otvo-
rili dvere.

Selektívny režim odomykania dverí:

1. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.

2. Keď máte inteligentný kľúč pri sebe, stlačte doty-
kový spínač na kľučke dverí (vodiča alebo pred-
ného spolujazdca)jA alebo dotykový spínač za-
dných výklopných dveríjB .

3. Odomknú sa príslušné dvere.

4. Do 5 sekúnd znovu stlačte dotykový spínač na
kľučke dverí (vodiča alebo predného spolujazd-
ca) jA alebo dotykový spínač zadných výklop-
ných dveríjB .

5. Všetky dvere sa odomknú.

6. Manipulujte s kľučkami na dverách, aby ste otvo-
rili dvere.

Prepínanie režimu odomykania dverí:

Na prepnutie medzi režimom odomykania všetkých
dverí a režimom selektívneho odomykania dverí
stlačte súčasne tlačidlo LOCK m a UNLOCK m
na inteligentnom kľúči na viac ako 4 sekundy. Pre
podrobnosti si pozrite “Prepínanie režimu
odomykania dverí” uvedené neskôr v tejto časti.

Automatické opätovné zamknutie:

Všetky dvere sa automaticky zamknú, kým do 30
sekúnd nevykonáte jednu z nasledovných činností
po stlačení dotykového spínača v čase, keď sú dve-
re zamknuté:

• Otvorenie ktorýchkoľvek dverí.

• Stlačenie spínača napájania.

Ak počas tejto predvolenej doby nestlačíte tlačidlo
m na inteligentnom kľúči, všetky dvere sa auto-
maticky zamknú po ďalšom predvolenom čase.

Otváranie zadných výklopných dverí
1. Inteligentný kľúč majte pri sebe.

2. Stlačte spínač otvorenia zadných výklopných
dveríjC .

3. Zadné výklopné dvere sa odomknú a otvoria.

SYSTÉM ŠETRENIA 12 V BATÉRIE
Ak sú všetky nasledujúce podmienky splnené do ur-
čitej doby, systém šetrenia batérie odpojí napájanie,
aby zabránil vybitiu 12-voltovej batérie.

• Vypínač je v polohe ACC alebo ON

• Všetky dvere sú zatvorené
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• Vozidlo je v polohe P (parkovanie)

Funkcia šetrenia batérie sa preruší, ak nastane ľu-
bovoľná z nasledujúcich podmienok:

• Dvere sa otvoria

• Zmení sa poloha vypínača

• Zmení sa poloha radiacej páky

• Svieti spínač výstražných svetiel

VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY
Akustický signál alebo pípnutie zaznie vnútri vozid-
la a vonku a na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí výstraha, ako pomoc pri zabránení neoča-
kávanému pohybu vozidla z dôvodu chybnej čin-
nosti inteligentného kľúča uvedenej v nasledovnej
tabuľke alebo ako pomoc proti krádeži vozidla.

Po zaznení signálu alebo pípnutia, prípadne po zo-
brazení výstrahy skontrolujte vozidlo a inteligentný
kľúč.
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PRÍRUČKA RIEŠENIA PROBLÉMOV

Symptóm Možná príčina Činnosť, ktorú treba podniknúť

Keď otvoríte dvere vodiča, aby ste
vystúpili z vozidla.

Súčasne bude znieť vnútorný výstražný
zvukový signál.

Spínač napájania stlačíte do polohy VYP
kým sú dvere vodiča otvorené. Zatvorte dvere vodiča.

Spínač napájania je v polohe ACC. Spínač napájania stlačte do polohy VYP,
potom zavrite dvere vodiča.

Keď zatvárate dvere po vystúpení
z vozidla

Na displeji sa zobrazí výstraha Kľúč sa
nenašiel, vonkajší zvukový signál trikrát
zaznie a vnútorný výstražný zvukový signál
bude znieť niekoľko sekúnd.

Spínač napájania je v polohe ACC alebo
ZAP. Spínač napájania dajte do polohy OFF.

Vonkajší zvukový signál znie neprerušovane.

Spínač napájania je v polohe ACC alebo
VYP, riadiaci systém elektrického radenia
zlyhal a na vozidle nebolo možné zaradiť
polohu P (parkovanie), keď nebola
aplikovaná parkovacia brzda.

Skontrolujte, či je parkovacia brzda
aktivovaná.

Keď zatvárate dvere vnútorným
zaisťovacím tlačidlom (ak je
súčasťou výbavy) otočeným do
polohy LOCK

Vonkajší zvukový signál bude znieť niekoľko
sekúnd a všetky dvere sa odomknú.

Inteligentný kľúč je vo vozidle alebo v
nákladnom priestore. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.

Keď stláčate dotykový spínač

alebo tlačidlo m na
inteligentnom kľúči kvôli
zamknutiu dverí

Vonkajší zvukový signál znie niekoľko
sekúnd.

Inteligentný kľúč je vo vozidle alebo v
nákladnom priestore. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.

Dvere nie sú bezpečne zatvorené. Bezpečne zatvorte dvere.

Keď spínač napájania stláčate do
polohy PRIPRAVENÉ na polohu
jazdy

Na displeji sa zobrazí indikátor vybitia
batérie inteligentného kľúča. Batéria inteligentného kľúča je slabá.

Vymeňte batériu za novú. (Pozri časť
“Výmena batérie inteligentného

kľúča” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.)
Na displeji sa zobrazí výstraha Kľúč sa
nenašiel a vnútorný výstražný zvukový
signál bude znieť niekoľko sekúnd.

Inteligentný kľúč nie je vo vozidle. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.

Pri stláčaní spínača napájania Na displeji sa zobrazí indikátor výstrahy
systému inteligentného kľúča.

Upozorňuje na poruchu systému
inteligentného kľúča.

Kontaktujte informovaného opravára
vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného
predajcu elektrických vozidiel NISSAN.
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POUŽÍVANIE FUNKCIE
DIAĽKOVÉHO BEZKĽÚČOVÉHO
OTVÁRANIA
Prevádzkový dosah

Pomocou diaľkového bezkľúčového systému otvá-
rania môžete zamknúť/odomknúť všetky dvere,
vrátane zadných výklopných dverí. Prevádzková
vzdialenosť závisí od podmienok v okolí vozidla. Pre
bezpečnú prevádzku tlačidiel zamykania a odomy-
kania pristúpte k vozidlu na vzdialenosť asi 1 m (3,3
ft) od dverí.

Diaľkový bezkľúčový systém otvárania nebude fun-
govať v nasledujúcich prípadoch:

• Keď inteligentný kľúč nie je v prevádzkovom do-
sahu.

• Keď je batéria inteligentného kľúča vybitá.

Pre informácie týkajúce sa výmeny batérie inteli-
gentného kľúča si pozrite “Výmena batérie in-
teligentného kľúča” v časti “8. Údržba a “urob-si-
sám””.

VAROVANIE
Nedodržanie nižšie uvedených opatrení u mo-
delov vybavených systémom Super Lock mô-
že viesť k vzniku nebezpečných situácií. Dbaj-
te, aby aktivácia systému Super Lock vždy pre-
behla bezpečne.

• Ak sa vo vozidle nachádzajú pasažieri, dve-
re nikdy nezamykajte inteligentným kľú-
čom. Cestujúcich by ste tým uzamkli, keď-
že systém Super Lock znemožňuje otvore-
nie dvier zvnútra vozidla.

• Tlačidlo zamykania na inteligentnom kľú-
či aktivujte len vtedy, keď máte jasný vý-
hľad na vozidlo. Zabránite tým zamknutiu
osôb vo vozidle aktiváciou systému Super
Lock.

Zamknutie dverí
1. Pri vystupovaní z vozidla dajte spínač napájania

do polohy UZAMKNÚŤ a skontrolujte, či máte in-
teligentný kľúč pri sebe, keď opustíte vozidlo.

2. Zatvorte všetky dvere (vrátane zadných výklop-
ných dverí).

3. Stlačte tlačidlo m➀ na inteligentnom kľúči.

– Všetky dvere sa zamknú.

– Raz zablikajú výstražné svetlá.

4. Použite kľučky na dverách, aby ste si overili, či
boli dvere bezpečne uzamknuté.

POZNÁMKA:
Ak necháte inteligentný kľúč vo vozidle a stlačíte
vonkajší spínač zámky dverí/zadných výklop-
ných dverí, ozve sa zvukový signál, ktorý varuje
vlastníka vozidla, že vo vozidle sa nachádza inte-
ligentný kľúč.

Odomknutie dverí
Režim odomknutia všetkých dverí:

Keď vozidlo dostanete prvýkrát, režim odomknutia
dverí je nastavený na odomknutie všetkých dverí
po jednom stlačení tlačidla m➁.

Stlačte tlačidlo m na inteligentnom kľúči.

– Všetky dvere (vrátane zadných výklopných dve-
rí) sa odomknú.

– Dvakrát zablikajú výstražné svetlá.

Selektívny režim odomykania dverí:

Selektívny režim odomykania dverí umožňuje diaľ-
kové odomknutie len dverí vodiča, aby sa možnému
páchateľovi zabránilo vniknúť do vozidla cez odo-
mknuté dvere spolujazdca.

1. Stlačte tlačidlo m na inteligentnom kľúči.

– Dvere vodiča sa odomknú.

– Dvakrát rýchlo zablikajú výstražné svetlá.
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2. Znovu stlačte tlačidlo m na inteligentnom
kľúči.

– Všetky dvere (vrátane zadných výklopných
dverí) sa odomknú.

– Dvakrát zablikajú výstražné svetlá.

Prepínanie režimu odomykania dverí:

Podľa nižšie uvedených pokynov môžete prepínať
medzi režimom odomykania všetkých dverí a selek-
tívnym režimom odomykania dverí.

1. Spínač napájania dajte do polohy UZAMKNÚŤ a
opustite vozidlo.

2. Vozidlo zvonku zamknite pomocou tlačidlam.

3. Stlačte a najmenej na 4 sekundy podržte stla-
čené tlačidlám am na inteligentnom kľúči.

• Keď je nastavený selektívny režim odomyka-
nia dverí, výstražné svetlá raz zablikajú.

• Keď je nastavený režim odomykania
všetkých dverí, výstražné svetlá zablikajú
3-krát.

4. Režim zapnite stlačením tlačidla m.

Automatické opätovné zamknutie:

Všetky dvere sa automaticky odomknú, pokým do
30 sekúnd po stlačení tlačidla m na inteligent-
nom kľúči počas zamykania dverí nevykonáte jed-
nu z nasledujúcich činností. Ak počas tejto 30-se-
kundovej doby nestlačíte tlačidlo m na
inteligentnom kľúči, všetky dvere sa automaticky
zamknú po ďalších 30 sekundách.

• Otvorenie ktorýchkoľvek dverí alebo zadných
výklopných dverí.

• Stlačenie spínača napájania.

Otvorenie veka portu nabíjania:

Veko portu nabíjania môžete otvoriť stlačením a
podržaním tlačidla zámky konektora nabíjaniajA .

Pre ďalšie informácie si pozrite “Veko portu
nabíjania” uvedené neskôr v tejto časti.

VAROVANIE

• Pred jazdou skontrolujte, či je kapota bez-
pečne zatvorená a zaistená západkou. Ne-
dodržanie tohto pokynu by mohlo spôso-
biť, že kapota sa počas jazdy otvorí a dô-
sledkom toho bude nehoda.

• Kapotu neotvárajte, ak z motorového prie-
storu vychádza para alebo dym. Mohli by
ste tým spôsobiť zranenia.

KAPOTA MOTORA
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Pri otváraní kapoty motora:

Držte pokrytú časťjA podpornej tyče. Vyhnite sa
priamemu kontaktu s kovovými časťami, pretože
môžu byť bezprostredne po zastavení systému
elektrického vozidla horúce.

1. Potiahnite uvoľňovaciu kľučku kapoty ➀ nachá-
dzajúcu sa pod prístrojovou doskou. Kapota po-
tom jemne vyskočí.

2. Nájdite páčku ➁ medzi kapotou a vekom portu
nabíjania a prstami potlačte páčku smerom na-
hor.

3. Zdvihnite kapotu ➂.

4. Vyberte podpornú tyč ➃ z kapoty a vložte ju do
otvoru ➄.

Pri zatváraní kapoty motora:

VÝSTRAHA
Pred zatvorením kapoty určite uvoľnite pod-
pornú tyč a uložte ju na jej pôvodné miesto. V
opačnom prípade by sa podporná tyč
poškodila.

1. Počas podopierania kapoty uložte podpornú tyč
na jej pôvodné miesto.

2. Kapotu pomaly spúšťajte nadol do výšky približ-
ne 20 – 30 cm (8 – 12 pal.) nad zámku kapoty a
potom ju nechajte spadnúť.

3. Skontrolujte, či je kapota bezpečne zaistená.

VAROVANIE

• Vždy skontrolujte, či sú zadné výklopné
dvere riadne zatvorené, aby ste zabránili
otvoreniu počas jazdy.

• Nejazdite s otvorenými zadnými výklop-
nými dverami.

• Pred zatvorením zadných výklopných dve-
rí skontrolujte, či majú všetci pasažieri svo-
je ruky, atď. vo vnútri vozidla.

Aby ste otvorili zadné výklopné dvere, odomknite
ich jednou z nasledujúcich metód, potom stlačte
spínač otvorenia zadných výklopných dveríjA a za-
dné výklopné dvere potiahnite nahor.

• Na inteligentnom kľúči raz (alebo dvakrát*)
stlačte tlačidlo UNLOCK m.

ZADNÉ VÝKLOPNÉ DVERE
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• Raz (alebo dvakrát*) stlačte dotykový spínač na
kľučke dverí.

• Mechanický kľúč vložte do zámku dverí vodiča
a raz (alebo dvakrát*) ho otočte smerom k za-
dnej časti vozidla.

• Spínač centrálneho zamykania dverí na dverách
vodiča stlačte do odomknutej polohy.

• Stlačte dotykový spínač zadných výklopných
dverí jB (Skontrolujte, či pri sebe máte inteli-
gentný kľúč).

• Stlačte spínač otvorenia zadných výklopných
dverí.

*: keď je režim odomykania dverí nastavený na re-
žim selektívneho odomykania dverí.

OTVORENIE VEKA PORTU
NABÍJANIA

VÝSTRAHA
Pred jazdou skontrolujte, či je veko portu na-
bíjania úplne zatvorené a zaistené. Nedodrža-
nie tohto pokynu môže spôsobiť náhle otvo-
renie veka počas jazdy.

1. Veko portu nabíjania otvorte jednou z nasledujú-
cich činností:

• Na viac ako 1 sekundu stlačte a podržte stla-
čené tlačidlo otvorenia veka portu nabíjania
jA na inteligentnom kľúči alebo

• Stlačte spínač otvorenia veka portu nabíjania,
ktorý sa nachádza na prístrojovej doske

Veko portu nabíjania sa otvorí, 3-krát zaznie zvu-
kový signál a 3-krát zabliká indikátor stavu nabí-
jania.

2. Veko otvorte do polohy úplného otvorenia.

Zatvorenie veka portu nabíjania:

1. Veko pomaly posúvajte smerom nadol.

VEKO PORTU NABÍJANIA
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2. Bezpečne ho zaistite na svojom mieste.

Ak sa veko portu nabíjania nedá odomknúť:

1. Otvorte kapotu motora.

2. Odmontujte plastový kryt.

3. Otočte gombík za nabíjacím portom o 1 otáčku
proti smeru hodinových ručičiek a port je odo-
mknutý.

UZÁVER PORTU NABÍJANIA

jA Port rýchleho nabíjania

jB Port normálneho nabíjania

Uzáver otvorte stlačením západky. Pri zatváraní sa
uzáver portu nabíjania uzamkne automaticky.

POZNÁMKA:
Pre modely so 60 kWh batériou: Uzáver portu
rýchleho nabíjania je označený e+ pre identifiká-
ciu.

VÝSTRAHA
• Po dokončení nabíjania skontrolujte, či ste

uzáver portu nabíjania zatvorili. Ak sa do
portu nabíjania dostane voda alebo prach,
môže dôjsť k poruche.

• Pred zatvorením veka nabíjania zatvorte
uzáver portu nabíjania. Uzáver portu nabí-
jania sa môže poškodiť v prípade, že je pri
zatváraní veka portu nabíjania otvorený.

VAROVANIE

Volant nenastavujte počas jazdy. Mohli by ste
stratiť kontrolu nad vozidlom a spôsobiť
nehodu.

ČINNOSŤ NAKLÁŇANIA

Zaisťovaciu páku pustite smerom nahor ➀ a volant
nastavujte smerom hore alebo dole ➁, pokým ne-
dosiahnete želanú polohu.

Zaisťovaciu páku pevne zatlačte nadol ➂ späť do
polohy uzamknutia volantu na mieste.

SKLOPNÝ STĹPIK RIADENIA
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1. Aby ste zabránili oslneniu spredu, posuňte slneč-
nú clonu ➀ smerom nadol.

2. Aby ste zabránili oslneniu z bočnej strany, odpoj-
te slnečnú clonu zo stredového upevnenia a po-
suňte ju do strany ➁.

VNÚTORNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO

Uhol vnútorného spätného zrkadla nastavte do že-
lanej polohy.

Manuálny antireflexný typ (ak je
súčasťou výbavy)

Prepnutie do nočnej polohy ➀ v noci obmedzí osl-
nenie čelnými svetlami vozidiel idúcich za vami.

Pri jazde počas dňa použite dennú polohu ➁.

VAROVANIE
Nočnú polohu používajte len vtedy, ak je to po-
trebné, pretože obmedzuje váš výhľad
dozadu.

SLNEČNÉ CLONY ZRKADLÁ

3-18 Kontroly a nastavenia pred riadením



Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou
automatického stmievania (ak je
súčasťou výbavy)
Vnútorné spätné zrkadlo je navrhnuté tak, aby au-
tomaticky upravilo odraz podľa intenzity svetlome-
tov za vami idúceho vozidla na snímačijC .

Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou automatického
stmievania bude fungovať, len ak je spínač napája-
nia v polohe ACC alebo ON. KontrolkajA znamená,
že systém je aktivovaný.

Vnútorné spätné zrkadlo s funkciou automatického
stmievania sa dá vypnúť stlačením tlačidla napája-
niajB . KontrolkajA zhasne, čo znamená, že systém
je vypnutý.

VÝSTRAHA

Snímač nezakrývajte, na zrkadlo nevešajte
žiadne predmety, ani naň priamo nestriekajte
čistič na sklo. Ak to urobíte, zníži sa tým citli-
vosť senzora, čo bude mať za následok ne-
správnu funkciu.

VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Nastavenie vonkajších zrkadiel

VAROVANIE
• Keď sú vonkajšie spätné zrkadlá v pohybe,

nikdy sa ich nedotýkajte. Ak to urobíte, mô-
že vám to privrieť prsty alebo poškodiť zr-
kadlo.

• Nikdy nejazdite na vozidle so sklopenými
vonkajšími spätnými zrkadlami. Toto zni-
žuje viditeľnosť smerom dozadu a môže
viesť k nehode.

• Objekty, ktoré vidíte vo vonkajšom spät-
nom zrkadle, sú bližšie ako sa javia.

• Rozmery obrazu a vzdialenosť vo vonkaj-
ších spätných zrkadlách nie sú skutočné.
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Spínač ovládania vonkajších spätných zrkadiel sa
nachádza na lakťovej opierke.

Vonkajšie spätné zrkadlo bude fungovať len v prí-
pade, že spínač napájania je v polohe ACC, ON alebo
READY.

Otáčaním spínača doprava alebo doľava vyberte
pravé alebo ľavé zrkadlo ➀ a zrkadlo potom na-
stavte pomocou ovládacieho spínača ➁.

Odrosovanie (ak je súčasťou výbavy)
Vonkajšie zrkadlá sa začnú vyhrievať, keď stlačíte
spínač odrosenia zadného okna. (Pozri časť

“Spínač odrosenia zadného okna a vonkajších
zrkadiel (ak je súčasťou výbavy)” v časti “2. Prístroje
a ovládače”.)

Sklápanie vonkajších zrkadiel

Typ s diaľkovým ovládaním (ak je súčasťou
výbavy):

Diaľkové ovládanie vonkajších spätných zrkadiel
bude fungovať len vtedy, keď je spínač napájania v
polohe ACC, ON alebo READY.

Vonkajšie spätné zrkadlá sa automaticky sklopia,
keď stlačíte spínač sklápania vonkajšieho spätného
zrkadla. Pre vyklopenie znovu stlačte spínač.

VÝSTRAHA
Sústavné sklápanie/vyklápanie vonkajších
spätných zrkadiel môže spôsobiť, že spínač
prestane pracovať. Prevádzku spínača obno-
víte stlačením spínača do neutrálnej polohy
pred nastavovaním polohy zrkadiel.

Typ s automatickým sklápaním (ak je súčasťou
výbavy):

Keď zamknete dvere inteligentným kľúčom, vonkaj-
šie spätné zrkadlá sa automaticky sklopia. Keď stla-
číte spínač centrálneho zamykania a odomknú sa
dvere, zrkadlá sa vyklopia.

Manuálny typ:

Vonkajšie spätné zrkadlo sklopte jeho zatlačením
smerom k zadnej časti vozidla.
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ZRKADLO V SLNEČNEJ CLONE

Ak chcete použiť zrkadlo v slnečnej clone, sklopte
slnečnú clonu smerom nadol a vytiahnite kryt.
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VAROVANIE

• Nenastavujte ovládače displeja, kúrenia a
klimatizácie alebo ovládače zvuku počas
jazdy, aby ste mohli venovať plnú pozor-
nosť prevádzke vozidla.

• Ak zaznamenáte vniknutie akýchkoľvek
cudzích predmetov do hardvéru systému,
vyliatu kvapalinu na systém, dym alebo
pary vychádzajúce zo systému, alebo za-
znamenáte akúkoľvek inú nezvyčajnú
prevádzku, okamžite zastavte používanie
systému a obráťte sa na informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad na
certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel značky NISSAN. Ignorovanie takých-
to podmienok môže viesť k nehode, požia-
ru alebo k zásahu elektrickým prúdom.

• Tento systém nerozoberajte ani neupra-
vujte. Ak to urobíte, môže to viesť k neho-
de, požiaru alebo k zásahu elektrickým
prúdom.

VÝSTRAHA
Systém nepoužívajte, ak systém elektrického
vozidla dlhšiu dobu nebol v prevádzke, a to z
dôvodu zabránenia vybitiu batérie.

Keď radiacu páku posuniete do polohy R (Spiatoč-
ka), displej monitora zobrazí pohľad do zadnej časti
vozidla.

Systém je navrhnutý ako pomôcka pre vodiča pri
rozpoznávaní veľkých statických predmetov, ktorá
pomôže predchádzať poškodeniu vozidla. Systém
nezaznamená malé objekty pod nárazníkom a nie
je schopný zaznamenať ani objekty tesne pri náraz-
níku alebo na zemi.

VAROVANIE
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní monitoru pre pohľad dozadu môže
spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

• Monitor pre zobrazenie priestoru za vozid-
lom prispieva ku komfortu, ale nie je náh-
radou za správnu techniku cúvania. Pred
riadením vozidla vždy otočte hlavu a po-
zrite sa von z okien a skontrolujte zrkadlá,
aby ste sa ubezpečili, či je pohyb bezpeč-
ný. Cúvajte vždy pomaly.

• Systém je navrhnutý ako pomôcka pre vo-
diča pri zobrazovaní veľkých statických
predmetov priamo za vozidlom, ktorá po-
môže predchádzať poškodeniu vozidla.

• Systém nedokáže úplne odstrániť slepé
miesta a nemusí zobrazovať každý objekt.

• Oblasť pod nárazníkom nie je možné vidieť
na monitore pre pohľad dozadu z dôvodu
obmedzenia rozsahu monitorovania. Sys-
tém nezobrazuje malé predmety pod ná-

razníkom a nie je schopný zobraziť ani
predmety tesne pri nárazníku alebo na ze-
mi.

• Predmety zobrazené na monitore pre po-
hľad dozadu sa líšia od skutočnej vzdiale-
nosti pretože bola použitá širokouhlá šo-
šovka.

• Objekty na monitore pre zobrazenie prie-
storu za vozidlom sa budú zdať vizuálne
opačné v porovnaní s tými, ktoré vidíte vo
vnútornom spätnom a vo vonkajších zr-
kadlách.

• Pri cúvaní sa uistite, že dvere batožinové-
ho priestoru sú bezpečne zatvorené.

• Na kameru zobrazujúcu priestor za vozid-
lom nič neukladajte. Kamera zobrazenia
priestoru za vozidlom je namontovaná
nad zadným evidenčným číslom.

• Pri umývaní vozidla vodou s vysokým tla-
kom dbajte, aby ste vodu nestriekali do
okolia kamery. V opačnom prípade sa mô-
že voda dostať do vnútra kamery, čo môže
spôsobiť kondenzáciu vody na objektíve a
následne poruchu, požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.

• Do kamery neudierajte. Ide o veľmi presný
prístroj. V opačnom prípade sa môže vy-
skytnúť porucha alebo poškodenie, ktoré
môže vyústiť do požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
MONITOR PRE ZOBRAZENIE PRIESTORU ZA VOZIDLOM (ak je
súčasťou výbavy)
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VÝSTRAHA

Kamera je chránená plastovým krytom. Pri
čistení tohto krytu ho nepoškriabte.

NÁVOD NA ČÍTANIE ZOBRAZENÝCH
ČIAR
Vodiace čiary označujúce šírku vozidla a vzdialenos-
ti k predmetom s odkazom na čiaru nárazníkajA sú
zobrazené na monitore.

Vodiace čiary vzdialenosti ➀ až ➃:

Označujú vzdialenosti od zadného nárazníka.

• Červená čiara ➀: pribl. 0,5 m (1,5 ft)

• Žltá čiara ➁: pribl. 1 m (3 ft)

• Zelená čiara ➂: pribl. 2 m (7 ft)

• Zelená čiara ➃: pribl. 3 m (10 ft)

Vodiace čiary šírky vozidla ➄:

Označuje šírku vozidla pri cúvaní.

Predpokladané čiary dráhy ➅:

Dynamické čiary predpokladanej dráhy sa na moni-
tore zobrazia, keď otočíte volant. Čiary dráhy sa bu-
dú pohybovať podľa toho, ako veľmi volant otočíte
a nebudú zobrazené, keď bude volant v polohe pria-
mo dopredu.

VAROVANIE
• Zobrazené čiary používajte ako referenciu.

Čiary sú ovplyvnené počtom pasažierov,
polohou vozidla, podmienkami vozovky a
stupňom sklonu vozovky. Počas cúvania
vždy okolie vozidla kontrolujte aj vašimi
očami.

• Ak s vozidlom cúvate hore svahom, objek-
ty zobrazené na monitore sú ďalej ako sa
zdajú. Ak s vozidlom cúvate dolu svahom,
objekty zobrazené na monitore sú bližšie
ako sa zdajú. Pre správny odhad vzdiale-
nosti použite vnútorné spätné zrkadlo ale-
bo pohľad ponad vaše plece.

ROZDIEL MEDZI
PREDPOKLADANÝMI A
SKUTOČNÝMI VZDIALENOSŤAMI
Vodiacu čiaru vzdialenosti a čiaru šírky vozidla by
ste mali používať len ako referenciu, keď je vozidlo
na rovnom pevnom povrchu. Vzdialenosť, ktorú vi-

díte na monitore je len referenčná a môže byť odliš-
ná ako aktuálna vzdialenosť medzi vozidlom a zo-
brazenými objektmi.

Cúvanie na strmom svahu
Pri cúvaní vozidla do kopca sú vodiace čiary vzdia-
lenosti a vodiace čiary šírky vozidla zobrazené bliž-
šie, ako je skutočná vzdialenosť. Napríklad displej
zobrazuje 1 m (3 ft) do miestajA , ale skutočná vzdia-
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lenosť 1 m (3 ft) na kopci je na miestejB . Uvedomte
si, že všetky objekty sú na monitore zobrazené ďalej
ako skutočne sú.

Cúvanie zo strmého svahu
Pri cúvaní vozidla z kopca sú vodiace čiary vzdiale-
nosti a vodiace čiary šírky vozidla zobrazené ďalej,
ako je skutočná vzdialenosť. Napríklad displej zo-
brazuje 1 m (3 ft) do miestajA , ale skutočná vzdiale-

nosť 1 m (3 ft) na kopci je na miestejB . Uvedomte si,
že všetky objekty sú na monitore zobrazené bližšie
ako skutočne sú.

Cúvanie v blízkosti vystupujúceho
predmetu
Vozidlo môže vyzerať ako tesne mimo predmetu na
displeji. Vozidlo ale môže naraziť do predmetu, ak sa
zobrazí nad skutočnou dráhou cúvania.

Cúvanie za vystupujúci predmet
Poloha jC je zobrazená ďalej ako je poloha jB na
displeji. Poloha jC je ale v skutočnosti v rovnakej
vzdialenosti ako polohajA . Vozidlo môže pri cúvaní
do polohyjA naraziť do predmetu v prípade, že sa
predmet zobrazuje nad skutočnou dráhou cúvania.
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AKO ZAPARKOVAŤ POMOCOU ČIAR
PREDPOKLADANEJ DRÁHY

VAROVANIE
• Pred začatím cúvania vždy skontrolujte, či

je parkovanie bezpečné. Cúvajte vždy po-
maly.

• Zobrazené čiary používajte ako referenciu.
Čiary sú ovplyvnené počtom pasažierov,
polohou vozidla, podmienkami vozovky a
stupňom sklonu vozovky.

• Ak ste pneumatiky vymenili za pneuma-
tiky inej veľkosti, čiary predpokladanej
dráhy sa nemusia zobraziť správne.

• Na zasneženej alebo klzkej vozovke môže
byť rozdiel v čiarach predpokladanej drá-
hy a skutočnej dráhy.

• Ak je akumulátor odpojený alebo vybitý,
čiary predpokladanej dráhy nemusia byť
zobrazené správne. Ak sa vyskytne takýto
prípad, vykonajte nasledujúce postupy.
– Pri rozsvietenom indikátore READY to

drive (PRIPRAVENÉ na jazdu) otočte vo-
lant od polohy uzamknutia do polohy
uzamknutia.

– Jazdite s vozidlom priamo viac ako 5
minút.

• Ak je spínač napájania v polohe ACC a oto-
číte volant, čiary predpokladanej dráhy sa
môžu zobraziť nesprávne.

• Vodiacu čiaru vzdialenosti a čiaru šírky vo-
zidla by ste mali používať len ako referen-
ciu, keď je vozidlo na rovnom pevnom po-
vrchu. Vzdialenosť, ktorú vidíte na monito-
re je len referenčná a môže byť odlišná ako
aktuálna vzdialenosť medzi vozidlom a zo-
brazenými objektmi.

• Ak s vozidlom cúvate hore svahom, objek-
ty zobrazené na monitore sú ďalej ako sa
zdajú. Ak s vozidlom cúvate dolu svahom,
objekty zobrazené na monitore sú bližšie
ako sa zdajú. Pre správny odhad vzdiale-
nosti použite vnútorné spätné zrkadlo ale-
bo pohľad ponad vaše plece.

Čiary šírky vozidla a predpokladanej dráhy sú širšie
ako aktuálna šírka a dráha.

1. Pred zaparkovaním vášho vozidla vizuálne skon-
trolujte, či sa na parkovacom mieste nenachádza-
jú žiadne prekážky.

2. Priestor za vozidlom sa zobrazuje na obrazovke
jA podľa obrázku, keď radiacu páku posuniete
do polohy R (spiatočka).
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3. S vozidlom pomaly cúvajte a volantom upravujte
smer jazdy vozidla tak, aby predpokladané čiary
jB zostávali v rámci obmedzení parkovacieho
miestajC .

4. Otáčajte volantom, aby ste vodiace čiary šírky
vozidlajD zarovnali paralelne s parkovacím mies-
tom jC a sledujte pritom čiary predpokladanej
dráhyjB .

5. Keď je vozidlo zaparkované, stlačte tlačidlo P
(parkovanie) na radiacej páke a aktivujte parko-
vaciu brzdu.

PREVÁDZKOVÉ TIPY
• Keď radiacu páku zaradíte do polohy R (Spiatoč-

ka), obrazovka monitora sa automaticky prepne
do režimu zobrazenia priestoru za vozidlom. Rá-
dio môžete aj napriek tomu ďalej počúvať.

• Po presune radiacej páky do polohy R (Spiatoč-
ka) z inej polohy alebo do inej polohy z polohy R
(Spiatočka) môže chvíľu trvať, pokým sa zobrazí
monitor pre zobrazenie priestoru za vozidlom
alebo normálna obrazovka. Predmety môžu byť
krátkodobo skreslené, pokým sa úplne nezob-
razí obrazovka monitora pre zobrazenie prie-
storu za vozidlom.

• Keď je teplota extrémne nízka alebo vysoká, ob-
razovka nie je schopná zobraziť objekty ostro a
čisto. Nie je to porucha.

• Ak do kamery priamo svieti silné svetlo, objekty
sa nemusia zobraziť čisto. Nie je to porucha.

• V objektoch na obrazovke je možné vidieť verti-
kálne čiary. Je to spôsobené silným odrazom
svetla z nárazníka. Nie je to porucha.

• Obrazovka môže pod fluorescenčným osvetle-
ním blikať. Nie je to porucha.

• Farby objektov na monitore pre zobrazenie prie-
storu za vozidlom sa môžu jemne líšiť od sku-
točných farieb objektu.

• Objekty na monitore nemusia byť zobrazené
jasno a čisto v tmavých miestach alebo v noci.
Nie je to porucha.

• Ak sa na kamere zachytili nečistoty, dážď alebo
sneh, monitor pre zobrazenie priestoru za vo-
zidlom nebude zobrazovať objekty jasne. Vyčis-
tite kameru.

• Na čistenie kamery nepoužívajte alkohol, ben-
zín alebo riedidlo. Spôsobí to stratu správnych
farieb. Na očistenie kamery najprv použite han-
dru namočenú v mydlovom roztoku a potom ju
utrite suchou handrou.

• Nepoškoďte kameru, pretože môže byť nepriaz-
nivo ovplyvnená aj obrazovka monitora.

• Na kryt kamery nepoužívajte vosk. Všetok vosk
utrite čistou handrou namočenou v jemnom
roztoku čistiaceho prostriedku a vody.
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NASTAVENIA KAMERY
Nastavenie obrazovky

1. Stlačte tlačidlo <CAMERA>.

2. Dotknite sa položky [Nastavenia displeja].

3. Dotknite sa želanej položky nastavenia.

4. Položku upravíte tak, že sa na displeji dotykovej
obrazovky dotknete klávesu [+] alebo [-].

Ostatné nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo <MENU>.

2. Dotknite sa položky [Nastavenia].

3. Dotknite sa položky [Kamera].

4. Vyberte podponuku [Nastavenia Displeja].

5. Dotknite sa želanej položky nastavenia.

6. Položku upravíte tak, že sa na displeji dotykovej
obrazovky dotknete klávesu [+] alebo [-].

Dostupné položky nastavenia:

• [Jas]

• [Kontrast]

• [Tón]

• [Farba]

• [Úrov. čiernej]

Aktivácia/deaktivácia predvídaných
liniek smeru
Zobrazenie predpokladaných čiar dráhy môžete na-
staviť na možnosť zapnutia alebo vypnutia.

Ak monitor pre zobrazenie priestoru za vozidlom
nie je zapnutý, nastavenie zmeňte podľa nasledujú-
ceho postupu.

1. Stlačte tlačidlo <CAMERA>.

2. Zapína (ON) a vypína (OFF) sa dotykom položky
[Čiary Predpokladanej Dráhy].

Ostatné nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo <MENU>.

2. Dotknite sa položky [Nastavenia].

3. Dotknite sa položky [Kamera].

4. Zapína (ON) a vypína (OFF) sa dotykom položky
[Čiary Predpokladanej Dráhy].
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➀ Oblasť hlásení

➁ Indikátor [MOD]*

➂ Pohľad z vtáčej perspektívy alebo bočný
pohľad

➃ Parkovacie snímače

➄ Rohové čiary pohľadu z vtáčej perspektívy

➅ Indikátor pohľadu dopredu alebo dozadu

➆ Pohľad dopredu alebo pohľad dozadu

* Keď chcete získať viac informácií, pozrite si
“Rozpoznanie pohyblivých objektov (ak je sú-

časťou výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti.

Objekty a položky zobrazované na obrazovke sa
môžu líšiť v závislosti od krajiny a od modelu.
Keď je napájanie v polohe ON, stlačte tlačidlo
<CAMERA> alebo presuňte radiacu páku do polohy

R (spiatočka), aby systém Intelligent Around-View
Monitor fungoval. Monitor zobrazuje rôzne pohľady
okolo vozidla.

POZNÁMKA:
Pri prvom použití budú rohové čiary blikať približ-
ne 3 sekundy žltou farbou. Nejde o poruchu, ale o
pripomenutie, aby ste boli opatrní.

Dostupné pohľady:

• Pohľad z vtáčej perspektívy
Pohľad priestoru okolo vozidla.

• Bočný pohľad dopredu
Pohľad okolo a pred predné koleso na strane
spolujazdca.

• Pohľad dopredu
Pohľad pred vozidlo.

• Pohľad dozadu
Pohľad za vozidlo.

• Pohľad dozadu na celú obrazovku
Pohľad za vozidlo (, ktorý je mierne širší, ako
štandardný pohľad dozadu).

Systém je navrhnutý ako pomôcka pre vodiča pri
situáciách, ako napríklad kolmé parkovanie alebo
rovnobežné parkovanie.

Ľavostranné riadenie

Pravostranné riadenie

SYSTÉM INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR(modely bez
parkovacieho systému ProPILOT)
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Existujú oblasti, v ktorých systém objekty nezobra-
zí. Pri zobrazení pohľadu dopredu alebo dozadu sa
možno nezobrazí objekt pod nárazníkom alebo na
zemi. Pri pohľade z vtáčej perspektívy sa na moni-
tore nezobrazí vysoký objekt v blízkosti spojov ob-
lastí zobrazovaných kamerou.

VAROVANIE

• Systém Intelligent Around-View Monitor je
určený na použitie počas dňa. Tento sys-
tém nepoužívajte v slabých svetelných
podmienkach.

• Systém Intelligent Around-View Monitor je
komfortnou funkciou. Nie je náhradou za
správnu techniku riadenia vozidla, pretože
obsahuje oblasti, kde objekty nie sú vidi-
teľné. Najmä štyri rohy vozidla predstavu-
jú mŕtve uhly, kde sa objekty nezobrazujú
pri pohľade z vtáčej perspektívy, spredu
alebo zozadu. Vždy sa pozrite cez okná a
ubezpečte sa, že pohyb je bezpečný. Za
bezpečnosť pri parkovaní a iných manév-
roch je vždy zodpovedný vodič.

• Systém Intelligent Around-View Monitor
nikdy nepoužívajte s vonkajším zrkadlom
v sklopenej polohe a pri riadení vozidla po-
mocou systému Intelligent Around-View
Monitor sa ubezpečte, že sú zadné dvere
bezpečne zatvorené.

• Vzdialenosť medzi objektmi pri sledovaní
monitora systému Intelligent Around-
View Monitor sa odlišuje od skutočnej
vzdialenosti.

• Kamery sú namontované na prednej mas-
ke, vonkajších spätných zrkadlách a nad
zadným štítkom s evidenčným číslom. Na
kamery nič neukladajte.

• Pri umývaní vozidla vodou s vysokým tla-
kom dbajte, aby ste vodu nestriekali do
okolia kamier. V opačnom prípade sa mô-
že voda dostať do vnútra kamery, čo môže
spôsobiť kondenzáciu vody na objektíve a
následne poruchu, požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.

• Do kamier neudierajte. Ide o presné zaria-
denia. Nedodržanie tohto pokynu môže
spôsobiť poruchu alebo poškodenie, kto-
rého následkom môže byť požiar alebo zá-
sah elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA
Pri odstraňovaní nečistôt alebo snehu z pred-
nej časti kamery nepoškriabte objektív.
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PREVÁDZKA
Displej systému Intelligent Around-View Monitor sa
skladá z prednej, ľavej, pravej a zadnej obrazovky.
Na obrazovke môžete vidieť kombináciu rôznych
pohľadov, ako je to na obrázku.

jA : Audio alebo navigačná obrazovka pred použitím
systému Intelligent Around View Monitor.

➀: Pohľad dopredu a pohľad z vtáčej perspektívy

➁: Pohľad dozadu a pohľad z vtáčej perspektívy

➂: Pohľad dopredu a bočný pohľad dopredu

➃: Pohľad dozadu a bočný pohľad dopredu

➄: Pohľad dozadu

m: Radiaca páka do polohy R (Spiatočka)

m: Radiaca páka preč z polohy R (Spiatočka)

m: Stlačte tlačidlo <CAMERA>

Systém Intelligent Around-View Monitor sa zapne,
ak:

– Zvolíte prevodový stupeň R (spiatočka).

– Stlačíte tlačidlo <CAMERA>.

• Pohľad dopredu
Zobrazuje pohľad pred vozidlo.

• Pohľad dozadu
Zobrazuje pohľad za vozidlo.

Príklad je pre modely s ľavostranným riadením (LHD), pre modely s pravostranným riadením (RHD)
bude usporiadanie obrazovky obrátené.
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Spustenie pomocou činnosti radiacej
páky

• Keď radiacu páku do polohy R (Spiatočka), auto-
maticky sa spustí systém Intelligent Around-
View Monitor a zobrazí sa pohľad dozadu a po-
hľad z vtáčej perspektívy ➁.

• Keď radiacu páku presuniete preč z polohy R
(spiatočka) jA , monitor sa prepne z obrazovky
systému Intelligent Around-View Monitor na ob-
razovku audio systému alebo navigácie.

• Pohľad dozadu a pohľad z vtáčej perspektívy ➁
sa zobrazuje pri zaradenom rýchlostnom stup-
ni R (spiatočka). Pohľad zo strany spolujazdca
sa na monitore zmení na pohľad dopredu ➃ po
stlačení tlačidla <CAMERA>.
Ďalším stlačením tlačidla <CAMERA> prepnete
na pohľad dozadu ➄. Keď radiacu páku presu-
niete preč z polohy R (spiatočka), obrazovka sa
prepne na obrazovku, ktorá bola zobrazená
pred zaradením spiatočky. Stlačením tlačidla
<CAMERA> z ➄ prepnete späť na pohľad doza-
du a pohľad z vtáčej perspektívy ➁.

Spustenie pomocou činnosti tlačidla
<CAMERA>

• Po stlačení tlačidla <CAMERA> sa spustí systém
Intelligent Around-View Monitor a zobrazí sa po-
hľad dopredu a pohľad z vtáčej perspektívy ➀.

• Zobrazí sa pohľad dopredu a pohľad z vtáčej
perspektívy ➀. Po opätovnom stlačení tlačidla
<CAMERA>➂ sa pohľad na obrazovke na stra-
ne spolujazdca zmení na pohľad dopredu. Opä-
tovné stlačenie tlačidla <CAMERA> vypne sys-
tém Intelligent Around-View Monitor.

• Na prepínanie obrazovky na strane vodiča me-
dzi pohľadom dopredu a pohľadom dozadu po-
užite radiacu páku.

• Keď radiaca páka nie je v polohe R (spiatočka) a
rýchlosť vozidla sa zvýši nad približne 10 km/h
(6 MPH), monitor sa prepne z obrazovky moni-
tora pre pohľad okolo na obrazovku audio sys-
tému alebo navigácie.

VODIACE ČIARY

VAROVANIE
• Vodiacu čiaru vzdialenosti a čiaru šírky vo-

zidla by ste mali používať len ako referen-
ciu, keď je vozidlo na rovnom a pevnom
povrchu. Vzdialenosť, ktorú vidíte na mo-
nitore je len referenčná a môže byť odlišná
ako aktuálna vzdialenosť medzi vozidlom
a zobrazenými objektmi.

• Zobrazené čiary a pohľad z vtáčej
perspektívy používajte ako referenciu. Čia-
ry a pohľad z vtáčej perspektívy sú veľmi
ovplyvnené počtom pasažierov, hladinou
paliva, polohou vozidla, podmienkami vo-
zovky a stupňom sklonu vozovky.

• Ak ste pneumatiky vymenili za pneuma-
tiky inej veľkosti, čiary predpokladanej
dráhy a pohľad z vtáčej perspektívy sa ne-
musia zobraziť správne.

• Ak s vozidlom idete hore svahom, objekty
zobrazené na monitore sú ďalej ako sa
zdajú. Ak s vozidlom idete dolu svahom,
objekty zobrazené na monitore sú bližšie

ako sa zdajú. Pre správny odhad vzdiale-
nosti k iným objektom použite zrkadlá ale-
bo sa reálne pozrite.

Čiary šírky vozidla a predpokladanej dráhy sú širšie
ako aktuálna šírka a dráha.

Pohľad dopredu
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Vodiace čiary
Vodiace čiary označujúce šírku vozidla a vzdialenos-
ti k objektom s odkazom na čiaru karosérie vozidla
jA sú zobrazené na monitore.

Vodiace čiary vzdialenosti:

Označujú vzdialenosti od karosérie vozidla.

• Červená čiara ➀: pribl. 0,5 m (1,5 ft)

• Žltá čiara ➁: pribl. 1 m (3 ft)

• Zelená čiara ➂: pribl. 2 m (7 ft)

• Zelená čiara ➃: pribl. 3 m (10 ft)

Vodiace čiary šírky vozidla a statické čiary pred-
pokladanej dráhy ➄:

Označujú šírku vozidla pri cúvaní.

Dynamické čiary predpokladanej dráhy ➅:

Dynamické čiary predpokladanej dráhy sa na moni-
tore zobrazia, keď otočíte volant. Čiary dráhy sa bu-
dú pohybovať podľa toho, ako veľmi volant otočíte
a nebudú zobrazené, keď bude volant v polohe pria-
mo dopredu.

Pohľad dopredu nebude zobrazený pri rýchlosti vo-
zidla vyššej ako približne 10 km/h (6 MPH).

VAROVANIE
• Objekty na monitore sa budú zdať vizuál-

ne opačné v porovnaní s tými, ktoré vidíte
vo vnútornom spätnom a vo vonkajších zr-
kadlách.

• Na zasneženej alebo klzkej vozovke môže
byť rozdiel v čiarach predpokladanej drá-
hy a skutočnej dráhy.

• Zobrazené čiary v rámci pohľadu dozadu
sa zobrazia trochu mimo vpravo pretože
kamera pre pohľad dozadu nie je namon-
tovaná vzadu v strednej časti vozidla.

POZNÁMKA:
Keď sa na monitore zobrazuje pohľad dopredu a
volant otočíte o približne 90 stupňov alebo menej
od neutrálnej polohy, zobrazia sa pravé aj ľavé
čiary predpokladanej dráhy ➅. Keď volant oto-
číte o približne 90 stupňov alebo viac, čiara sa zo-
brazí len na opačnej strane zákruty.

Pohľad z vtáčej perspektívy

VAROVANIE
• Objekty v rámci pohľadu z vtáčej perspek-

tívy sa budú javiť vzdialenejšie ako v sku-
točnosti, pretože pohľad z vtáčej perspek-
tívy je nepravý pohľad, ktorý sa spracová-
va skombinovaním pohľadov z kamier na
vonkajších zrkadlách, prednej a zadnej
časti vozidla.

• Vysoké objekty, ako napríklad obrubník
alebo vozidlo, môžu byť na spojoch pohľa-
dov nesprávne zarovnané alebo sa nemu-
sia zobrazovať.

• Objekty nad kamerou sa nedajú zobraziť.

• Pohľad pre pohľad z vtáčej perspektívy
môže byť po zmene polohy kamery ne-
správne zarovnaný.

• Čiara na zemi môže byť nesprávne zarov-
naná a neviditeľná, keď sa nachádza pria-
mo v spoji pohľadov. Nesprávne zarovna-
nie sa zvýši, keď bude čiara pokračovať
smerom od vozidla.

Pohľad dozadu
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Pohľad z vtáčej perspektívy zobrazuje pohľad zho-
ra na vozidlo, čo pomáha pri overení polohy vozidla
a pri predpokladanej dráhe na parkovacie miesto.

Polohu vozidla zobrazuje ikona vozidla ➀.

POZNÁMKA:
Veľkosť ikony vozidla v rámci pohľadu z vtáčej
perspektívy sa môže trochu odlišovať od skutoč-
ného vozidla.

Pri prvom použití budú rohové čiary mŕtveho uhla
➁ vo všetkých štyroch rohoch ikony vozidla približ-
ne 3 sekundy blikať žltou farbou. Štyri rohy ➂ vozid-
la sa zobrazujú červenou farbou, ak parkovací sní-
mač nie je namontovaný alebo je vypnutý.

POZNÁMKA:
• Oblasti, ktoré kamery nedokážu pokryť, sa zo-

brazujú čiernou farbou.

• Rohové čiary mŕtveho uhla ➁ blikajú (žltá far-
ba) vo všetkých štyroch rohoch ikony vozidla
ako pripomenutie, aby ste boli opatrní. Nie je
to porucha.

Bočný pohľad dopredu
*: Pri modeloch s pravostranným riadením (RHD) sa

bude usporiadanie obrazovky zobrazovať na-
opak.

Vodiace čiary:

VÝSTRAHA
Skutočná vzdialenosť od objektov sa môže
odlišovať od zobrazenej vzdialenosti.

Na monitore sa zobrazujú vodiace čiary označujúce
šírku a predný koniec vozidla.

Čiara prednej časti vozidla ➀ zobrazuje prednú časť
vozidla.

Čiara bočnej časti vozidla ➁ zobrazuje šírku vozidla
vrátane vonkajších zrkadiel.

Rozšírenia ➂ prednej ➀ a aj bočnej ➁ čiary sa zo-
brazujú zelenou bodkovanou čiarou.

ROZDIEL MEDZI
PREDPOKLADANÝMI A
SKUTOČNÝMI VZDIALENOSŤAMI

VAROVANIE
Vodiacu čiaru vzdialenosti a čiaru šírky vozid-
la v rámci pohľadu dopredu a dozadu by ste
mali používať len ako referenciu, keď je vozid-
lo na rovnom a pevnom povrchu. Vzdialenosť,
ktorú vidíte na monitore je len referenčná a
môže byť odlišná ako aktuálna vzdialenosť
medzi vozidlom a zobrazenými objektmi.Bočný pohľad dopredu, modely s ľavostranným

riadením (LHD)*
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Jazda do strmého svahu
Pri jazde s vozidlom do svahu sú vodiace čiary vzdia-
lenosti a vodiace čiary šírky vozidla zobrazené bliž-
šie, ako je skutočná vzdialenosť. Napríklad displej
zobrazuje 1 m (3 ft) do miestajA , ale skutočná vzdia-
lenosť 1 m (3 ft) na kopci je na miestejB . Uvedomte
si, že všetky objekty sú na monitore zobrazené ďalej
ako skutočne sú.

Jazda zo strmého svahu
Pri jazde s vozidlom zo svahu sú vodiace čiary vzdia-
lenosti a vodiace čiary šírky vozidla zobrazené ďalej,
ako je skutočná vzdialenosť. Napríklad displej zo-
brazuje 1 m (3 ft) do miestajA , ale skutočná vzdiale-
nosť 1 m (3 ft) na kopci je na miestejB . Uvedomte si,
že všetky objekty sú na monitore zobrazené bližšie
ako skutočne sú.

Jazda v blízkosti vystupujúceho
objektu
Dynamické čiary predpokladanej dráhyjA môžu zo-
braziť, že vozidlo sa objektu nedotýka. Vozidlo ale
môže naraziť do objektu, ak sa zobrazí nad skutoč-
nou dráhou jazdy.

VAROVANIE
Vzdialenosť, ktorú vidíte na monitore je len re-
ferenčná a môže byť odlišná ako aktuálna
vzdialenosť medzi vozidlom a zobrazenými
objektmi.
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Predpokladané čiary dráhyjA sa nedotýkajú objek-
tu na displeji. Vozidlo ale môže naraziť do objektu,
ak sa zobrazí nad skutočnou dráhou jazdy.

Jazda bližšie k vystupujúcemu
objektu
Poloha jC je zobrazená ďalej ako je poloha jB na
displeji. Poloha jC je ale v skutočnosti v rovnakej
vzdialenosti ako polohajA . Vozidlo môže pri jazde
smerom k polohe jA naraziť do objektu v prípade,
že sa objekt zobrazuje nad skutočnou dráhou jazdy.

NASTAVENIA KAMERY
Nastavenie obrazovky systému
Intelligent Around-View Monitor
1. Stlačte tlačidlo <CAMERA>.

2. Dotknite sa klávesu [Nastavenia displeja].

3. Dotknite sa želanej položky nastavenia.

4. Položku upravíte tak, že sa na displeji dotykovej
obrazovky dotknete klávesu [+] alebo [–].

Dostupné položky nastavenia:

• [Jas]

• [Kontrast]

• [Tón]

• [Farba]

• [Black level]

Nastavenia neupravujte, keď sa vozidlo pohybuje.
Skontrolujte, či je parkovacia brzda pevne aktivo-
vaná.

Ostatné nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo <MENU>.

2. Vyberte ponuku [Nastavenia ].

3. Dotknite sa klávesu [Kamera].

4. Dotknite sa klávesu [Nastavenia displeja].

5. Dotknite sa želanej položky nastavenia.

6. Položku upravíte tak, že sa na displeji dotykovej
obrazovky dotknete klávesu [+] alebo [–].
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NASTAVENIA SYSTÉMU INTELLI-
GENT AROUND-VIEW MONITOR
Rozpoznanie pohyblivých objektov zapínajte alebo
vypínajte nasledovne:

1) Na displeji s informáciami o vozidle vyberte po-
ložku [Nastavenia] pomocou spínačov na volan-
te. Pozrite si časť “Displej s informáciami o
vozidle” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

2) Vyberte kláves [Asistenti riadenia].

3) Vyberte kláves [Parkovací asistent].

4) Výberom klávesu [Rozpoznanie pohyblivých ob-
jektov] prepínajte medzi možnosťami zapnuté
alebo vypnuté. Ak sa zobrazuje značka, položka
je zapnutá.

Porucha pohľadu
Keď sa na obrazovke zobrazí ikona [ ! ], v systéme
Intelligent Around-View Monitor došlo k neobvyk-
lým podmienkam. Nebude to brániť bežnému ria-
deniu vozidla, ale systém by mal skontrolovať pre-
dajca vozidiel NISSAN alebo kvalifikovaná dielňa.

Keď sa na obrazovke zobrazí ikona [ X ], obraz ka-
mery možno z okolitých zariadení prijíma dočasné
elektronické rušenia. Nebude to brániť bežnému ria-
deniu vozidla, ale ak sa to bude opakovať často, sys-
tém by mal skontrolovať predajca vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovaná dielňa.

PREVÁDZKOVÉ TIPY
• Keď zobrazenie prepnete, zobrazenie obrazu na

obrazovke sa môže zobraziť s určitým onesko-
rením.

• Keď je teplota extrémne vysoká alebo nízka, ob-
razovka možno nebude schopná zobraziť ob-
jekty čisto. Nie je to porucha.

• Ak do kamery priamo svieti silné svetlo, objekty
sa nemusia zobraziť čisto. Nie je to porucha.

• Obrazovka môže pod zdrojom fluorescenčného
alebo LED osvetlenia blikať. Nie je to porucha.

• Farby objektov v systéme Intelligent Around-
View Monitor sa môžu jemne líšiť od skutočných
farieb objektov. Nie je to porucha.

• V tmavom prostredí sa objekty na monitore ne-
musia zobrazovať čisto a farby objektu sa môžu
odlišovať. Nie je to porucha.

• Medzi ostrosťou pohľadov jednotlivých kamier
pri pohľade z vtáčej perspektívy môže dochá-
dzať k rozdielom.

• Ak sa na kamere nahromadia nečistoty, dážď
alebo sneh, systém Intelligent Around-View Mo-
nitor možno nebude objekty zobrazovať čisto.
Vyčistite kameru.

• Na čistenie kamery nepoužívajte alkohol, ben-
zín alebo riedidlo. Spôsobí to stratu správnych
farieb. Na očistenie kamery najprv použite han-
dru namočenú do zriedeného jemného čistia-
ceho prostriedku a potom ju utrite suchou han-
drou.

• Nepoškoďte kameru, pretože môže byť nepriaz-
nivo ovplyvnená aj obrazovka monitora.

• Na objektív kamery nepoužívajte vosk. Všetok
vosk utrite čistou handrou namočenou v jem-
nom roztoku čistiaceho prostriedku a vody.

Ak chcete použiť systém Intelligent Around View
Monitor, po stlačení spínača napájania do polohy
ON stlačte tlačidlo <CAMERA> alebo radiacu páku
presuňte do polohy R (spiatočka). Monitor zobra-
zuje viacero pohľadov na polohu vozidla.

Dostupné pohľady:

• Pohľad z vtáčej perspektívy
Okolitý pohľad z vozidla zhora.

• Pohľad dopredu
Približne 150-stupňový pohľad na prednú časť
vozidla.

• Bočný pohľad dopredu
Pohľad okolo a pred predné koleso na strane
spolujazdca.

• Širokouhlý pohľad dopredu
Približne 180-stupňový pohľad na prednú časť
vozidla.

SYSTÉM INTELLIGENT AROUND
VIEW MONITOR (modely s
parkovacím systémom ProPILOT)
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• Pohľad dozadu
Približne 150-stupňový pohľad na zadnú časť
vozidla.

• Širokouhlý pohľad dozadu
Približne 180-stupňový pohľad na zadnú časť
vozidla.

Systém je navrhnutý ako pomôcka pre vodiča pri
situáciách, ako napríklad kolmé parkovanie alebo
rovnobežné parkovanie.

Existuje niekoľko oblastí, kde systém nezaznamená
objekty a systém nebude upozorňovať na pohybu-
júce sa objekty. Pri zobrazení pohľadu dopredu ale-
bo dozadu sa možno nezistí objekt pod nárazní-
kom alebo na zemi. Pri pohľade z vtáčej perspektívy
sa na monitore nezobrazí vysoký objekt v blízkosti
spojov oblastí zisťovaných kamerou.

VAROVANIE
• Systém Intelligent Around-View Monitor je

komfortnou funkciou. Nie je náhradou za
správnu techniku riadenia vozidla, pretože
obsahuje oblasti, kde objekty nie sú vidi-
teľné. Najmä štyri rohy vozidla predstavu-
jú mŕtve uhly, kde sa objekty nezobrazujú
pri pohľade z vtáčej perspektívy, spredu
alebo zozadu. Pred riadením vozidla po-
hľadom sa vždy pozrite z okna a očami
skontrolujte, či je pohyb s vozidlom bez-
pečný. Vozidlo riaďte vždy pomaly.

• Za bezpečnosť pri parkovaní a iných ma-
névroch je vždy zodpovedný vodič.

• Systém Intelligent Around-View Monitor
nikdy nepoužívajte s vonkajším zrkadlom
v sklopenej polohe a pri riadení vozidla po-
mocou funkcie Intelligent Around-View
Monitor sa ubezpečte, že sú zadné dvere
bezpečne zatvorené.

• Vzdialenosť medzi objektmi pri sledovaní
monitora systému Intelligent Around View
Monitor sa odlišuje od skutočnej vzdiale-
nosti.

• Kamery sú namontované nad prednou
maskou, prednými zrkadlami a nad zad-
ným štítkom s evidenčným číslom. Na ka-
mery nič neukladajte.

• Pri umývaní vozidla vodou s vysokým tla-
kom dbajte, aby ste vodu nestriekali do
okolia kamier. V opačnom prípade sa mô-
že voda dostať do vnútra kamery, čo môže
spôsobiť kondenzáciu vody na objektíve a
následne poruchu, požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.

• Do kamier neudierajte. Ide o presné zaria-
denia. Nedodržanie tohto pokynu môže
spôsobiť poruchu alebo poškodenie, kto-
rého následkom môže byť požiar alebo zá-
sah elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA
Pri odstraňovaní nečistôt alebo snehu z pred-
nej časti kamery nepoškriabte objektív.

AKO PREPÍNAŤ ZOBRAZENIE
Displej systému Intelligent Around View Monitor sa
skladá z ľavej a pravej obrazovky. Na obrazovke mô-
žete vidieť kombináciu rôznych pohľadov.

Ak chcete použiť systém Intelligent Around View
Monitor, po stlačení spínača napájania do polohy
ON stlačte tlačidlo <CAMERA> alebo radiacu páku
presuňte do polohy R (spiatočka).
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Ak radiaca páka nie je v polohe R (spiatočka), do-
stupné pohľady sú nasledujúce:

• Rozdelená obrazovka pohľadu dopredu/pohľa-
du z vtáčej perspektívy.

• Rozdelená obrazovka pohľadu dopredu/bočný
pohľad dopredu.

• Širokouhlý pohľad dopredu.

Ak je radiaca páka v polohe R (spiatočka), dostupné
pohľady sú nasledujúce:

• Rozdelená obrazovka pohľadu dozadu/pohľa-
du z vtáčej perspektívy.

• Rozdelená obrazovka pohľadu dozadu/bočný
pohľad dopredu.

• Širokouhlý pohľad dozadu.

Aktivácia systému Intelligent Around
View Monitor
Činnosť radiacej páky:

• Keď radiacu páku presuniete do polohy R (spia-
točka), keď sa zobrazuje iná obrazovka, ako ob-
razovka systému Intelligent Around View Moni-
tor, aktivuje sa systém Intelligent Around View
Monitor a zobrazí sa obrazovka pohľadu doza-
du/pohľadu z vtáčej perspektívy.
Obrazovka sa prepne späť, keď radiacu páku
presuniete preč z polohy R (spiatočka).

Činnosť tlačidla <CAMERA> (Kamera):

• Po stlačení tlačidla <CAMERA>, keď sa zobra-
zuje iná obrazovka, ako obrazovka systému In-
telligent Around View Monitor, zapne sa systém

Intelligent Around View Monitor a zobrazí sa ob-
razovka pohľadu dopredu/pohľadu z vtáčej
perspektívy.

Činnosti po zapnutí

• Po každom stlačení tlačidla <CAMERA> sa pre-
pína pohľad vtáčej perspektívy, bočný pohľad
dopredu a širokouhlé pohľady.

• Pohľad na strane vodiča sa na pohľad dozadu
prepne po presunutí radiacej páky do polohy R
(spiatočka).
Pohľad sa prepne späť na pohľad dopredu po
presunutí radiacej páky preč z polohy R (spiatoč-
ka).

AKO PREZERAŤ KAŽDÝ POHĽAD

VAROVANIE
• Vodiacu čiaru vzdialenosti a čiaru šírky vo-

zidla by ste mali používať len ako referen-
ciu, keď je vozidlo na rovnom a pevnom
povrchu. Vzdialenosť, ktorú vidíte na mo-
nitore je len referenčná a môže byť odlišná
ako aktuálna vzdialenosť medzi vozidlom
a zobrazenými objektmi.

• Zobrazené čiary a pohľad z vtáčej
perspektívy používajte ako referenciu. Čia-
ry a pohľad z vtáčej perspektívy sú veľmi
ovplyvnené počtom pasažierov, polohou
vozidla, podmienkami vozovky a stupňom
sklonu vozovky.

• Ak ste pneumatiky vymenili za pneuma-
tiky inej veľkosti, čiary predpokladanej
dráhy a pohľad z vtáčej perspektívy sa ne-
musia zobraziť správne.

• Ak s vozidlom idete hore svahom, objekty
zobrazené na monitore sú ďalej ako sa
zdajú. Ak s vozidlom idete dolu svahom,
objekty zobrazené na monitore sú bližšie
ako sa zdajú. Pre správny odhad vzdiale-
nosti k iným objektom použite zrkadlá ale-
bo sa reálne pozrite.

• Pre správny odhad vzdialenosti k iným ob-
jektom použite zrkadlá alebo sa reálne
pozrite.

Čiary šírky vozidla a predpokladanej dráhy sú širšie
ako aktuálna šírka a dráha.

Pohľad dopredu a dozadu

Pohľad dopredu
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Vodiace čiary označujúce šírku vozidla a vzdialenos-
ti k objektom s odkazom na čiaru karosérie vozidla
jA sú zobrazené na monitore.

Vodiace čiary vzdialenosti:

Označujú vzdialenosti od karosérie vozidla.

• Červená čiara ➀: pribl. 0,5 m (1,5 ft)

• Žltá čiara ➁: pribl. 1 m (3 ft)

• Zelená čiara ➂: pribl. 2 m (7 ft)

• Zelená čiara ➃: pribl. 3 m (10 ft)

Vodiace čiary šírky vozidla ➄:

Označujú šírku vozidla pri cúvaní.

Predpokladané čiary dráhy ➅:

Označujú predpokladanú dráhu pri riadení vozidla.
Čiary predpokladanej dráhy sa na monitore zobra-
zia, keď otočíte volant. Prediktívne čiary dráhy sa

budú pohybovať podľa toho, ako veľmi volant oto-
číte a nebudú zobrazené, keď bude volant v polohe
priamo dopredu.

Pohľad dopredu nebude zobrazený pri vyššej rých-
losti vozidla ako 10 km/h (6 MPH).

VAROVANIE
• Vzdialenosť medzi objektmi, ktorú vidíte

pri pohľade dozadu, sa môže líšiť od sku-
točnej vzdialenosti. Predmety, ktoré vidíte
pri pohľade dozadu, sa budú zdať vizuálne
opačné v porovnaní s tými, ktoré vidíte vo
vnútornom a vo vonkajších spätných zr-
kadlách.

• Na zasneženej alebo klzkej vozovke môže
byť rozdiel v čiarach predpokladanej drá-
hy a skutočnej dráhy.

• Zobrazené čiary v rámci pohľadu dozadu
sa zobrazia trochu mimo vpravo pretože
kamera pre pohľad dozadu nie je namon-
tovaná vzadu v strednej časti vozidla.

VÝSTRAHA
Keď sa na monitore zobrazuje pohľad dopre-
du a volant otočíte o približne 90 stupňov ale-
bo menej od neutrálnej polohy, zobrazia sa
pravé aj ľavé čiary predpokladanej dráhy ➅.
Keď volant otočíte o približne 90 stupňov ale-
bo viac, čiara predpokladanej dráhy sa zobrazí
len na opačnej strane zákruty.

Pohľad z vtáčej perspektívy

Pohľad z vtáčej perspektívy zobrazuje pohľad zho-
ra na vozidlo, čo pomáha pri overení polohy vozidla
a pri predpokladanej dráhe na parkovacie miesto.

Polohu vozidla zobrazuje ikona vozidla ➀. Všimnite
si, že vzdialenosť medzi objektmi, ktorú vidíte pri po-
hľade z vtáčej perspektívy, sa líši od skutočnej vzdia-
lenosti.

Keď sa vozidlo dostane bližšie k objektu, zobrazia
sa indikátory parkovacieho snímača (sonaru). Vodič
môže pri jazde vozidla dopredu alebo dozadu skon-
trolovať približný smer a uhol natočenia kolies na
displeji pomocou ikonou pneumatiky ➁. Čiary pred-
pokladanej dráhy ➂ označujú predpokladanú drá-
hu pri riadení vozidla.

Čiary predpokladanej dráhy sa na monitore zobra-
zia, keď otočíte volant. Čiary predpokladanej dráhy

Pohľad dozadu
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sa budú pohybovať podľa toho, ako veľmi otočíte
volantom. Keď sa na monitore zobrazuje pohľad
dopredu a volant otočíte o približne 90 stupňov ale-
bo menej od rovnej polohy, zobrazia sa pred vozid-
lom dve zelené čiary predpokladanej dráhy ➂. Keď
volant natočíte o 90 stupňov alebo viac, pred vozid-
lom sa zobrazuje jedna zelená čiara predpoklada-
nej dráhy ➃. Keď sa na monitore zobrazuje pohľad
dozadu, čiary predpokladanej dráhy sa zobrazujú
za vozidlom.

VAROVANIE
• Objekty v rámci pohľadu z vtáčej perspek-

tívy sa budú javiť vzdialenejšie ako v sku-
točnosti, pretože pohľad z vtáčej perspek-
tívy je nepravý pohľad, ktorý sa spracová-
va skombinovaním pohľadov z kamier na
vonkajších zrkadlách, prednej a zadnej
časti vozidla.

• Vysoké objekty, ako napríklad obrubník
alebo vozidlo, môžu byť na spojoch pohľa-
dov nesprávne zarovnané alebo sa nemu-
sia zobrazovať.

• Objekty nad kamerou sa nedajú zobraziť.

• Pohľad pre pohľad z vtáčej perspektívy
môže byť po zmene polohy kamery ne-
správne zarovnaný.

• Čiara na zemi môže byť nesprávne zarov-
naná a neviditeľná, keď sa nachádza pria-
mo v spoji pohľadov. Nesprávne zarovna-
nie sa zvýši, keď bude čiara pokračovať
smerom od vozidla.

Bočný pohľad dopredu

Vodiace čiary:

Na monitore sa zobrazujú vodiace čiary označujúce
šírku a predný koniec vozidla.

Čiara prednej časti vozidla ➀ zobrazuje prednú časť
vozidla.

Čiara bočnej časti vozidla ➁ zobrazuje šírku vozidla
vrátane vonkajších zrkadiel.

Rozšírenia ➂ prednej ➀ a aj bočnej ➁ čiary sa zo-
brazujú zelenou bodkovanou čiarou.

VÝSTRAHA

• Pri odstraňovaní nečistôt alebo snehu z
prednej časti kamery nepoškriabte objek-
tív.

• Smerové svetlo sa môže prekrývať s čia-
rou bočnej strany vozidla. Nie je to
porucha.

Pohľad dopredu/pohľad dozadu

Širokouhlý pohľad dopredu
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Vodiace čiary vzdialenosti:

Označujú vzdialenosti od karosérie vozidlajA .

• Červená čiara ➀: pribl. 0,5 m (1,5 ft)

• Žltá čiara ➁: pribl. 1 m (3 ft)

• Zelená čiara ➂: pribl. 2 m (7 ft)

• Zelená čiara ➃: pribl. 3 m (10 ft)

Vodiace čiary šírky vozidla ➄:

Označujú šírku vozidla pri cúvaní.

Predpokladané čiary dráhy ➅:

Označujú predpokladanú dráhu pri riadení vozidla.

Čiary predpokladanej dráhy sa na monitore zobra-
zia, keď otočíte volant.

Čiary predpokladanej dráhy sa budú pohybovať
podľa toho, ako veľmi otočíte volantom.

Čiary predpokladanej dráhy sa nebudú zobrazovať,
kým je volant v rovnej polohe (len pohľad dozadu).

Pohľad dopredu nebude zobrazený pri vyššej rých-
losti vozidla ako 10 km/h (6 MPH).

ROZDIEL MEDZI
PREDPOKLADANÝMI A
SKUTOČNÝMI VZDIALENOSŤAMI
Vodiacu čiaru vzdialenosti a čiaru šírky vozidla v
rámci pohľadu dopredu a dozadu by ste mali pou-
žívať len ako referenciu, keď je vozidlo na rovnom a
pevnom povrchu. Vzdialenosť, ktorú vidíte na moni-
tore je len referenčná a môže byť odlišná ako aktu-
álna vzdialenosť medzi vozidlom a zobrazenými ob-
jektmi.

Cúvanie do strmého svahu

Pri cúvaní vozidla do kopca sú vodiace čiary vzdia-
lenosti a vodiace čiary šírky vozidla zobrazené bliž-
šie, ako je skutočná vzdialenosť. Napríklad displej
zobrazuje 1 m (3 ft) do miestajA , ale skutočná vzdia-
lenosť 1 m (3 ft) na kopci je na miestejB . Uvedomte
si, že všetky objekty sú na monitore zobrazené ďalej
ako skutočne sú.

Širokouhlý pohľad dozadu
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Cúvanie zo strmého svahu

Pri cúvaní vozidla z kopca sú vodiace čiary vzdiale-
nosti a vodiace čiary šírky vozidla zobrazené ďalej,
ako je skutočná vzdialenosť. Napríklad displej zo-
brazuje 1 m (3 ft) do miestajA , ale skutočná vzdiale-
nosť 1 m (3 ft) na kopci je na miestejB . Uvedomte si,
že všetky objekty sú na monitore zobrazené bližšie
ako skutočne sú.

Cúvanie v blízkosti vystupujúceho
predmetu

Predpokladané čiary dráhyjA sa nedotýkajú objek-
tu na displeji. Vozidlo ale môže naraziť do objektu,
ak sa zobrazí nad skutočnou dráhou jazdy.

Cúvanie za vystupujúci predmet

Poloha jC je zobrazená ďalej ako je poloha jB na
displeji. Poloha jC je ale v skutočnosti v rovnakej
vzdialenosti ako polohajA . Vozidlo môže pri cúvaní
smerom do polohy jA naraziť do predmetu v prí-
pade, že sa predmet zobrazuje nad skutočnou drá-
hou cúvania.
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PREVÁDZKOVÉ TIPY

VÝSTRAHA
• Na čistenie kamery nepoužívajte alkohol,

benzín alebo riedidlo. Spôsobí to stratu
správnych farieb. Na očistenie kamery naj-
prv použite handru namočenú v mydlo-
vom roztoku a potom ju utrite suchou han-
drou.

• Nepoškoďte kameru, pretože môže byť
nepriaznivo ovplyvnená aj obrazovka
monitora.

• Obrazovka zobrazená v systéme Intelligent
Around View Monitor sa automaticky vráti na
predchádzajúcu obrazovku v prípade, že po
stlačení tlačidla CAMERA 3 minúty nevykonáte
žiadnu činnosť, keď je radiaca páka zaradená v
inej polohe, ako v polohe R (spiatočka).

• Po prepnutí obrazoviek môže dôjsť k oneskore-
niu zobrazenia obrazu na obrazovke. Objekty v
systéme Intelligent Around View Monitor môžu
byť krátkodobo skreslené, pokým sa úplne ne-
zobrazí systém Intelligent Around View Monitor.

• Keď je teplota extrémne vysoká alebo nízka, ob-
razovka možno nebude schopná zobraziť ob-
jekty čisto. Nie je to porucha.

• Ak do kamery priamo svieti silné svetlo, objekty
sa nemusia zobraziť čisto. Nie je to porucha.

• Obrazovka môže pod fluorescenčným osvetle-
ním blikať. Nie je to porucha.

• Farby objektov v systéme Intelligent Around
View Monitor sa môžu mierne líšiť od skutoč-
ných farieb objektu.

• Objekty na monitore nemusia byť zobrazené
čisto a farby objektu sa môžu odlišovať na tma-
vom mieste alebo v noci. Nie je to porucha.

• Medzi čistotou pohľadu jednotlivých kamier pri
pohľade z vtáčej perspektívy môže dochádzať k
rozdielom.

• Ak sa na kamere zachytí nečistota, dážď alebo
sneh, systém Intelligent Around View Monitor
možno nebude objekty zobrazovať čisto. Vyčis-
tite kameru.

• Na kryt kamery nepoužívajte vosk. Všetok vosk
utrite čistou handrou namočenou v jemnom
roztoku čistiaceho prostriedku a vody.

NASTAVENIA KAMERY
Ako nastaviť obrazovku pre pohľad
okolo
1. Stlačte tlačidlo <CAMERA>.

2. Dotknite sa klávesu [Nastavenia displeja].

3. Dotknite sa želaných položiek nastavenia.

4. Položku upravíte tak, že sa na displeji dotykovej
obrazovky dotknete klávesu [+] alebo [–].

Dostupné položky nastavenia:

• Jas

• Kontrast

• Odtieň

• Farba

• Úroveň čiernej

Ostatné nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo <MENU>.

2. Dotknite sa klávesu [Nastavenia].

3. Dotknite sa klávesu [Kamera].

4. Dotknite sa klávesu [Nastavenia displeja].

5. Dotknite sa želaných položiek nastavenia.

6. Položku upravíte tak, že sa na displeji dotykovej
obrazovky dotknete klávesu [+] alebo [–].

Obrazovku systému Intelligent Around View Moni-
tor nenastavujte počas pohybu vozidla.
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Indikátory porúch

Keď sa na obrazovke zobrazuje ikona m, v sys-
téme Intelligent Around View Monitor došlo k neob-
vyklým podmienkam.

Nebráni to bežnej jazde, ale systém nechajte skon-
trolovať u informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad u certifikovaného predajcu elektric-
kých vozidiel NISSAN.

Keď sa na obrazovke zobrazí ikona m, obraz ka-
mery možno z okolitých zariadení prijíma dočasné
elektronické rušenia.

Nebráni to bežnej jazde, ale ak sa to stáva často,
systém nechajte skontrolovať u informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u certifikova-
ného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

Systém rozpoznania pohyblivých objektov (MOD)
môže vodiča informovať o pohyblivých objektoch
obklopujúcich vozidlo pri výjazde z garáží, manév-
rovaní do parkovacieho miesta a pri iných podob-
ných prípadoch. Systém MOD rozpoznáva pohyb-
livé objekty použitím technológie spracovania obra-
zu na obraze zobrazenom na displeji.

Systém MOD je počas zobrazenia pohľadu z kame-
ry v činnosti pri nasledujúcich situáciách:

• Keď je radiaca páka v polohe P (parkovanie) ale-
bo v polohe N (neutrál) a vozidlo je zastavené,
systém MOD rozpoznáva pohyblivé objekty v
pohľade z vtáčej perspektívy. Systém MOD ne-
bude fungovať, ak sa vonkajšie zrkadlo pohy-
buje smerom dnu alebo von, prípadne ak sú ot-
vorené ktorékoľvek dvere.

• Keď je radiaca páka v polohe D ( jazda dopredu)
alebo B a rýchlosť vozidla je nižšia ako približne
8 km/h (5 MPH), systém MOD rozpoznáva po-
hyblivé objekty v pohľade dopredu alebo v širo-
kouhlom pohľade dopredu.

• Keď je radiaca páka v polohe R (spiatočka) a
rýchlosť vozidla je nižšia ako približne 8 km/h (5
MPH), systém MOD rozpoznáva pohyblivé objek-
ty v pohľade dozadu alebo v širokouhlom po-
hľade dozadu. Systém MOD nebude fungovať,
ak sú otvorené zadné výklopné dvere.

POZNÁMKA:
Systém MOD nerozpoznáva pohyblivé objekty v
pohľade dopredu. Pri tomto pohľade sa na obra-
zovke nezobrazuje indikátor MOD.

ROZPOZNANIE POHYBLIVÝCH
OBJEKTOV (ak je súčasťou výbavy)
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VAROVANIE

• Systém MOD nie je náhradou za správnu
obsluhu vozidla a nie je navrhnutý na za-
bránenie kontaktu s objektmi okolo vozid-
la. Pri manévrovaní vždy používajte von-
kajšie zrkadlá a spätné zrkadlo a tiež sa
obráťte a skontrolujte okolie, aby ste sa
ubezpečili, že manévrovanie je bezpečné.

• Systém MOD nerozpoznáva statické pred-
mety.

• Nadmerný hluk (ako napríklad z audio sys-
tému alebo cez otvorené okno vozidla) bu-
de rušiť zvukovú signalizáciu a možno ju
nebudete počuť.

• Výkon systému MOD bude obmedzený v
závislosti od podmienok prostredia a ob-
jektov v okolí, ako napríklad:
– Keď je medzi pozadím a pohyblivými

objektmi nízky kontrast.
– Keď je prítomný blikajúci zdroj svetla.
– Keď je prítomné silné svetlo, ako nap-

ríklad svetlomety iného vozidla alebo
slnečné svetlo.

– Keď orientácia kamery nie je vo svojej
obvyklej polohe, ako napríklad po sklo-
pení zrkadiel.

– Keď sa na objektíve kamery nachádza-
jú nečistoty, kvapky vody alebo sneh.

– Keď sa poloha pohyblivých objektov
na displeji nezmení.

• Systém MOD možno rozpozná veci, ako
napríklad kvapky vody tečúce po objektí-
ve kamery alebo pohybujúce sa tiene atď.

• Systém MOD možno nebude fungovať
správne v závislosti od rýchlosti, smeru,
vzdialenosti alebo tvaru pohyblivých ob-
jektov.

• Ak vaše vozidlo utrpí poškodenie v mieste,
kde je namontovaná kamera a necháte ich
nevyrovnané alebo ohnuté, snímacia zóna
sa môže zmeniť a systém MOD možno ne-
bude schopný objekty rozpoznať správne.
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SPÔSOB ZOBRAZOVANIA
INFORMÁCIÍ ZO SYSTÉMU MOD

➀ Výstražný rám detekcie (žltý):

Zobrazuje sa v každom zobrazení, a to v
závislosti od toho, kde sa pohyblivý objekt
nachádza (zvuková signalizácia zaznie raz). Žltý
rámček sa bude zobrazovať, pokým bude
systém MOD pokračovať v rozpoznávaní
pohyblivých objektov.

➁ Indikátor MOD:

Zelený m alebo modrý m indikátor MOD
sa zobrazí v pohľade, keď je systém MOD v
prevádzke. Sivý indikátor m MOD sa zobrazí
v pohľade, keď systém MOD nie je v prevádzke.
Ak systém MOD vypnete, indikátor MOD sa
nebude zobrazovať.

*: Zelená pre modely s parkovaním ProPILOT,
modrá pre systém Intelligent Around View
Monitor (modely bez parkovania ProPILOT)

ZAPNUTIE ALEBO VYPNUTIE
SYSTÉMU MOD
Systém MOD sa dá zapnúť alebo vypnúť pomocou
displeja s informáciami o vozidle. Pozrite si

“Displej s informáciami o vozidle” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače”pre ďalšie podrobnosti.

Pohľad z vtáčej perspektívy/pohľad dopredu

Pohľad z vtáčej perspektívy/pohľad dozadu

Širokouhlý pohľad dopredu/širokouhlý pohľad
dozadu
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m:
Tento symbol udáva, že prieduchy sú
zatvorené.

m:
Tento symbol udáva, že prieduchy sú
otvorené.

Otvorte alebo zatvorte a nastavte smer prúdenia
vzduchu z prieduchov.

VAROVANIE

• Chladiaca funkcia klimatizácie funguje len
vtedy, keď svieti indikátor READY to drive
(Pripravené na jazdu).

• Vo vozidle nenechávajte samé osoby ale-
bo deti, ktoré sú odkázané na pomoc
iných. Vo vozidle nenechávajte samé ani
zvieratá. Počas horúcich, letných dní môže
teplota v uzavretom vozidle rýchlo stúp-
nuť do takej miery, že spôsobí ťažké alebo
dokonca smrteľné zranenia osôb alebo
zvierat.

• Režim vnútorného obehu vzduchu nepou-
žívajte príliš dlhý čas, pretože môže spô-
sobiť znehodnotenie vzduchu v interiéri a
zahmlenie okien.

Systém ovládania klimatizácie (funkcie klimatizácie
a kúrenia) môžete používať, keď svieti indikátor RE-
ADY to drive (Pripravené na jazdu). Počas nabíjania
môžete ale systém ovládania klimatizácie používať,
keď je spínač napájania v polohe ON.

Ventilátor, kúrenie a klimatizáciu môžete zapnúť
manuálne, a to pomocou funkcie časovača a po-
mocou funkcie diaľkového ovládania klimatizácie.

PRIEDUCHY
SYSTÉM OVLÁDANIA
KLIMATIZÁCIE
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Tieto funkcie sú v prevádzke za nasledujúcich podmienok:

POZNÁMKA:
• Bezprostredne po zapnutí/vypnutí prevádz-

ky klimatizácie možno budete počuť sériu
prevádzkových zvukov. Nie je to porucha.

• Počas nabíjania sa môže náhle spustiť pre-
vádzka kompresora a ventilátora. Nie je to po-
rucha.

• Počas chodu klimatizácie sa vo vnútri klimati-
začnej jednotky vytvára kondenzácia, ktorá
sa bezpečne vypúšťa pod vozidlom. Stopy vo-
dy na podlahe sú preto normálne. Počas pre-
vádzky klimatizácie môže pod vozidlo kvap-
kať voda.

• Vo vnútri klimatizačnej jednotky sa môžu hro-
madiť pachy zvnútra a zvonka vozidla. Cez
prieduchy sa pachy môžu dostať do priestoru
pre pasažierov.

• Pri parkovaní nastavte ovládacie prvky kúre-
nia a klimatizácie tak, aby ste vypli vnútorný
obeh vzduchu a umožnili tak prístup čerstvé-
ho vzduchu do priestoru pre pasažierov. Malo
by to pomôcť minimalizovať pachy vo vnútri
vozidla.

• Ak svieti indikátor READY to drive vozidla a k
vozidlu je pripojené nabíjacie zariadenie, spí-
nač napájania sa prepne na polohu ON a sys-
tém ovládania klimatizácie zmení režim obe-
hu vzduchu. Ak chcete ovládanie klimatizácie
znovu použiť, spínač napájania dajte do polo-
hy OFF a po potvrdení spustenia nabíjania vo-
zidla ho dajte znovu do polohy ON.

• Ak je spínač napájania v polohe ON a v dô-
sledku výpadku prúdu a pod. dôjde k preruše-
niu prívodu elektriny z nabíjacieho zariadenia,
systém bude fungovať nasledujúcimi spôsob-
mi:

– Ak sa to stane počas nabíjania:
Ak sa zdroj napájania obnoví do približne 5
minút, systém ovládania klimatizácie sa re-
štartuje. Po uplynutí viac ako 5 minút sa ale
systém ovládania klimatizácie nereštartuje.

– Ak sa to stane po dokončení nabíjania:
Systém ovládania klimatizácie sa zastaví.

Poloha spínača
napájania

Poloha LOCK/OFF Poloha ACC Svieti Poloha READY to
drive

Ventilátor — — K dispozícii K dispozícii

indikátor. Kúrenie a
klimatizácia

— — Dostupné *1 K dispozícii

Časovač (časovač
ovládania
klimatizácie)

K dispozícii K dispozícii — —

Diaľkové ovládanie
*2

K dispozícii K dispozícii — —

*1: Systém ovládania klimatizácie sa spustí len počas vykonávania nabíjania. Po dokončení nabíjania bude
v prevádzke pokračovať, ak je pripojené nabíjacie zariadenie.

*2: Pre modely bez systému NissanConnect.
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AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE
KLIMATIZÁCIE (Typ A)
1. Otočný ovládač regulácie rýchlosti ventilátora

2. Tlačidlo regulácie klimatizácie (OFF)
(Úplné zapnutie alebo vypnutie systému
klimatizácie)

3. Tlačidlo vnútorného obehu vzduchu

4. Tlačidlo odrosenia predného skla

5. Tlačidlo odrosenia zadného okna
(Pozri aj “Spínač odrosenia zadného okna
a vonkajších zrkadiel (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “2. Prístroje a ovládače”)

6. Tlačidlo automatického ovládania klimatizácie
(AUTO)

7. Ovládač regulácie teploty

8. Displej klimatizácie

9. Tlačidlo horúceho vzduchu manuálnej
klimatizácie (HEAT)

10. Tlačidlo manuálnej regulácie prúdenia vzduchu
(MODE)

11. Tlačidlo studeného vzduchu manuálnej
klimatizácie (A/C)

Automatické ovládanie (AUTO)
Režim AUTO môžete používať celoročne, pretože
systém automaticky ovláda stálu teplotu, rozdele-
nie prúdenia vzduchu, prívod vzduchu a rýchlosť
ventilátora.

1. Stlačte tlačidlo <AUTO>. Rozsvieti sa indikátor AU-
TO.

2. Otočte otočné tlačidlo regulácie teploty a na-
stavte požadovanú teplotu.

Indikátor AUTO zhasne, keď použijete ktorúkoľvek z
týchto funkcií.

• Je stlačené tlačidlo HEAT alebo A/C.

• Použijete ovládanie rýchlosti ventilátora alebo
ovládanie prúdenia vzduchu ventilátora.

• Ovládanie prívodu vzduchu sa prepne.

Funkcie, ktoré ste nepoužili, ale budú pokračovať v
prevádzke v režime AUTO.

Model s ľavostranným riadením (LHD)
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POZNÁMKA:
– Ak počas používania režimu AUTO použijete

tlačidlo na ovládanie rýchlosti ventilátora, tla-
čidlo MODE alebo tlačidlo ovládania prívodu
vzduchu, všetky ostatné tlačidlá budú v čin-
nosti v režime AUTO.

– Keď indikátor AUTO svieti, môže byť spotreba
elektrickej energie klimatizácie nižšia, v po-
rovnaní s množstvom energie, ktorá sa spot-
rebuje, keď indikátor AUTO nesvieti.

Indikátor HEAT a indikátor A/C sa rozsvieti podľa
prevádzkového stavu systému ovládania klimatizá-
cie.

Režim
prevádzky

Indikátor A/C Indikátor HEAT

Chladenie Svieti OFF
Kúrenie
(klimatizácia
vypnutá)

OFF Svieti

Manuálne ovládanie
Manuálny režim sa dá použiť na ovládanie kúrenia a
klimatizácie podľa vami požadovaných nastavení.

Indikátor HEAT a indikátor A/C sa rozsvieti podľa
prevádzkového stavu systému ovládania klimatizá-
cie.

Režim
prevádzky

Indikátor A/C Indikátor HEAT

Chladenie Svieti OFF
Kúrenie s
vysušovaním
vzduchu

Svieti Svieti

Kúrenie
(klimatizácia
vypnutá)

OFF Svieti

Ventilácia OFF OFF

Chladenie:

1. Stlačením tlačidla <A/C> rozsvietite indikátor A/C.

2. Stlačením tlačidla <HEAT> vypnete indikátor HE-
AT.

POZNÁMKA:
• Teplotu nenastavujte na vyššiu úroveň, ako je

teplota vonkajšieho vzduchu. Ak to urobíte,
teplota sa možno nebude dať regulovať
správne.

• V horúcich, vlhkých podmienkach je možné
vidieť vychádzať z prieduchov paru, keďže
vzduch sa ochladzuje veľmi rýchlo. Nezname-
ná to poruchu.

Kúrenie s vysušovaním vzduchu:

1. Stlačením tlačidla <A/C> rozsvietite indikátor A/C.

2. Stlačením tlačidla <HEAT> rozsvietite indikátor
HEAT.

POZNÁMKA:
Spotreba elektrickej energie ovládaním klimati-
zácie sa zvýši, keď sa rozsvieti spoločne indikátor
tlačidla A/C a HEAT. Následkom toho sa môže zní-
žiť jazdný dosah.

Kúrenie (klimatizácia vypnutá):

1. Stlačením tlačidla <HEAT> rozsvietite indikátor
HEAT.

2. Stlačením tlačidla <A/C> vypnete indikátor A/C.

POZNÁMKA:
• Nenastavujte teplotu na nižšiu úroveň, ako je

teplota vonkajšieho vzduchu. Ak to urobíte,
teplota sa možno nebude dať regulovať
správne.

• Ak sa okná rosia, namiesto kúrenia s vypnu-
tým A/C použite kúrenie s vysušovaním vzdu-
chu.

Režim vetrania:

Ak indikátory svietia, stlačte tlačidlo <HEAT> a tla-
čidlo <A/C> tak, aby oba indikátory zhasli.

POZNÁMKA:
• Režim vetrania vyžaduje nižšiu spotrebu

energie, takže sa jazdná vzdialenosť predĺži.

• V režime vetrania sa na monitore navigácie
alebo na displeji klimatizácie teplota nezob-
razuje.
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Odrosenie alebo odmrazovanie s vysušovaním
vzduchu:

Stlačte tlačidlo odrosenia čelného skla m. (Rozs-
vieti sa indikátor)

POZNÁMKA:
• Na rýchle odstránenie vlhkosti alebo zarose-

nia čelného skla nastavte teplotu a rýchlosť
ventilátora na maximálnu polohu.

• Po očistení čelného skla znovu stlačte tlačidlo
odrosenia čelného skla m. (Indikátor zhas-
ne.)

• Keď stlačíte tlačidlo odrosenia čelného skla
mklimatizácia sa automaticky zapne a od-
rosí čelné sklo. Režim cirkulácie vonkajšieho
vzduchu sa vyberie kvôli zlepšeniu výkonu
odrosovania.

Regulácia rýchlosti ventilátora:

Stlačte tlačidlo regulácie rýchlosti ventilátora m,
aby ste manuálne regulovali rýchlosť ventilátora.

Stlačením tlačidla <AUTO> zmeňte rýchlosť ventilá-
tora na automatický režim.

Regulácia prúdenia vzduchu:

Stlačením tlačidla <MODE> zmeňte režim prúdenia
vzduchu.

m—
Vzduch prúdi zo stredových a z
postranných prieduchov.

m—
Vzduch prúdi zo stredových,
postranných a podlahových
prieduchov.

m—
Vzduch prúdi najmä z podlahových
prieduchov.

m—
Vzduch prúdi z prieduchov pre
vyhrievanie skla a z prieduchov pre
nohy.

m —
Vzduch prúdi najmä z prieduchov pre
vyhrievanie skla.

Regulácia teploty:

Otočte otočné tlačidlo regulácie teploty a nastavte
požadovanú teplotu.

Vnútorný obeh vzduchu:

Stlačením tlačidla vnútorného obehu vzduchum
zmeňte režim prúdenia vzduchu. Po rozsvietení in-
dikátora bude prúd vzduchu obiehať vo vnútri vo-
zidla.

Cirkulácia vonkajšieho vzduchu:

Stlačením tlačidla vnútorného obehu vzduchum
zmeňte režim prúdenia vzduchu. Keď indikátor ne-
svieti, prúd vzduchu sa vháňa z okolia vozidla.

Automatické ovládanie prívodu vzduchu:

Ak chcete nastaviť režim automatického ovládania,
stlačte a podržte tlačidlo m (ovládanie prívodu
vzduchu). Indikátor dvakrát zabliká a vnútorný/von-
kajší obeh sa potom bude ovládať automaticky. V
automatickom režime sa indikátor rozsvieti, keď bu-
de aktívny vnútorný obeh vzduchu.

Vypnite systém.
Ovládanie klimatizácie vypnite stlačením tlačidla
ovládania klimatizácie. Opätovným stlačením tla-
čidla systém zapnete. Po opätovnom zapnutí sys-
tému sa znovu aktivuje prevádzkový režim (kúrenie
alebo A/C), ktorý bol aktívny pri vypnutí systému.
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AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE
KLIMATIZÁCIE (typ B)
1. Tlačidlá regulácie teploty

2. Tlačidlo HEAT

3. Tlačidlo MODE (manuálne ovládanie prúdenia
vzduchu)

4. Stav nastavenia časovača ovládania
klimatizácie

5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia režimu AUTO
ovládania klimatizácie

6. Tlačidlo m (vnútorný obehu vzduchu)

7. Tlačidlo m (odrosenie predného skla)

8. Tlačidlo m (regulácia rýchlosti ventilátora)

9. Tlačidlo A/C (Klimatizácia) ON•OFF

10. Tlačidlo systému ovládania klimatizácie
ON•OFF

11. Tlačidlo m (zariadenie na odrosenie zadného
okna)

( “Spínač odrosenia zadného okna a
vonkajších zrkadiel (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “2. Prístroje a ovládače”)

Automatické ovládanie (AUTO)
Režim AUTO môžete používať celoročne, pretože
systém automaticky ovláda stálu teplotu, rozdele-
nie prúdenia vzduchu, prívod vzduchu a rýchlosť
ventilátora.

1. Stlačte tlačidlo <AUTO> (rozsvieti sa indikátor).

2. Želanú teplotu nastavte otočením ovládača re-
gulácie teploty.
Teplotu môžete nastaviť v rozsahu 16 °C až 30 °C.

POZNÁMKA:
– Ak počas režimu AUTO použijete ovládač

rýchlosti ventilátora, tlačidlo výstupu vzdu-
chu alebo tlačidlo vnútorného obehu vzdu-
chu, všetky ostatné tlačidlá zostanú v režime
AUTO.

– Energiu ušetríte použitím automatického re-
žimu alebo režimu vetrania. Počas svietenia
indikátora tlačidla <AUTO> môže byť spotre-
ba elektrickej energie systému klimatizácie
lepšia, ako v porovnaní s množstvom energie,
ktorá sa spotrebuje pri vypnutom indikátore

Model s ľavostranným riadením (LHD)
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tlačidla <AUTO>. V čase, keď je zapnutý režim
vetrania, vonkajší vzduch sa do kabíny nasá-
va pomocou ventilátorov, pričom sa nepou-
žíva kúrenie ani chladenie. Výrazne to znižuje
spotrebu energie.

Výberom akéhokoľvek iného tlačidla ovládania kli-
matizácie počas prevádzky ovládania klimatizácie v
režime AUTO vypnete režim AUTO a zapnete manu-
álny režim.

Neprerušovane sa upravujú všetky ostatné ovláda-
cie prvky, a to okrem použitého tlačidla.

Indikátor HEAT a indikátor A/C sa rozsvieti podľa
prevádzkového stavu systému ovládania klimatizá-
cie.

Stav
režimu

Indikátor
A/C

Indikátor
HEAT

Chladenie Svieti OFF
Kúrenie s
vysušovaním

Svieti Svieti

Kúrenie
(klimatizácia
vypnutá)

OFF Svieti

Manuálne ovládanie
Manuálny režim sa dá použiť na ovládanie kúrenia a
klimatizácie podľa vami požadovaných nastavení.

Chladenie:

1. Prúdenie studeného vzduchu zapnite stlačením
tlačidla <A/C>. (Rozsvieti sa indikátor A/C).

2. Prúdenie horúceho vzduchu vypnite stlačením
tlačidla <HEAT> (indikátor HEAT zhasne).

POZNÁMKA:
• Teplotu nenastavujte na vyššiu úroveň, ako je

teplota vonkajšieho vzduchu. Ak to urobíte,
teplota sa možno nebude dať regulovať
správne.

• V horúcich, vlhkých podmienkach je možné
vidieť vychádzať z prieduchov paru, keďže
vzduch sa ochladzuje veľmi rýchlo. Nezname-
ná to poruchu.

Kúrenie s vysušovaním vzduchu:

1. Stlačte tlačidlo <A/C>
(rozsvieti sa indikátor A/C).

2. Stlačte tlačidlo <HEAT>
(rozsvieti sa indikátor HEAT).

POZNÁMKA:
Spotreba elektrickej energie ovládaním klimati-
zácie sa zvýši, keď sa rozsvieti spoločne indikátor
tlačidla A/C a HEAT. Následkom toho sa môže zní-
žiť jazdný dosah.

Kúrenie (klimatizácia vypnutá):

1. Stlačte tlačidlo <HEAT>.

2. V prípade potreby vypnite indikátor A/C.

POZNÁMKA:
• Nenastavujte teplotu na nižšiu úroveň, ako je

teplota vonkajšieho vzduchu. Ak to urobíte,
teplota sa možno nebude dať regulovať
správne.

• Ak sa okná rosia, namiesto kúrenia s vypnu-
tým A/C použite kúrenie s vysušovaním vzdu-
chu.

Režim vetrania:

Do režimu vetrania vstúpite stlačením tlačidla
<HEAT> a tlačidla <A/C> do polohy “OFF” (obidva
indikátory zhasnú).

Tento režim poskytuje minimálnu úroveň spotreby
energie, pretože na prúdenie vzduchu zvonku vo-
zidla cez kabínu bez akéhokoľvek použitia kúrenia
alebo chladenia sa používajú len ventilátory. Na vý-
ber želanej distribúcie vzduchu vo vnútri vozidla po-
užite tlačidlo <MODE> a otočný ovládač rýchlosti
ventilátora.

Odrosenie alebo odmrazovanie s vysušovaním
vzduchu:

Stlačte tlačidlo odrosenia čelného skla m. (Rozs-
vieti sa indikátor)

POZNÁMKA:
• Keď stlačíte tlačidlo odrosenia čelného skla

mklimatizácia sa automaticky zapne a od-
rosí čelné sklo. Režim cirkulácie vonkajšieho
vzduchu sa vyberie kvôli zlepšeniu výkonu
odrosovania.

• Na rýchle odstránenie vlhkosti alebo zarose-
nia čelného skla nastavte teplotu a rýchlosť
ventilátora na maximálnu polohu.

• Po očistení čelného skla znovu stlačte tlačidlo
odrosenia čelného skla m. (Indikátor zhas-
ne.)

Regulácia rýchlosti ventilátora:

Rýchlosť ventilátora manuálne regulujte stláčaním
tlačidla + alebo – na ovládači rýchlosti ventilátora
(m).
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Stlačením tlačidla <AUTO> zmeňte rýchlosť ventilá-
tora na automatický režim.

Regulácia prúdenia vzduchu:

Stlačením tlačidla <MODE> zmeňte režim prúdenia
vzduchu.

Na displeji sa zobrazia nasledujúce ikony.

m—
Vzduch prúdi zo stredových a z
postranných prieduchov.

m—
Vzduch prúdi zo stredových,
postranných a podlahových
prieduchov.

m—
Vzduch prúdi najmä z podlahových
prieduchov.

m—
Vzduch prúdi z prieduchov pre
vyhrievanie skla a z prieduchov pre
nohy.

m —
Vzduch prúdi najmä z prieduchov pre
vyhrievanie skla.

Regulácia teploty:

Želanú teplotu nastavte stlačením tlačidla regulá-
cie teploty.

Teplotný rozsah môžete nastaviť od 16 °C (60 °F) do
30 °C (86 °F).

Vnútorný obeh vzduchu:

Stlačením tlačidla vnútorného obehu vzduchum
zmeňte režim prúdenia vzduchu. Po rozsvietení in-
dikátora bude prúd vzduchu obiehať vo vnútri vo-
zidla.

Cirkulácia vonkajšieho vzduchu:

Stlačením tlačidla vnútorného obehu vzduchum
zmeňte režim prúdenia vzduchu. Keď indikátor ne-
svieti, prúd vzduchu sa vháňa z okolia vozidla.

Automatické ovládanie prívodu vzduchu:

Ak chcete nastaviť režim automatického ovládania,
stlačte a podržte tlačidlo m (ovládanie prívodu
vzduchu). Indikátor dvakrát zabliká a vnútorný/von-
kajší obeh sa potom bude ovládať automaticky. V
automatickom režime sa indikátor rozsvieti, keď bu-
de aktívny vnútorný obeh vzduchu.

Vypnutie systému.
Systém ovládania klimatizácie vypnite stlačením
tlačidla <ON·OFF>.

PREVÁDZKOVÉ TIPY
• Systém automatického ovládania klimatizácie

je vybavený snímačmi. Snímače pomáhajú za-
chovávať stálu teplotu. Na alebo okolo týchto
snímačov nič neukladajte.

• Pomocou režimu AUTO znížte energetickú spot-
rebu ovládania klimatizácie.

• Po stlačení spínača AUTO sa rozsvieti indikátor
AUTO. Indikátor tlačidla HEAT alebo tlačidla A/C
sa rozsvieti podľa prevádzky systému ovláda-
nia klimatizácie.

• Ak stlačíte ktorékoľvek z tlačidiel MODE, A/C, HE-
AT, regulácie rýchlosti ventilátora m, odrose-
nia predného skla m, ovládania privádzané-
ho vzduchu m, keď svieti indikátor AUTO, in-
dikátor AUTO zhasne.

• Spotreba energie systému ovládania klimatizá-
cie sa odlišuje v závislosti od vonkajšej teploty a
teploty nastavenej pre systém ovládania klima-
tizácie. Spotreba energie sa zvýši, ak sa vnútor-
ná teplota v lete príliš zníži, prípadne ak sa v zi-
me príliš zvýši. Bude to mať za následok zmen-
šenie jazdného dosahu.

• Ak nabíjačku pripojíte k vozidlu, keď je vozidlo v
režime pripravenosti na jazdu a keď je zapnutá
klimatizácia alebo kúrenie, spínač napájania sa
automaticky prepne na polohu ON. Systém
ovládania klimatizácie automaticky vypne kú-
renie alebo klimatizáciu a prepne sa na režim
vetrania. Nabíjanie spustite prepnutím spínača
napájania do polohy OFF. Zapnite želanú fun-
kciu ovládania klimatizácie.

• Pre normálne nabíjanie je systém ovládania kli-
matizácie funkčný, keď sa nabíjanie dokončí. Pre
rýchle nabíjanie sa ale systém ovládania klima-
tizácie po zastavení nabíjania vypne.

• Časovač ovládania klimatizácie alebo diaľkové
ovládanie klimatizácie (iba typ B) môže zarosiť
okná. Závisí to od nastavenia teploty (iba typ B)
alebo vonkajšej teploty.

• Keď spínač vyhrievania sedadla zapnete pred
prevádzkou časovača ovládania klimatizácie
alebo diaľkového ovládania klimatizácie (iba typ
B), zapne sa aj vyhrievanie sedadla. Pri nízkej
vonkajšej teplote sa vyhrievanie volantu zapne
automaticky.
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FILTER KLIMATIZÁCIE
Systém ovládania klimatizácie je vybavený filtrom,
ktorý zachytáva nečistoty, peľ, prach atď. Aby ste
zaručili efektívne kúrenie, odrosenie a vetranie kli-
matizácie, filter pravidelne vymieňajte. Ohľadom vý-
meny filtra kontaktujte informovaného opravára
vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predaj-
cu elektrických vozidiel NISSAN.

Filter by ste mali vymieňať, keď sa prúdenie vzdu-
chu významne zníži alebo keď sa okná pri pre-
vádzke systému ovládania klimatizácie ľahko za-
rosia.

SERVIS OVLÁDANIA KLIMATIZÁCIE
Systém ovládania klimatizácie vo vozidle NISSAN je
naplnený chladiacou zmesou navrhnutou s ohľa-
dom na životné prostredie. Táto chladiaca zmes
nepoškodzuje ozónovú vrstvu zeme. Pri údržbe
systému ovládania klimatizácie značky NISSAN je
potrebné špeciálne plniace vybavenie a mazivo. Po-
užitie nesprávnej chladiacej zmesi alebo mazív spô-
sobí ťažké poškodenie systému ovládania klimati-
zácie. (Pozri časť “Odporúčané kvapaliny/ma-
zadlá a objemy” v časti “9. Technické informácie”, kde
nájdete odporúčania pre chladiacu zmes a mazivo
systému ovládania klimatizácie.)

Servis systému ovládania klimatizácie priateľského
k životnému prostrediu dokáže vykonať informova-
ný opravár vozidiel LEAF, ako napríklad certifikova-
ný predajca elektrických vozidiel NISSAN.

VAROVANIE

Systém obsahuje chladiacu zmes pod vyso-
kým tlakom. Aby ste predišli poraneniu, aký-
koľvek servis ovládania klimatizácie zverte
iba skúsenému mechanikovi so správnym
vybavením.

Táto funkcia pred jazdou predbežne zohreje alebo
predbežne ochladí priestor pre pasažierov vozidla
na určitú teplotu. Pomáha to znížiť spotrebu ener-
gie z lítium-iónovej batérie.

Ovládanie klimatizácie Časovač ovláda klimatizáciu
pomocou energie z nabíjačky alebo lítium-iónovej
batérie. Kým je nabíjací konektor pripojený k vozid-
lu, elektrická energia z lítium-iónovej batérie sa ne-
používa.

Ovládanie klimatizácie Funkcia časovača umožňuje
dve nastavenia časovača.

Po nastavení sa časovač ovládania vykoná zohria-
tie/ochladenie na stanovenú teplotu do nastave-
ného času. Časovač klimatizácie nemusíte nastavo-
vať každý deň.

VAROVANIE
Dokonca aj po nastavení časovača ovládania
klimatizácie môže byť teplota v priestore pre
pasažierov vysoká alebo nízka v prípade, že sa
systém automaticky zastaví. Vo vozidle nene-
chávajte samé osoby alebo deti, ktoré sú od-
kázané na pomoc iných. Vo vozidle nenechá-
vajte samé ani zvieratá. Počas horúcich, let-
ných dní môže teplota v uzavretom vozidle
rýchlo stúpnuť do takej miery, že spôsobí ťaž-
ké alebo dokonca smrteľné zranenia osôb ale-
bo zvierat. Rovnako aj počas studených dní
môže teplota vo vozidle klesnúť dostatočne
nízko na to, aby ľuďom alebo zvieratám spô-
sobila vážne alebo potenciálne smrteľné
zranenia.

ČASOVAČ OVLÁDANIA
KLIMATIZÁCIE
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SPÔSOB NASTAVENIA ČASOVAČA
OVLÁDANIA KLIMATIZÁCIE

1 Tlačidlo m

2 Tlačidlo m

3 Tlačidlo m

4 Tlačidlo m

5 Tlačidlo <OK>

6 Tlačidlo m (Späť)

1. Stlačte tlačidlo m alebo m, aby ste na disp-
leji s informáciami o vozidle vybrali položku [Na-
stavenia].

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

3. Stlačte tlačidlo m alebo tlačidla m [Climate
Ctrl. Timer1] alebo [Climate Ctrl. Timer2] a potom
stlačte spínač <OK>.

4. Stlačením tlačidla m alebo m vyberte po-
ložku [Timer] a potom stlačte tlačidlo <OK>, aby
sa nastavenie aktivovalo. Po zapnutí nastavenia
časovača sa rozsvieti indikátor

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

6. Stlačením tlačidla m alebo m nastavte ho-
dinu a potom stlačte spínač <OK>.

7. Stlačením tlačidla m alebo m nastavte mi-
núty a potom stlačte spínač <OK>. Nastavenie sa
dá meniť v krokoch po 10 minút.

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

9. Stlačte tlačidlom alebom, aby ste nastavili
teplotu klimatizácie a potom stlačte spínač <OK>.

10. Pre modely s navigačným systémom: stlačte tla-
čidlo m alebo m, aby ste vybrali položku
[Dni] a potom stlačte spínač <OK>. Aktuálny deň
v týždni sa zobrazí podčiarknutý.

Stlačte tlačidlo m alebo m, aby ste vybrali
dni v týždni, počas ktorých chcete mať aktivo-
vaný systém klimatizácie a potom stlačte spínač
<OK>. Zapne sa indikátor vybraného tlačidla.

11. Pre modely s navigačným systémom: po nasta-
vení dňa v týždni, stlačte spínač Späť a vráťte sa
na predchádzajúcu obrazovku. Nastavený deň v
týždni sa zobrazí bielou farbou.

12. Po dokončení nastavenia dajte vypínač do polo-
hy OFF a pripojte k vozidlu nabíjací konektor.

POZNÁMKA:
• Časovač ovládania klimatizácie sa neaktivuje,

ak nabíjací konektor nie je pripojený k vozid-
lu. Keď je však aktivovaná položka [Battery
Operation OK] a nabíjací konektor nie je pri-
pojený k vozidlu, časovač ovládania klimati-
zácie sa aktivuje na 15 minút.

• Ak je okolitá teplota mimoriadne vysoká ale-
bo nízka, v interiéri sa nastavená teplota ne-
musí dosiahnuť v priebehu 15 minút.

• Položku [Battery Operation OK] prepnite na
možnosť OFF, ak nie je potrebné obsluhovať
časovač klimatizácie, aby ste zabránili vybitiu
lítium-iónovej batérie.
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PREVÁDZKOVÉ TIPY PRE
POUŽÍVANIE ČASOVAČA
OVLÁDANIA KLIMATIZÁCIE
• Ovládanie klimatizácie Časovač sa spustí len v

prípade, že spínač napájania je v polohe LOCK/
OFF alebo ACC.

• Funkciu časovača ovládania Funkcia časovača,
vypnite nastavenie [Climate Ctrl. Timer1] a [Cli-
mate Ctrl. Timer2]. Po vypnutí funkcie časovača
ovládania klimatizácie sa nastavenia času spus-
tenia a ukončenia.

• Počas činnosti časovača ovládania klimatizácie
bude blikať indikátor časovača ovládania klima-
tizácie a indikátor stavu nabíjania. Ak sa činnosť
časovača ovládania klimatizácie klimatizácie,
rozsvieti sa indikátor časovača ovládania klima-
tizácie.

• Ak sa činnosť časovača ovládania klimatizácie
spustí počas nabíjania vozidla, čas potrebný na
nabitie bude dlhší.

• Použitie časovača ovládania klimatizácie alebo
diaľkového ovládania klimatizácie v prostredí s
nízkou teplotou môže znížiť rýchlosť nabíjania
batérie.

• Nastavenie časovača môžete zmeniť aj počas
činnosti Ovláda sa časovač. Keď spínač napája-
nia prepnete do polohy OFF, v závislosti od no-
vých nastavení časovača sa klimatizácia spustí
alebo prepne do režimu čakania.

• V prípade veľkého teplotného rozdielu medzi
nastavenou teplotou klimatizácie a teplotou mi-

mo vozidla možno nebude možné udržať tep-
lotu vo vnútri vozidla na nastavenej teplote.

• Počas činnosti ohrievača lítium-iónovej batérie
(ak je súčasťou výbavy) budú indikátory stavu
nabíjania svietiť v určitej schéme. Indikátory sta-
vu nabíjania používajú rovnakú schému na
označenie nabíjania 12 V batérie, činnosti časo-
vača klimatizácie alebo diaľkového ovládania
klimatizácie. Indikátory stavu nabíjania sa ne-
zmenia, ak je ohrievač lítium-iónovej batérie (ak
je súčasťou výbavy) v činnosti v rovnakom čase,
ako vyššie uvedené funkcie.

• Teplota v priestore pre pasažierov možno nebu-
de príjemná, ak do vozidla nastúpite príliš skoro
pred alebo príliš neskoro po naplánovanom ča-
se odjazdu.

• V prípade pripojenia nabíjacieho konektora je
činnosť klimatizácie obmedzená kapacitou
elektrickej energie. V dôsledku obmedzení výko-
nu klimatizácie preto možno teplota nedosiah-
ne nastavenú teplotu v prípade, že teplota oko-
lia je príliš vysoká alebo nízka.

• Ovládanie klimatizácie ovláda funkciu ovláda-
nia klimatizácie tak, aby bola v plánovanom ča-
se odjazdu v priestore pre pasažierov príjemná
teplota. Ovládanie klimatizácie je nastavené na
zastavenie v naplánovanom čase odjazdu.

• V závislosti od zariadení nabíjacej stanice môže
existovať časový úsek, kedy nie je k dispozícii na
nabíjanie. Dostupnosť nabíjacieho zariadenia si
overte pred nastavením časovača ovládania kli-
matizácie. Okrem toho sa uistite, že spínač na-
pájania nabíjačky je zapnutý, keď nastavujete
časovač ovládania klimatizácie.

• Ak po zmene nastavenia spínač napájania vy-
pnete, použije sa nové nastavenie.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE
KLIMATIZÁCIE (modely so
systémom NissanConnect)
Toto vozidlo obsahuje komunikačné zariadenie,
ktoré sa nazýva TCU (Telematická komunikačná jed-
notka). Komunikačné spojenie medzi touto jednot-
kou a dátovým centrom spoločnosti Nissan umož-
ňuje využívanie rôznych služieb diaľkových funkcií.

Aj keď ste mimo vozidla, ovládanie klimatizácie sa
dá spustiť pomocou webovej stránky dátového
centra spoločnosti Nissan prostredníctvom smart-
fónu.

Dátové centrum spoločnosti Nissan získa prístup k
vozidlu po spustení prevádzky alebo v nastavenom
čase spustenia. Keď vozidlo prijme príkaz na diaľ-
kovú prevádzku, ovládanie klimatizácie sa okamžite
zapne a bude v činnosti po stanovenú dobu. Potvr-
denie stavu zapnutia/vypnutia prevádzky ovláda-
nia klimatizácie môžete skontrolovať prístupom na
webovú lokalitu alebo prostredníctvom e-mailu.

Pred použitím služby je nevyhnutné dokončiť regis-
tráciu k službe mobilnej aplikácie NissanConnect.
Ďalšie informácie nájdete v samostatnej príručke
pre NissanConnect.
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VAROVANIE

• Rádiové vlny môžu nepriaznivo ovplyvniť
elektrické medicínske zariadenia. Ak chce-
te získať viac informácií o možnom vplyve
na kardiostimulátory, pred použitím diaľ-
kového ovládania klimatizácie sa obráťte
na výrobcu vášho elektrického zdravotníc-
keho zariadenia.

• Dokonca aj po nastavení diaľkového ovlá-
dania klimatizácie môže byť teplota v
priestore pre pasažierov vysoká v prípade,
že sa systém automaticky zastaví. Vo vo-
zidle nenechávajte samé osoby alebo deti,
ktoré sú odkázané na pomoc iných. Vo vo-
zidle nenechávajte samé ani zvieratá. Po-
čas horúcich, letných dní môže teplota v
uzavretom vozidle rýchlo stúpnuť do takej
miery, že spôsobí ťažké alebo dokonca
smrteľné zranenia osôb alebo zvierat.

POZNÁMKA:
• Ak chcete vykonať kontrolu stavu nabíjania

lítium-iónovej batérie pomocou inteligentné-
ho telefónu s pripojením na internet:
– Vozidlo sa musí nachádzať v oblasti s po-

krytím pre mobilné telefóny.
– Smartfón sa musí nachádzať v oblasti s

pokrytím pre mobilné telefóny.

• Niektoré smartfóny nie sú kompatibilné s
týmto systémom a nedajú sa použiť na kon-
trolu stavu nabíjania lítium-iónovej batérie.
Vopred si to overte.

Prevádzkové tipy:

• Po pripojení konektora nabíjania využíva ovlá-
danie klimatizácie na svoju prevádzku elektric-
kú energiu. Po odpojení konektora nabíjania od
vozidla sa bude na prevádzku ovládania klima-
tizácie používať elektrická energia batérie vo-
zidla.

• Ovládanie klimatizácie môžete prevádzkovať
maximálne 2 hodiny, keď je konektor pripojený
k vozidlu, alebo maximálne 15 minút, keď je ko-
nektor nabíjania odpojený.

• Prevádzka diaľkového ovládania klimatizácie sa
spustí len v prípade, že spínač napájania je v po-
lohe OFF. Skontrolujte, či je spínač napájania v
polohe OFF.

• Prevádzka diaľkového ovládania klimatizácie
nie je dostupná, keď je vozidlo v oblasti dosahu
mobilnej komunikácie.

• Komunikácia nebude dostupná, keď sa vozidlo
nebude používať dva týždne alebo dlhšie. Keď
spínač napájania dáte do polohy ON, môže sa
obnoviť komunikácia s dátovým centrom spo-
ločnosti Nissan.

• V prípade pripojenia nabíjacieho konektora k
vozidlu je činnosť klimatizácie obmedzená ka-
pacitou elektrickej energie. V dôsledku obme-
dzení výkonu klimatizácie preto možno teplota
nedosiahne príjemnú úroveň v prípade, že von-
kajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.

• Ak je počas prevádzky diaľkového ovládania kli-
matizácie spínač napájania v polohe ON alebo
je konektor nabíjania odpojený, prevádzka diaľ-
kového ovládania klimatizácie sa automaticky
zastaví a odošle sa e-mail.

• Ak sa prevádzka diaľkového ovládania klimati-
zácie spustí, keď je vozidlo v režime normálne-
ho nabíjania, ovládanie klimatizácie bude v pre-
vádzke v režime priority ovládania klimatizácie
a nabíjanie bude pokračovať.

• Prevádzka diaľkového ovládania klimatizácie sa
taktiež zastaví, ak sa prevádzka diaľkového
ovládania klimatizácie spustí a nabíjanie zastaví
v čase, keď je vozidlo v režime rýchleho nabíja-
nia.

• Ak je konektor rýchleho nabíjania pripojený a
nabíjanie sa nevykonáva, prevádzka diaľkového
ovládania klimatizácie sa spustí pomocou elek-
trickej energie batérie vozidla.
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OPATRENIA K OVLÁDANIU AUDIO
SYSTÉMU

VAROVANIE
Nenastavujte audio systém počas jazdy, aby
ste mohli venovať plnú pozornosť prevádzke
vozidla.

Rádio

• Príjem rádia je ovplyvnený silou signálu danej
stanice, vzdialenosťou od vysielača, budovami,
mostmi, vrchmi a inými externými vplyvmi. Pre-
rušované zmeny v kvalite príjmu sú za normál-
nych okolností spôsobené týmito externými
vplyvmi.

• Použitie mobilného telefónu vo vozidle alebo v
jeho blízkosti môže ovplyvniť kvalitu príjmu rá-
dia.

Prehrávač kompaktných diskov (CD)

• Počas chladného počasia alebo daždivých dní
nemusí prehrávač fungovať správne kvôli vlh-
kosti. Ak nastane takáto situácia, vyberte CD
disk z CD prehrávača a prehrávač úplne vysušte
alebo vyvetrajte.

• Na hrboľatých vozovkách môže prehrávač ská-
kať.

• V niektorých prípadoch nemusí CD prehrávač
fungovať, keď je v priestore pre pasažierov veľ-
mi vysoká teplota. Pred použitím znížte teplotu.

• Disky CD nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu.

• Disky CD, ktoré nemajú dobrú kvalitu, sú znečis-
tené, poškriabané, zachytané odtlačkami prs-
tov alebo prepichnuté, nemusia správne fungo-
vať.

• Nasledujúce disky CD nemusia správne fungo-
vať.
– Kompaktné disky s kontrolou kopírovania

(CCCD)
– Zapisovateľné kompaktné disky (CD-R)
– Prepisovateľné kompaktné disky (CD-RW)

• Nepoužívajte nasledujúce disky CD, pretože mô-
žu spôsobiť poruchu CD prehrávača.
– Disky CD, ktoré nie sú okrúhle
– Disky CD s papierovou nálepkou
– Disky CD, ktoré sú pokrivené, poškriabané

alebo majú neobvyklé okraje.

AUDIO SYSTÉM (ak je súčasťou
výbavy)
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• Tento audio systém dokáže prehrávať iba pred-
nahrané CD disky. Nedokáže zaznamenávať ale-
bo napaľovať CD disky.

• Ak disk CD nie je možné prehrať, zobrazí sa upo-
zorňovacia správa.
Chyba disku CD:
– Skontrolujte, či je disk CD správne vložený

(potlačenou stranou smerom nahor atď.).
– Skontrolujte, či disk CD nie je ohnutý alebo

skrivený a nie sú na ňom škrabance.

Vysunúť disk CD:

Ide o poruchu z dôvodu príliš vysokej teploty vo
vnútri prehrávača. Disk CD vyberte stlačením tlačid-
la <m> (Vysunúť) a po krátkom čase disk CD zno-
vu vložte. Disk CD môžete prehrávať, keď sa teplota
prehrávača vráti späť na bežnú prevádzkovú tep-
lotu.

Neprehrávateľné:

Zvukové súbory iných formátov ako MP3/WMA ten-
to audio systém nedokáže prehrať.

Port pripojenia USB (Universal Serial
Bus)

VAROVANIE
Zariadenie USB nepripájajte, neodpájajte ani
neovládajte počas jazdy. Takéto konanie vás
môže rozptyľovať. V prípade rozptýlenia by
ste mohli stratiť kontrolu nad vozidlom a spô-
sobiť nehodu alebo vážne zranenie.

VÝSTRAHA

• Zariadenie USB nezasúvajte do portu USB
silou. Vkladanie zariadenia USB do portu
pod uhlom alebo obráteným spôsobom
môže port poškodiť.

• Ubezpečte sa, že zariadenie USB je do por-
tu USB pripojené správne. Niektoré zaria-
denia USB obsahujú ako pomoc značku
m. Pred vložením zariadenia skontroluj-
te, či táto značka smeruje správnym sme-
rom.

• Pri vyťahovaní zariadenia USB z portu ne-
chytajte kryt portu USB (ak je súčasťou vý-
bavy). Mohlo by to poškodiť port a kryt.

• Kábel USB nenechávajte na mieste, kde by
ste mohli neúmyselne potiahnuť. Ťahanie
za kábel môže poškodiť port.

POZNÁMKA:
USB nabíjacie porty na zadnej strane stredovej
konzoly môžu nabíjať iba mobilné zariadenia a
nemôžu sa používať ako vstupy do systému zá-
bavy.

Vozidlo nie je vybavené zariadením USB. Zariadenia
USB si môžete podľa potreby zakúpiť samostatne.

Tento systém nie je možné použiť na formátovanie
zariadení USB. Ak chcete zariadenie USB naformá-
tovať, použite osobný počítač.

V niektorých krajinách/oblastiach prehráva zaria-
denie USB pre predné sedadlá z regulačných dôvo-
dov len zvuk bez obrazu, a to aj po zaparkovaní vo-
zidla.

Tento systém podporuje rôzne zariadenia s pripája-
cím portom USB, pevné disky USB a prehrávače
iPod. Niektoré zariadenia USB sa nemusia v tomto
systéme podporovať.

• Zariadenia USB s partíciami sa nemusia prehrá-
vať správne.

• Niektoré znaky používané v iných jazykoch (čín-
ština, japončina atď.) sa na displeji nemusia zo-
brazovať správne. Pri použití zariadenia USB od-
porúčame používanie znakov anglického jazy-
ka.

Všeobecné poznámky pre používanie rozhrania
USB:

Podrobnosti o správnom používaní a starostlivosti
o zariadenie nájdete v informáciách pre vlastníka
od výrobcu vášho zariadenia.

Poznámky pre používanie zariadenia iPod:

iPod je ochranná známka spoločnosti Apple Inc., za-
registrovaná v USA a iných krajinách.

• Po nesprávnom pripojení zariadenia iPod môže
dôjsť k zapínaniu a vypínaniu znaku zaškrtnutia
(blikanie). Vždy sa ubezpečte, že prehrávač iPod
je pripojený správne.

• Prehrávač iPod nano (prvá generácia) zostane v
režime pretáčania dopredu alebo dozadu, ak ho
pripojíte počas operácie vyhľadávania. V tomto
prípade, prosím, ručne resetujte prehrávač iPod.
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• Zvukové knihy sa nemusia prehrávať v rovna-
kom poradí, v akom sa zobrazujú na zariadení
iPod.

• Veľké súbory videa spôsobujú dlhé odozvy v
prehrávači iPod. Centrálny displej vozidla na
chvíľu zhasne, čoskoro sa však znovu zapne.

• Ak prehrávač iPod v režime náhodného prehrá-
vania automaticky zvolí veľké súbory videa, cen-
trálny displej vozidla na chvíľu zhasne, čoskoro
sa však znovu zapne.

Audio prehrávač Bluetooth®

• Niektoré audio prehrávače Bluetooth® nemož-
no používať v rámci tohto systému. Ak chcete
získať podrobné informácie o audio zariade-
niach Bluetooth®, ktoré sú k dispozícii pre pou-
žívanie s týmto systémom, obráťte sa na infor-
movaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad
na certifikovaného predajcu elektrických vozi-
diel značky NISSAN.

• Kým začnete používať audio systém Bluetooth®,
je potrebné vykonať úvodný registračný proces
pre audio zariadenie.

• Obsluha zvukového systému Bluetooth® sa mô-
že líšiť v závislosti od toho, aké audio zariadenie
je pripojené. Pred použitím si overte postup ob-
sluhy.

• Prehrávanie z prehrávača Bluetooth® audio bu-
de pozastavené za týchto podmienok. Prehrá-
vanie sa obnoví po splnení nasledovných pod-
mienok.
– pri používaní telefónu s funkciou hands-free
– počas kontroly spojenia s mobilným telefó-

nom

• Anténa vo vnútri vozidla pre Bluetooth® komu-
nikáciu je zabudovaná v systéme. Audio zaria-
denie Bluetooth® neumiestňujte do oblasti ob-
kolesenej kovom, vo veľkej vzdialenosti od sys-
tému alebo do úzkeho priestoru, kde zariadenie
prichádza do kontaktu s telom alebo sedadlom.
V opačnom prípade môže dochádzať k zníženiu
kvality zvuku alebo rušeniu.

• Keď je audio zariadenie Bluetooth® pripojené
cez bezdrôtové pripojenie Bluetooth®, kapacita
batérie mobilného telefónu sa môže vybiť rých-
lejšie, než zvyčajne.

• Tento systém je kompatibilný s profilom
Bluetooth® AV (A2DP a AVRCP).

m
Bluetooth® je ochranná znám-
ka spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc., ktorá na ňu udelila licenciu
spoločnosti Daewoo IS Corp.

Kompaktný disk (CD)/pamäťové
zariadenie USB s MP3 alebo WMA
Vysvetlenie pojmov:

• MP3 — MP3 je skratka pre anglické označenie
Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3.
MP3 je najznámejší formát komprimovaných di-
gitálnych audio súborov. Tento formát umožňu-
je záznam zvuku v takmer "CD kvalite" a len so
zlomkom veľkosti normálnych audio súborov.
MP3 konverzia zvukových stôp z disku CD doká-
že znížiť veľkosť súboru v pomere približne 10:1
(snímanie: 44,1 kHz, bitová rýchlosť: 128 kb/s) s
virtuálne žiadnou vnímateľnou stratou kvality.
MP3 kompresia odstraňuje prebytočné a irele-

vantné časti zvukového signálu, ktoré ľudské
ucho nepočuje.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) formát
komprimovaného zvuku vytvorený spoločnos-
ťou Microsoft ako alternatíva k formátu MP3.
WMA kodek ponúka väčšiu kompresiu súborov
ako kodek MP3, čo umožňuje v porovnaní s MP3
uloženie viacerých digitálnych audio stôp v rov-
nakej veľkosti pamäte s rovnakou kvalitou.

• Bitová rýchlosť — Bitová rýchlosť označuje po-
čet bitov za sekundu, ktoré používa súbor s digi-
tálnou hudbou. Veľkosť a kvalita komprimova-
ného audio súboru je určená použitou bitovou
rýchlosťou pri komprimovaní súboru.

• Frekvencia snímania — Rýchlosť, ktorou sa jed-
notlivé časti signálu konvertujú z analógového
na digitálny (konverzia A/D) za sekundu.

• Multisession — Multisession je jedna z metód zá-
pisu údajov na médium. Jednorazové zapísanie
údajov na médium sa nazýva "single session" a
zapísanie údajov viac ako jedenkrát sa nazýva
"multisession".

• ID3/WMA Tag — ID3/WMA označenie je časť
skomprimovaného MP3 alebo WMA súboru, kto-
rá obsahuje informácie o digitálnej hudbe, ako
napr. názov skladby, interpret, názov albumu, bi-
tová rýchlosť, trvanie skladby atď. Informácie
ID3 označenia sú zobrazené v riadku názvu al-
bumu/interpreta/skladby na displeji.

* Windows® a Windows Media® ú registrované
ochranné známky a ochranné známky spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch americ-
kých a v iných krajinách.
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jA Kmeňový priečinok

jB Priečinok

jC MP3/WMA

Poradie prehrávania:

Poradie prehrávania hudby z disku CD so súbormi
MP3 alebo WMA je uvedené na obrázku.

• Názvy priečinkov, ktoré neobsahujú súbory MP3
alebo WMA nie sú na displeji zobrazené.

• Ak sa súbor nachádza na najvyššej úrovni disku,
zobrazí sa nápis Root Folder (Kmeňový prieči-
nok).

• Poradie prehrávania je poradie, v ktorom boli sú-
bory zapísané napaľovacím programom. Preto
sa súbory nemusia prehrávať v želanom poradí.
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Tabuľka technických údajov:

Podporované médiá CD, CD-R, CD-RW, USB 2.0

Podporované systémy súborov

ISO9660 ÚROVEŇ1, ISO9660 ÚROVEŇ2, Romeo, Joliet
ISO9660 úroveň 3 (zápis paketov) nie je
podporované.
Súbory uložené pomocou komponentu Live File
System (na počítači s operačným systémom
Windows Vista) nie sú podporované.

Podporované
verzie*1

MP3
Verzia MPEG1, MPEG2, MPEG2.5
Frekvencia snímania 8 kHz - 48 kHz
Bitová rýchlosť 8 kb/s - 320 kb/s, VBR*4

WMA*3
Verzia WMA7, WMA8, WMA9
Frekvencia snímania 32 kHz - 48 kHz
Bitová rýchlosť 32 kb/s - 192 kb/s, VBR*4

Informácie označenia (Názov skladby a meno
interpreta)

Označenie ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4
(iba formát MP3)
Označenie WMA (iba formát WMA)

Úrovne priečinkov
Úrovne priečinkov: 8, priečinkov: 255 (vrátane
kmeňového priečinka), súborov: 512 (max. 255
súborov v jednom priečinku)

Zobraziteľné kódy znakov*2

01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM
Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big
Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-
UTF-16 BOM Little Endian)

*1 Súbory vytvorené kombináciou 48 kHz frekvencie snímania a bitovou rýchlosťou 64 kb/s sa nedajú pre-
hrávať.

*2 Dostupné kódy závisia od typu média, verzie a informácií, ktoré sa budú zobrazovať.
*3 Chránené súbory WMA (DRM) sa nedajú prehrávať.
*4 Keď sa prehrávajú súbory VBR, čas prehrávania sa nemusí zobrazovať správne. WMA7 a WMA8 sa na VBR

nepoužívajú.
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Príručka riešenia problémov:

Symptóm Príčina a protiopatrenie

Nedá sa prehrávať

Skontrolujte, či je disk vložený správne.

Skontrolujte, či disk nie je poškriabaný alebo špinavý.

Skontrolujte, či vnútri prehrávača nedošlo ku kondenzácii a ak áno, tak pred použitím prehrávača (asi 1
hodinu) počkajte kým kondenzácia zmizne.

Ak došlo k poruche kvôli zvýšeniu teploty, CD prehrávač bude správne prehrávať po vrátení sa do
normálnej teploty.

Ak je na disku CD zmes hudobných CD súborov (údaje CD-DA), súbory MP3/WMA na disku CD, budú sa
prehrávať iba hudobné súbory na disku CD (údaje CD-DA).

Súbory s inými príponami ako “.MP3”, “.WMA”, “.mp3” alebo “.wma” sa nedajú prehrávať. Okrem toho, kódy
znakov a počet znakov pre názvy priečinkov a názvy súborov by mali byť v súlade s týmito špecifikáciami.

Skontrolujte, či nebol disk alebo súbor vytvorený v neobvyklom formáte. K tomuto môže dôjsť v závislosti
od rozmanitosti alebo nastavenia zapisovacích aplikácií formátov MP3/WMA alebo iných aplikácií na
úpravu textu.

Skontrolujte, či je pre disk hotový proces finalizácie, ako je napríklad zatvorenie relácie a zatvorenie disku.

Skontrolujte, či disk nie je chránený autorským právom.

Nízka kvalita zvuku Skontrolujte, či disk nie je poškriabaný alebo špinavý.

Trvá relatívne dlhý čas, než sa začne prehrávať
hudba.

Ak je na disku so súbormi MP3/WMA mnoho úrovní priečinkov alebo súborov, alebo ak je to disk s
mnohými zápismi, nejaký čas môže byť potrebný, než sa hudba začne prehrávať

Prerušovanie alebo preskakovanie hudby
Kombinácia zapisovacieho softvéru a hardvéru sa nemusí zhodovať alebo rýchlosť zapisovania, hĺbka
zapisovania, formát zapisovania atď. nemusia spĺňať špecifikácie. Skúste použiť najpomalšiu rýchlosť
zapisovania.

Preskakovanie pri súboroch s vysokou bitovou
rýchlosťou

K preskakovaniu môže dôjsť pri veľkých množstvách údajov, ako napríklad údaje s vysokou bitovou
rýchlosťou.

Počas prehrávania sa hneď presuňte na
nasledujúcu skladbu.

Keď dáte súboru, ktorý nie je vo formáte MP3/WMA príponu “.MP3”, “.WMA”, “.mp3”, “.wma” alebo keď je
prehrávanie zakázané ochranou proti kopírovaniu, približne 5 sekúnd nebudete počuť žiadny zvuk a
prehrávač potom preskočí na nasledujúcu skladbu.

Skladby sa neprehrávajú v požadovanom poradí. Poradie prehrávania je poradie, v ktorom boli súbory zapísané napaľovacím programom, takže súbory sa
nemusia prehrávať v želanom poradí.
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Anténa
Odmontovanie antény:

Aby ste odmontovali anténu, chyťte spodnú časť
antény a otáčajte ju v protismere chodu hodino-
vých ručičiek. Pri montáži tyč antény vždy riadne
dotiahnite. V opačnom prípade sa môže tyč antény
počas prevádzky vozidla zlomiť.

VÝSTRAHA
Aby ste sa vyhli poškodeniu alebo deformácii
antény, odmontovanie antény si overte v na-
sledujúcich prípadoch:

• Pred vstupom vozidla do automatickej au-
toumyvárne.

• Pred vstupom vozidla do garáže s nízkym
stropom.

• Vozidlo je zakryté plachtou na auto.

➀ Tlačidlá ovládania hlasitosti

➁ Spínače ladenia

TLAČIDLÁ OVLÁDANIA AUDIO
SYSTÉMU
Ovládanie prehrávania (spínač
ladenia)
Stlačením spínača ladenia vľavo alebo vpravo vy-
berte kanál, skladbu, disk CD alebo priečinok, keď sú
uvedené na displeji.

RÁDIO:

• Kratšie stlačenie doľava/doprava Ďalší alebo
predchádzajúci predvolený kanál

• Dlhšie stlačenie doľava/doprava Ďalšia alebo
predchádzajúca stanica/kanál

SPÍNAČE NA VOLANTE NA
OVLÁDANIE AUDIO SYSTÉMU A
HANDS-FREE TELEFÓNU
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CD s MP3/WMA, iPod (ak je súčasťou výbavy),
zariadenie USB (ak je súčasťou výbavy) alebo
Bluetooth® Audio (ak je súčasťou výbavy):

• Kratšie stlačenie doľava/doprava
Nasledujúca skladba alebo začiatok aktuálnej
skladby (predchádzajúca skladba v prípade, že
tlačidlo stlačíte hneď po začatí prehrávania ak-
tuálnej skladby)

• Dlhšie stlačenie doľava doprava
Zmena priečinka.

CD (ak je súčasťou výbavy):

• Kratšie stlačenie doľava/doprava
Nasledujúca skladba alebo začiatok aktuálnej
skladby (predchádzajúca skladba v prípade, že
tlačidlo stlačíte hneď po začatí prehrávania ak-
tuálnej skladby)

• Dlhšie stlačenie doľava doprava
Pretáčanie dopredu alebo dozadu

Spínače ovládania hlasitosti
Stláčajte tlačidlá ovládania hlasitosti, aby ste hlasi-
tosť zvýšili alebo znížili.

Ovládanie ponuky
Ak je na displeji s informáciami o vozidle vybraná
hlavná obrazovka audio systému, zdroj zvuku sa dá
vybrať pomocou ovládacích prvkov na volante. Pre
ďalšie informácie si pozrite “Displej s informá-
ciami o vozidle” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

TLAČIDLÁ OVLÁDANIA TELEFÓNU

➀ Tlačidlá zvýšenia/zníženia hlasitosti

➁ Tlačidlo telefónu

➂ Tlačidlo ukončenia/odmietnutia hovoru

Režim telefonovania bez použitia rúk môžete ovlá-
dať spínačmi na volante.

Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
Stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti zvýšite hlasi-
tosť reproduktorov.

Tlačidlo zníženia hlasitosti
Stlačením tlačidla zníženia hlasitosti znížite hlasi-
tosť reproduktorov.

Tlačidlo telefónu
Tlačidlo telefónum vám umožňuje:

• Prijatie prichádzajúceho hovoru jedným stlače-
ním tlačidlam.

• Stlačením tlačidla m na dobu dlhšiu ako 2
sekundy spustite aktívnu hlasovú reláciu. (ak je
súčasťou výbavy)

Tlačidlo telefónu END

• Stlačením tlačidla m počas prichádzajúceho
hovoru prichádzajúci hovor odmietnete.

• Jedným stlačením tlačidla m aktívny hovor
ukončíte.

VAROVANIE
Vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste a
pred použitím hlasovej funkcie zariadenia za-
tiahnite parkovaciu brzdu.

Tlačidlompoužívajte výlučne na aktiváciu
a používanie funkcií hands-free vášho telefó-
nu, počas jazdy sa telefónu nesmiete dotýkať/
dvíhať hovory/podržať hovory.
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1. m Tlačidlo (Deň/Noc)
(tlačidlo Jas displeja (režim Deň/Noc)) Otočením
voliča MENU nastavte jas displeja.

Úroveň jasu osvetlenia je prepojená so spínačom
svetlometov. Keď svetlomety zapnete do polohy
ON, jas sa automaticky stlmí. Stlačením tlačidla
prepínate úrovne jasu osvetlenia medzi denným

a nočným nastavením, nezávisle od stavu
svetlometov.

2. Priečinok pre disk CD

3. Displej

4. Tlačidlo vysunutia disku CD

5. Tlačidlo <MEDIA>
Prepína medzi audio zdrojmi (CD, USB, AUX, BT
Audio) (ak sú pripojené)

6. V závislosti od modelu:
— tlačidlo telefónu
— tlačidlo MUTE (STLMIŤ)

7. Režim rádia: Volič TUNE
Režim audio jednotky: volič MENU
tlačidlo potvrdenia (ENTER)

8. Tlačidlo Back

9. Režim rádia: tlačidlo predvoľby
režim USB/MP3 CD alebo telefón: tlačidlo
rýchleho vyhľadávania

10. Tlačidlo <SETUP> (NASTAVENIE)

11. Tlačidlá predvolieb staníc

12. Tlačidlo rýchleho pretáčania dopredu (stopa)/o
skladbu dopredu a dozadu/predchádzajúca
skladba

13. Režim rádia: tlačidlo predvoľby
V závislosti od modelu:
audio režim CD/iPod/USB/Bluetooth: tlačidlo
MIX

14. V závislosti od modelu:
— tlačidlo dopravných hlásení (TA)
— tlačidlo <MIX>

15. Režim rádia: tlačidlo predvoľby
audio režim CD/iPod/USB/Bluetooth: tlačidlo
opakovania (RPT)

16. Tlačidlo ON·OFF napájania/tlačidlo ovládania
hlasitosti (VOL)

FM AM RÁDIO S CD PREHRÁVAČOM (ak je súčasťou výbavy)
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17. Tlačidlo <DISPLAY>
V prípade dostupnosti poskytuje informácie na
obrazovke (hudobné značky, RDS atď.)

18. Tlačidlo <RADIO>

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE AUDIO
SYSTÉMU
Audio jednotka funguje len vtedy, keď je napájanie v
polohe ACC, ON alebo READY to drive.

Systém zabezpečenia proti krádeži
Používanie 4-miestneho kódu PIN (osobné identifi-
kačné číslo) rádia, ktorý pozná len vlastník vozidla,
účinne znižuje možnosť odcudzenia audio zariade-
nia. Bez kódu PIN nie je možné audio zariadenie zap-
núť.

Ak sa na pokus o vybratie audio zariadenia použije
sila, systém ochrany proti krádeži sa aktivuje a au-
dio zariadenie sa uzamkne. Jediný spôsob, ako odo-
mknúť audio zariadenie, je zadať číselný kód rádia,
ktorý je uvedený na identifikačnej karte dodanej s
dokumentáciou vozidla.

POZNÁMKA:
• 4-miestny kód rádia je uvedený na karte, kto-

rú ste obdržali spolu s dokumentáciou k vo-
zidlu.

• Tento 4-miestny kód rádia si zaznamenajte
na stranu “Bezpečnostné informácie” na kon-
ci tejto príručky. Bezpečnostnú stránku vyber-
te a uschovajte ju na bezpečnom mieste, nie
vo vozidle.

• V prípade straty 4-miestneho kódu rádia au-
dio jednotky sa obráťte na informovaného

opravára vozidiel LEAF, ako napríklad na cer-
tifikovaného predajcu elektrických vozidiel
značky NISSAN.

Odomknutie zariadenia

Ak z nejakého dôvodu dôjde k náhodnému preruše-
niu napájania vozidla z batérie, audio zariadenie sa
zamkne.

Keď sa napájanie obnoví a zariadenie sa zapne, na
displeji sa zobrazí [Radio Code:] a odomkne sa po
správnom zadaní kódov.

Postup odomknutia:

Tento oddiel si prečítajte veľmi pozorne. Je dôle-
žité, aby ste pokyny dodržali presne.

Pre odomknutie zariadenia postupujte nasledovne:

1. Otočte vypínač do polohy ACC alebo ON.

2. [Radio Code:] sa zobrazuje spolu s štyrmi čísli-
cami nula.

3. Číslo predvoľby ➀ stlačte toľkokrát, aká je prvá
číslica kódu rádia.

Napríklad, ak je kód rádia 5169: pre zadanie prvej
číslice 5 stlačte tlačidlo predvoľby ➀ päťkrát.

4. Druhú, tretiu a štvrtú číslicu kódu rádia musíte
zadať rovnakým spôsobom, iba pritom použite
tlačidlá predvoľby ➁, ➂ a ➃.

Napríklad, raz stlačte ➁, šesťkrát ➂ a deväťkrát

➃.

5. Kód potvrďte dlhým stlačením tlačidla predvoľby
<➅>. Ak zadáte kód správne, zariadenie sa za-
pne.

6. Ak kód zadáte nesprávne, zobrazí sa správa s
upozornením [INCORRECT PIN] a počet zostáva-
júcich pokusov [REMAINING TRIES: XX].

Po prečítaní správy sa stlačením tlačidla
<ENTER> vráťte na obrazovku zadávania a za-
dajte správny kód rádia.

– Ak nesprávny kód zadáte po treťom pokuse,
audio zariadenie sa zamkne na 60 minút.
Displej bude zobrazovať odpočítavanie od 60
po 0 (minút). Po 60 minútach zadajte správ-
ny kód rádia.

– Ak nesprávny kód zadáte po ôsmich sériách
po troch pokusoch, audio zariadenie sa za-
mkne natrvalo. Ďalšie podrobnosti získate u
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informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad u certifikovaného predajcu elek-
trických vozidiel značky NISSAN.

mTlačidlo ON/OFF

Audio zariadenie zapnite stlačením tlačidla m. Ak
ste audio systém vypli pomocou spínača napájania,
spínačom napájania ho môžete aj zapnúť. Zdroj, kto-
rý sa prehrával tesne pred vypnutím audio systému,
sa znovu spustí a hlasitosť sa nastaví na predchá-
dzajúcu úroveň.

Audio jednotku môžete vypnúť stlačením tlačidla
m alebo uvedením napájania do polohy OFF alebo
LOCK.

m Ovládanie úrovne hlasitosti
(VOL)

Úroveň hlasitosti nastavte otočením voliča <VOL> v
smere alebo proti smeru chodu hodinových ruči-
čiek.

Audio zariadenie je vybavené funkciou zvyšovania
hlasitosti v závislosti od rýchlosti vozidla, čo zna-
mená, že audio systém automaticky nastaví úroveň
hlasitosti v závislosti na rýchlosti vozidla.

Tlačidlo MUTE (STLMIŤ) (ak je
súčasťou výbavy)
Stlačte tlačidlo stíšenia hlasitosti, aby ste stíšili úro-
veň hlasitosti a na displeji sa zobrazí nápis MUTE. Ak
chcete zrušiť režim stlmenia, použite jeden z nasle-
dujúcich krokov:

• Opäť stlačte tlačidlo <MUTE>

• Otočte otočný ovládač regulácie hlasitosti.

• Stlačte tlačidlo <RADIO> alebo <MEDIA>.

OVLÁDANIE RÁDIA
Keď stlačíte tlačidlom (ZAPNUTIE/VYPNUTIE napá-
jania), audio zariadenie sa zapne s naposledy prijí-
manou stanicou v prípade, že ste audio zariadenie
predtým vypli v režime rádia.

Rádio dokáže prijímať viaceré druhy zvukových pre-
nosov:

– FM

– DAB (Digitálne zvukové vysielanie) (ak je súčas-
ťou výbavy)

– AM

Tlačidlá voľby vlnového pásma rádia
Stlačením tlačidla <RADIO> zmeníte zdroj zvukové-
ho prenosu nasledovne:

Modely s funkciou DAB:

FM1 FM2 DAB1 DAB2 AM FM1

Stlačením a podržaním tlačidla <RADIO> aktualizu-
jete zoznam staníc.

Modely bez funkcie DAB:

FM1 FM2 AM FM1

Keď stlačíte tlačidlo <RADIO>, rádio sa zapne na po-
slednej prijímanej rádiostanici. Ak sa zvuk už pre-
hráva pomocou niektorého iného vstupného zdroja
(iPod, Bluetooth, CD, USB, AUX-in), po stlačení tla-
čidla <RADIO> sa režim prehrávaného zdroja vypne
a zvolí sa posledná prijímaná rádiostanica.

Keď stlačíte tlačidlo <RADIO> na dlhšie ako 1,5 se-
kundy počas režimov FM/DAB, automaticky sa ak-
tualizuje zoznam aktuálnych staníc.

Nastavenie predvolených staníc
Automatické vytvorenie Zoznamu FM:

Keď na viac ako 1,5 sekundy stlačíte tlačidlo
<RADIO>, na tlačidlá predvolieb (1 až 6) pásma sa
uloží šesť staníc s najsilnejšími signálmi. Počas vy-
hľadávania sa na displeji objaví upozorňovacia
správa [Updating FM List] a zvuk sa stíši, pokým sa
operácia nedokončí. Po dokončení sa rádio vráti na
predtým zvolenú rádiostanicu.

m Manuálne ladenie

Pri manuálnom nastavovaní frekvencie vysielajúcej
stanice prejdite do Zoznamu FM a otáčajte ovládač
<MENU> až do okamihu naladenia požadovanej
stanice.

Frekvencia sa znižuje alebo zvyšuje v krokoch po
100 kHz v pásme FM a 9 kHz v pásme AM.

VAROVANIE
Rádioprijímač by ste nemali prelaďovať počas
jazdy, aby ste venovali plnú pozornosť riade-
niu vozidla.
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m m Tlačidlá ladeniaSEEK

Režim FM:
Stlačte tlačidlo m alebo m, aby ste spustili re-
žim ladenia. Krátkym stlačením tlačidla zvyšujete
alebo znižujete frekvenciu v krokoch. Ak tlačidlo po-
držíte dlhšie, aktivujete režim vyhľadávania. Tuner
rádia spustí vyhľadávacie ladenie od nízkych po vy-
soké alebo od vysokých po nízke frekvencie a za-
staví sa pri nasledujúcej nájdenej stanici. Počas reži-
mu vyhľadávacieho ladenia je výstup audio systé-
mu stíšený. Ak sa v rámci celého pásma nenájde
žiadna vysielacia stanica, vráti sa k pôvodnej frek-
vencii.

Režim DAB:
Stlačte tlačidlo m alebo m, čím vyberiete nasle-
dujúcu alebo predchádzajúcu stanicu

Tlačidlá predvolieb staníc
➀➁➂➃➄➅
Ak stlačíte tlačidlo predvoľby na menej ako 2 sekun-
dy, zvolíte uloženú rádiostanicu.

Stlačenie tlačidla predvoľby stanice na dlhšie ako 2
sekundy v ponuke Zoznam FM alebo na hlavnej ob-
razovke rádia spôsobí, že aktuálne prijímaná sta-
nica sa uloží do pamäte ako predvoľba pre toto tla-
čidlo.

• V pásmach FM môžete uložiť dvanásť staníc (ak
sú k dispozícii). (Šesť pre každé pásmo FM1 a
FM2)

• V pásmach DAB môžete uložiť dvanásť staníc
(ak sú k dispozícii). (Šesť pre každé pásmo DAB1
a DAB2) (ak je súčasťou výbavy)

• Pre pásmo AM môžete nastaviť šesť staníc (ak
sú k dispozícii).

Ak je odpojený kábel akumulátora alebo sa prepálila
poistka, pamäť rádia sa vymaže. V takom prípade
vynulujte požadované stanice po pripojení akumu-
látora alebo výmene poistky.

PrevádzkaDAB a Radio Data System
(RDS) (ak je súčasťou výbavy)
RDS je systém, prostredníctvom ktorého sa prená-
šajú kódované informácie staníc v pásme FM popri
normálnom FM vysielaní rádiostanice. Systém RDS
poskytuje informačné služby ako napríklad názov
stanice, dopravné informácie alebo správy.

DAB (Digitálne zvukové vysielanie):

DAB (Vysielanie digitálneho zvuku) je štandard pre
digitálne rádiové vysielanie.

Môžu sa prijímať rôzne druhy informácií, ktoré vy-
berie vodič (cestovanie, výstrahy, správy, počasie,
šport atď.). Tieto informácie sa následne poskytnú
vodičovi.

V oblastiach so slabým príjmom signálu DAB môže
byť úplný názov stanice v zozname DAB a na hlav-
nej obrazovke DAB skreslený. V tejto situácii môže
byť napriek tomu možné počúvať konkrétnu roz-
hlasovú stanicu pri zníženej úrovni kvality zvuku, čo
však nie je vždy možné.

POZNÁMKA:
• Prevádzka v režime DAB je podobná režimu

FM, avšak môže sa mierne odlišovať.

• V niektorých krajinách alebo regiónoch ne-
musia byť niektoré z týchto služieb k dispozí-
cii.

Režim alternatívnej frekvencie (AF):

Režim AF pracuje v režime FM (rádio).

• Režim AF pracuje v režime FM (rádio), AUX alebo
CD (ak bolo FM predtým zvolené v režime rádia).

• Funkcia AF porovnáva sily signálov a ako práve
naladenú stanicu zvolí stanicu s optimálnym
príjmom.

Funkcie DAB a RDS
Funkcia programových služieb (PS) (funkcia
zobrazenia názvu stanice):

– FM:
Ak vyhľadávacím alebo manuálnym ladením
naladíte stanicu s RDS signálom, prijímajú sa aj
údaje RDS a zobrazí sa názov PS.

– DAB:
Ak vyhľadávacím alebo manuálnym ladením
naladíte stanicu, prijímajú sa aj údaje a zobrazí
sa názov PS.

TA dopravné správy
Táto funkcia je aktívna v režime FM/DAB (rádio). Tá-
to funkcia bude stále pracovať v pozadí, ak vybe-
riete akýkoľvek zdroj média.

• Režim TA vyberiete stlačením tlačidla <TA>. Indi-
kátor TA je počas zapnutia režimu TA zobraze-
ný.

• Keď znovu stlačíte tlačidlo <TA>. Režim sa vy-
pne a indikátor TA z displeja zmizne.
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Funkcia prerušenia dopravných správ:

Keď dôjde k prijatiu dopravnej správy, správa sa na-
ladí a na displeji sa zobrazí upozorňovacia správa s
názvom rádiostanice, napr. TA: Rádio 1.

Po skončení dopravných správ sa jednotka vráti k
tomu zdroju, ktorý bol aktívny pred začatím doprav-
ných správ.

Ak tlačidlo <TA> stlačíte počas vysielania doprav-
ných správ, režim prerušenia počas dopravných
správ sa zruší. Režim TA sa vráti do pohotovostného
režimu a jednotka sa vráti k predchádzajúcemu
zdroju.

POZNÁMKA:
V niektorých oblastiach služba možno nebude
dostupná.

TLAČIDLO SETUP

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia [Audio],
[Clock], [Radio] a [Jazyk], vykonajte nasledujúci po-
stup:

1. Stlačte tlačidlo <SETUP>.

2. Volič <MENU> otočte v smere alebo proti smeru
chodu hodinových ručičiek a displej sa bude zo-
brazovať v nasledovnom poradí:

[Audio] [Clock] [Radio] [Jazyk]

Po nastavení požadovaných úrovní stlačte opako-
vane tlačidlo m (Späť) alebo tlačidlo <SETUP>.

Nastavenia audia
1. Stlačením tlačidla <SETUP> vstúpte na obrazov-

ku ponuky nastavenia a potom vyberte položku
[Audio].

2. Volič <MENU> otočte v smere alebo proti smeru
chodu hodinových ručičiek a displej sa bude zo-
brazovať v nasledovnom poradí:

[Sound] [AUX in] [Speed Vol.] [Bass Boost]
[Audio Default]

Ponuka [Zvuk]:

Podradené ponuky v ponuke zvuku:

[Basy] Tento ovládač použite na zvýraznenie
alebo potlačenie basov.
Nastavenia basov upravte otáčaním
voliča <MENU> v smere alebo proti
smeru chodu hodinových ručičiek a
potom potvrďte stlačením tlačidla
<ENTER>.

[Výšky] Tento ovládač použite na zvýraznenie
alebo potlačenie výšok.
Nastavenia výšok upravte otáčaním
voliča <MENU> v smere alebo proti
smeru chodu hodinových ručičiek a
potom potvrďte stlačením tlačidla
<ENTER>.

[Bal.] Tento ovládač použite na nastavenie
vyváženia hlasitosti medzi ľavými a
pravými reproduktormi.
Vyváženie doľava/doprava upravte
otáčaním voliča <MENU> proti smeru
alebo v smere chodu hodinových
ručičiek a potom potvrďte stlačením
tlačidla <ENTER>.

[Prelínač] Tento ovládač použite na nastavenie
vyváženia hlasitosti medzi prednými a
zadnými reproduktormi.
Vyváženie dopredu/dozadu upravte
otáčaním voliča <MENU> proti smeru
alebo v smere chodu hodinových
ručičiek a potom potvrďte stlačením
tlačidla <ENTER>.
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Ponuka [AUX in]:

Tento ovládač použite na nastavenie výstupnej hla-
sitosti z prídavného zdroja.
Otáčaním voliča <MENU> proti smeru alebo v sme-
re chodu hodinových ručičiek vyberte režim [Nízka],
[Stredná] alebo [Vysoká] a potom potvrďte stlače-
ním tlačidla <ENTER>.

Ponuka [Speed Vol.]:

Tento režim automaticky ovláda výstupnú hlasitosť
z reproduktorov na základe rýchlosti vozidla. Keď
sa zobrazí [Speed Vol.], úroveň hlasitosti nastavte
otáčaním voliča <MENU> v smere alebo proti smeru
chodu hodinových ručičiek.

Nastavenie hodnoty 0 (nula) vypne funkciu hlasitos-
ti závislej od rýchlosti. Zvýšenie nastavenia hlasitosti
v závislosti od rýchlosti zvýši hlasitosť pri stúpajúcej
rýchlosti rapídnejšie. Nastavenie po výbere uložte
stlačením tlačidla <ENTER>.

Ponuka [Bass Boost]:

Ponuku [Bass Boost] môžete prepnúť do polohy
[ZAP] alebo [VYP]

Ponuka [Audio Default]:

Audio zariadenie má uložené predvolené nastave-
nia ako výrobné nastavenia. Výberom položky [Áno]
zmeníte všetky nastavenia späť na predvolené na-
stavenia od výroby. Výberom položky [Nie] opustíte
ponuku a zachovajú sa aktuálne nastavenia.

Nastavenie hodín
Obrazovka ponuky hodín sa zobrazí, keď v ponuke
nastavenia vyberiete položku [Clock].

[Set Time]:

Vyberte položku [Set Time] a hodiny potom nastav-
te nasledovne:

1. Začne blikať zobrazenie hodín. Hodiny nastavte
otáčaním voliča <MENU>.

2. Stlačte tlačidlo <ENTER>. Začne blikať zobraze-
nie minút.

3. Minúty nastavte otáčaním voliča <MENU>.

4. Nastavovanie hodín dokončite stlačením tlačidla
<ENTER>.

[Zap/Vyp]:

Zapnite alebo vypnite zobrazenie hodín, keď vypne-
te audio zariadenie.

Ak nastavíte polohu [ON], hodiny sa zobrazia pri
vypnutom audio zariadení buď po stlačení tlačidla
m, alebo keď dáte napájanie do polohy OFF.

[Format]:

Zobrazenie hodín nastavte na režim 24-hodinové-
ho a 12-hodinového času.

Ponuka [Radio]
Pre podrobnosti o aktivácii alebo deaktivácii si po-
zrite “Tlačidlo SETUP” uvedené neskôr v tejto
časti.

[TA] Pomocou tohto ovládača zapnete
alebo vypnete dopravné správy
pri spustení zariadenia.
Otáčaním voliča <MENU> proti
smeru alebo v smere chodu
hodinových ručičiek položku
vyberte, potom ju potvrďte
stlačením tlačidla <ENTER>.

[Ref. FM List] Manuálne aktualizujte zoznam FM
staníc
Stlačením tlačidla <ENTER>
spustíte hľadanie staníc. Objaví sa
text [Updating FM list...]. O chvíľu
sa stanice aktualizujú a začne hrať
posledná stanica (ak je to možné).

Nastavenia jazyka
Vyberte príslušný jazyk a stlačte tlačidlo <ENTER>.
Po dokončení sa obrazovka automaticky prispôso-
bí jazykovému nastaveniu.

• [Deutsch]

• [Español]

• [Français]

• [Italiano]

• [Nederlands]

• [Polski]

• [Português]

• [Türkçe]

• [UK English]

• [русский]
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ČINNOSŤ KOMPAKTNÉHO DISKU
(CD)
Prehrávač CD dokáže prehrávať hudobné CD alebo
kódované MP3/WMA CD a pri počúvaní týchto CD
sa môžu zobrazovať informačné štítky (informácie
o skladbe a interpretovi) (ak sa používa CD so zakó-
dovaným textom).

Stlačte tlačidlo <MEDIA> a spustí sa prehrávanie
disku CD (ak ste ho vložili).

Keď stlačíte tlačidlo <MEDIA> a už sa prehráva rádio
alebo iný režim zdroja, prehrávanie zdroja sa auto-
maticky vypne a spustí sa režim prehrávania CD.

VÝSTRAHA
• Nepokúšajte sa vsunúť disk CD do otvoru

silou. Mohlo by to poškodiť prehrávač.

• Nepoužívajte 8 cm (3,1 palca) disky.

Vloženie CD (CD prehrávač)
Disk CD vložte do priečinka potlačenou stranou
smerom hore. Disk sa automaticky vsunie do otvo-
ru a spustí sa prehrávanie. Po vložení disku sa zo-
brazia informácie o skladbe.

POZNÁMKA:
• CD prehrávač prijíma bežné audio disky CD

alebo disky CD s nahratými súbormi
MP3/WMA.

• Audio zariadenie automaticky zistí vloženie
disku CD s nahratými súbormi MP3/WMA a
označí sa [MP3CD].

• Správa s upozornením na chybu sa zobrazí v
prípade vloženia nesprávneho typu disku (na-
pr. DVD) alebo v prípade, že prehrávač nedo-
káže načítať disk CD. Disk vysuňte a vložte iný
disk.

Tlačidlo MEDIA
Vložte disk CD. Chvíľu po vložení sa CD začne pre-
hrávať.

Ak bol disk už vložený:
CD vyberte stlačením tlačidla <MEDIA> (viackrát, ak
je to v závislosti od iných pripojených audio zdrojov
potrebné). Prehrávanie sa spustí od skladby, ktorá
sa prehrávala, keď bol režim prehrávania CD vypnu-
tý.

Základné ovládanie audio systému
Zobrazenie zoznamu:

Počas prehrávania skladby stlačte buď tlačidlo
<ENTER>, alebo otočte volič MENU a v režime zo-
brazenia zoznamu sa zobrazia dostupné skladby.
Ak chcete zo zoznamu vybrať skladbu alebo chcete
vybrať skladbu, od ktorej chcete počúvať, otočte vo-
lič <MENU> a potom stlačte tlačidlo <ENTER>.
Skladbu vrátite stlačením tlačidla m.

m m Tlačidlá rýchleho pretáča-
nia dopredu (stopa),
rýchleho pretáčania
dozadu (prehľad) :

Ak viackrát za sebou stlačíte tlačidlo m (stopa)
alebom (prehľad), skladba sa bude prehrávať vyš-
šou rýchlosťou. Po uvoľnení tlačidla sa bude sklad-
ba prehrávať normálnou rýchlosťou prehrávania.

m m Tlačidlá skladby nahor/
nadol:

Po jednom stlačení tlačidla m alebo m dôjde k
preskočeniu skladby dopredu na nasledujúcu sklad-
bu alebo dozadu na začiatok aktuálne prehrávanej
skladby. Viac ako jedným stlačením tlačidla m ale-
bo m budete preskakovať cez skladby.

Prehľadávanie priečinkov:

Ak nahraté médium obsahuje priečinky s hudob-
nými súbormi, po stlačení tlačidla m alebo m sa
budú postupne prehrávať skladby z každého prie-
činka.

Ak chcete vybrať želaný priečinok:

1. Stlačte tlačidlo <ENTER> alebo otočte otočný vo-
lič <MENU> a zobrazí sa zoznam skladieb v aktu-
álnom priečinku.

2. Želaný priečinok vyberte otáčaním voliča
<MENU>.

3. Do priečinka vstúpte stlačením tlačidla <ENTER>.
Opätovným stlačením tlačidla <ENTER> spustíte
prehrávanie prvej skladby alebo otočením voliča
<MENU> a stlačením tlačidla <ENTER> vyberte
inú skladbu.

Ak aktuálne zvolený priečinok obsahuje podpriečin-
ky, po stlačení tlačidla <ENTER> sa zobrazí nová ob-
razovka so zoznamom podpriečinkov. Na želaný
podradený priečinok prejdite otáčaním voliča
<MENU> a potom ho vyberte stlačením tlačidla
<ENTER>. Ak sú skladby nahraté aj v koreňovom
priečinku, vyberte položku priečinka [Root].
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Ak sa chcete vrátiť na obrazovku predchádzajúce-
ho priečinka, stlačte tlačidlo m.

m Tlačidlo opakovania:

Stlačtem tlačidlo ➀ a aktuálna skladba sa bu-
de prehrávať neprerušovane.

m Tlačidlo:

Stlačte m tlačidlo ➁ a všetky skladby v aktuál-
nom priečinku (MP3 CD/USB) alebo zozname skla-
dieb (iPod) sa budú prehrávať v náhodnom poradí.

Keď sa prehral celý priečinok/zoznam skladieb, sys-
tém začne prehrávať nasledujúci priečinok/zoznam
skladieb.

m Tlačidlo:

Počas prehrávania disku CD s nahratými hudobný-
mi informačnými označeniami (CD text/textové
označenia ID3) sa bude zobrazovať názov prehráva-
nej sklady. Ak sa neposkytujú informácie o názve,
zobrazí sa nápis [Skladba].

V prípade opakovaného stláčania tlačidla m
sa spolu s názvom skladby môžu zobraziť nasle-
dovné ďalšie informácie o skladbe:

CD:

Čas skladby Názov interpreta Názov albumu
Čas skladby

Disk CD so súbormi MP3/WMA:

Čas skladby Názov interpreta Názov skladby
Názov priečinka Čas skladby

Vždy sa zobrazuje názov skladby.

Podrobnosti skladby:

Dlhým stlačením tlačidla m prepnete displej
na podrobný prehľad a na hlavný displej sa vráti po
niekoľkých sekundách alebo po krátkom stlačení
tlačidlam.

Rýchle vyhľadávanie:

Keď sa v režime zobrazenia zoznamu prehráva MP3
CD s nahratými hudobnými informačnými označe-
niami (textové označenia ID3), rýchlym vyhľadáva-
ním môžete vyhľadať skladbu v zozname.

Stlačte tlačidlo <A-Z >, potom voličom <MENU>
otočte pre získanie prvého písmena/čísla názvu
skladby a potom stlačte tlačidlo <ENTER>. Ak sa náj-
du, zobrazí sa zoznam dostupných skladieb. Ak sa
nenašla zhoda (na displeji sa zobrazí [No match]),
zobrazí sa nasledujúca položka. Želanú skladbu pre-
hrajte jej výberom a stlačením tlačidla <ENTER>.

m Tlačidlo vysunutia disku CD
CD prehrávač:

Disk CD sa vysunie po stlačení tlačidla m (vysunúť).

Vysunutie disku Cd (so spínačom napájania v
polohe OFF alebo LOCK):

Keď je spínač napájania v polohe OFF alebo LOCK,
môžete vysunúť aktuálne prehrávaný disk CD. Au-
dio systém sa aj napriek tomu neaktivuje.

Disk CD sa vysunie po stlačení tlačidla m.

POZNÁMKA:
• Ak sa disk CD vysunie a nevyberiete ho do 8

sekúnd, automaticky sa zasunie späť do prie-
činka, aby sa zabránilo jeho poškodeniu.

• Ak sa na displeji objaví správa o chybe, stlače-
ním tlačidla mvysuňte chybný disk CD a vlož-
te iný disk CD alebo skontrolujte, či nie je disk
CD vložený obrátene.

Zásuvky AUX a USB sa nachádzajú na stredovej kon-
zole.

PRIPÁJACIE PORTY AUX A USB

1. Port pripojenia USB (Universal Serial Bus)

2. Zásuvka AUX
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Zásuvka AUX
Prídavný vstupný konektor akceptuje všetky štan-
dardné analógové zvukové vstupy, ako napríklad
prenosný kazetový prehrávač, CD prehrávač alebo
MP3 prehrávač.

Do prídavnej zásuvky vložte stereofónnu mini zástr-
čku 3,5 mm (1/4 palca). Ak použijete monofónnu
zástrčku, zvukový výstup možno nebude fungovať
normálne.

Režim AUX vyberte stlačením tlačidla <MEDIA>.

PRIPOJOVACÍ PORTUSB (Universal
Serial Bus) (ak je súčasťou výbavy)
POZNÁMKA:
Na pripojenie k audio jednotke sa dá použiť iba
USB pripojovací port umiestnený pod audio jed-
notkou.

Pripojenie pamäťového zariadenia USB:

Pripojte pamäťový kľúč USB alebo iné zariadenie
USB. Na displeji sa počas čítania dát na pár sekúnd
zobrazí upozorňovacie hlásenie [USB Detected Ple-
ase Wait...].
Ak bol audio systém vypnutý počas prehrávania pa-
mäťového zariadenia USB, stlačením tlačidla m
spustíte činnosť zariadenia USB.

VÝSTRAHA
• Zariadenie USB nezasúvajte do portu USB

silou. Vkladanie zariadenia USB do portu
pod uhlom alebo obráteným spôsobom
môže poškodiť zariadenie USB a port.
Ubezpečte sa, že zariadenie USB je do por-

tu USB pripojené správne. (Niektoré zaria-
denia USB obsahujú ako pomoc značku
m. Pred vložením zariadenia skontroluj-
te, či táto značka smeruje správnym sme-
rom.)

• Do blízkosti zariadenia USB neukladajte
žiadne predmety, aby ste tak zabránili
opieraniu týchto predmetov o zariadenie
USB a port. Tlak spôsobený predmetmi
môže poškodiť zariadenie USB a port.

Tlačidlo MEDIA:

Pre obsluhu zariadenia USB stlačte jedenkrát tla-
čidlo <MEDIA>, prípadne opakovane, kým položka
[USB] nebude k dispozícii.

Základné ovládanie audio systému:

Nasledovné činnosti sú zhodné s hlavnými činnos-
ťami audio systému pre činnosť kompaktného dis-
ku (CD). Pre podrobnosti si pozrite “Činnosť
kompaktného disku (CD)” uvedené skôr v tejto časti.

• Zobrazenie zoznamu

• Rýchle vyhľadávanie

• m, m

• MIX (náhodné prehrávanie)

• RPT (opakovanie skladby)

• Prehľadávanie priečinkov

Rýchle vyhľadávanie

Keď sa v režime zobrazenia zoznamu prehráva za-
riadenie USB s nahratými hudobnými informačný-
mi označeniami (textové označenia ID3), rýchlym
vyhľadávaním môžete vyhľadať skladbu v zozna-
me.

Stlačte tlačidlo <A-Z >➅, potom voličom <MENU>
otočte pre získanie prvého písmena/čísla názvu
skladby a potom stlačte tlačidlo <ENTER>. Ak sa náj-
du, zobrazí sa zoznam dostupných skladieb. Ak sa
nenašla zhoda (na displeji sa zobrazí [No match]),
zobrazí sa nasledujúca položka. Želanú skladbu pre-
hrajte jej výberom a stlačením tlačidla <ENTER>.

m tlačidlo ➄:

Počas prehrávania skladby s nahratými informač-
nými označeniami (označenia ID3) sa bude zobra-
zovať názov prehrávanej sklady. Ak sa označenia
neposkytujú, zobrazí sa upozorňovacia správa.

V prípade opakovaného stláčania m tlačidla
➄ sa spolu s názvom skladby môžu zobraziť nasle-
dovné ďalšie informácie o skladbe:

Čas skladby Názov interpreta Názov albumu
Čas skladby
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Podrobnosti skladby

Dlhým stlačenímmtlačidla ➄ prepnete disp-
lej na podrobný prehľad a na hlavný displej sa vráti
po niekoľkých sekundách alebo po krátkom stla-
čením tlačidla ➄.

USB nabíjacie porty

USB porty na zadnej strane stredovej konzoly sa
môžu použiť na nabíjanie mobilných zariadení.

POZNÁMKA:
USB nabíjacie porty na zadnej strane stredovej
konzoly môžu nabíjať iba mobilné zariadenia a
nemôžu sa používať ako vstupy do systému zá-
bavy.

Obsluha prehrávača IPOD® (ak je
súčasťou výbavy)
Pripojenie prehrávača iPod®
Podrobnosti o správnom používaní a starostlivosti
o zariadenie nájdete v informáciách pre vlastníka
od výrobcu vášho zariadenia.

Do konektora USB pripojte kábel prehrávača iPod.
Batéria prehrávača iPod® sa bude v čase pripojenia
k vozidlu nabíjať. Počas čítania dát sa na displeji na
niekoľko sekúnd zobrazí správa upozornenia [iPod
<Name> Detected].

Ak počas prehrávania z prehrávača iPod® audio sys-
tém vypnete, činnosť prehrávača iPod® znovu spus-
títe stlačením tlačidla m. Počas pripájania môžete
prehrávač iPod® ovládať len pomocou ovládačov
audia.

* iPod® a iPhone® sú ochranné známky spoločnosti
Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.

VÝSTRAHA
• Kábel prehrávača iPod nevkladajte do por-

tu USB silou. Vkladanie kábla prehrávača
iPod do portu pod uhlom alebo obráteným
spôsobom môže poškodiť kábel prehráva-
ča iPod a port. Skontrolujte, či je kábel pre-
hrávača iPod správne pripojený do portu
USB. (Niektoré káble prehrávača iPod ob-
sahujú ako pomôcku značku m. Pred vlo-
žením kábla prehrávača iPod skontrolujte,
či táto značka smeruje správnym sme-
rom.)

• Do blízkosti kábla prehrávača iPod neukla-
dajte žiadne predmety, aby ste tak zabrá-
nili opieraniu týchto predmetov o kábel
prehrávača iPod a port. Tlak spôsobený
predmetmi môže poškodiť kábel prehrá-
vača iPod a port.

Kompatibilita:

POZNÁMKA:
• V čase vydania sme tento audio systém od-

skúšali s najnovšími dostupnými verziami
prehrávačov iPod®/telefónov iPhone®. Z dô-
vodu častej aktualizácie spotrebiteľských za-
riadení, ako sú MP3 prehrávače, spoločnosť
NISSAN nemôže zaručiť, že všetky novouve-
dené prehrávače iPod®/telefóny iPhone® bu-
dú kompatibilné s týmto audio systémom.

• Niektoré činnosti prehrávača iPod® nemusia
byť v rámci tohto systému dostupné.

• Audio systém spoločnosti NISSAN podporuje
iba príslušenstvo, ktoré je certifikované spo-
ločnosťou Apple a ktoré obsahuje logo "Made
for iPod/iPhone/iPad".

• Ubezpečte sa, že prehrávač iPod®/telefón iP-
hone® obsahuje najnovší aktualizovaný firm-
vér.

• S týmto systémom nemôžete používať pre-
hrávač iPod® Shuffle a iPod® mini.

• Plná funkčnosť zdrojov iPhone USB a
Bluetooth Audio používateľovi nemusí byť k
dispozícii, ak je rovnaké zariadenie súčasne
pripojené prostredníctvom portu USB a roz-
hrania Bluetooth.

4-56 Obrazovka displeja, kúrenie a klimatizácia (systém klimatizácie)



Tlačidlo MEDIA
Ak chcete obsluhovať iPod, stlačte raz tlačidlo
<MEDIA>, prípadne opakovane, kým sa nezobrazí
[iPod <Name>].

Základné ovládanie audio systému
Rozhranie:

Rozhranie pre obsluhu prehrávača iPod® zobrazené
na displeji audio systému je podobné rozhraniu pre-
hrávača iPod®. Skladbu na prehrávači iPod® prehraj-
te pomocou voliča <MENU> a tlačidla <ENTER>.

Nasledovné položky možno zvoliť na obrazovke zo-
znamu ponuky.

• [Zoznamy skladieb]

• [Interpreti]

• [Albumy]

• [Tracks]

• [More...]
– [Skladatelia]
– [Žáner]
– [Podcasty]

Ďalšie informácie o každej položke nájdete v použí-
vateľskej príručke k prehrávaču iPod®.

Nasledovné činnosti sú zhodné s hlavnými činnos-
ťami audio systému pre činnosť kompaktného dis-
ku (CD). Pre podrobnosti si pozrite “Činnosť
kompaktného disku (CD)” uvedené skôr v tejto časti.

• Zobrazenie zoznamu

• m, m

• MIX (náhodné prehrávanie)

• RPT (opakovanie skladby)

• Prehľadávanie priečinkov

m tlačidlo ➄

Počas prehrávania skladby s nahratými informač-
nými označeniami (označenia ID3) sa bude zobra-
zovať názov prehrávanej sklady. Ak sa označenia
neposkytujú, zobrazí sa upozorňovacia správa.

V prípade opakovaného stláčania m tlačidla
➄ sa spolu s názvom skladby môžu zobraziť nasle-
dovné ďalšie informácie o skladbe:

Čas skladby Názov interpreta Názov albumu
Čas skladby

Podrobnosti skladby:

Dlhým stlačením tlačidlam zobrazíte na ob-
razovke názov skladby, názov interpreta a názov al-
bumu. Na hlavný displej sa vráti po niekoľkých se-
kundách alebo po krátkom stlačenímtlačidla
➄.

OVLÁDANIE BLUETOOTH®
Regulačné informácie

m
Bluetooth® je ochranná znám-
ka spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc.

Vyhlásenie o zhode CE
Spoločnosť Yangfeng Visteon Automotive Electro-
nics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že tento systém je v
zhode so základnými požiadavkami a inými prísluš-
nými ustanoveniami sme rnice 1999/5/ES.

m
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POZNÁMKA:
Audio systém podporuje len zariadenia
Bluetooth® s AVRCP (Profil diaľkového ovládania
pre audio/video) verzia 1.4 alebo staršia.

Nastavenia rozhrania BLUETOOTH®
Ak chcete spárovať zariadenie, skontrolujte, či je
Bluetooth zapnutý a použite kláves [Scan devices]
alebo kláves [Pair device]. Podrobnosti nájdete v
časti “[Scan devices]” uvedené neskôr v tejto
časti.

Môžete pripojiť až 5 rôznych zariadení Bluetooth. V
jednom momente však môžete použiť len jedno z
týchto zariadení. Ak máte zaregistrovaných 5 rôz-
nych zariadení Bluetooth, nové zariadenie môže len
nahradiť jedno z 5 existujúcich spárovaných zaria-
dení. Pomocou klávesu [Del. device] odstráňte jedno
z existujúcich spárovaných zariadení. Pre podrob-
nosti si pozrite “[Del. device]” uvedené neskôr
v tejto časti.

Po úspešnom spárovaní sa zobrazí upozorňovacia
správa a potom sa displej audio systému vráti na
displej aktuálneho zdroja audia. Počas pripájania sa
zobrazujú nasledujúce ikony stavu (ľavá horná časť
displeja): sila signálu (m), stav batérie* (m) a
Bluetooth v režime ON (m).
*: Ak sa rozsvieti hlásenie slabej batérie, zariadenie
Bluetooth® musíte čoskoro nabiť.
Postup párovania a činnosť sa môžu odlišovať v zá-
vislosti od typu zariadenia a kompatibility. Ďalšie
podrobnosti nájdete v používateľskej príručke za-
riadenia Bluetooth®.

POZNÁMKA:
• Podrobnosti o zariadení nájdete v používateľ-

skej príručke audio zariadenia/mobilného te-
lefónu.

• Ak potrebujete pomoc pri integrácii audio za-
riadenia/mobilného telefónu Bluetooth®,
navštívte vášho autorizovaného predajcu vo-
zidiel NISSAN.

Pre nastavenie systému Bluetooth so zariadením
sú k dispozícii nasledujúce položky:

• [Scan devices]
Zariadenia Bluetooth možno spárovať so systé-
mom. Zaregistrovať môžete maximálne 5 zaria-
dení Bluetooth.

• [Pair device]
Zariadenia Bluetooth možno spárovať so systé-
mom. Zaregistrovať môžete maximálne 5 zaria-
dení Bluetooth.

• [Sel. device]
Spárované zariadenia Bluetooth sa zobrazia v
zozname a môžete si ich vybrať pre pripojenie.

• [Del. device]
Registrované zariadenie Bluetooth môžete od-
strániť.

• [Bluetooth]
Ak je toto nastavenie vypnuté, spojenie medzi
zariadeniami Bluetooth a interným modulom
Bluetooth v automobile sa zruší.

[Scan devices]:

1) Stlačte tlačidlo m. Vyberte položku [Scan devi-
ces]
Audio jednotka vyhľadá zariadenia Bluetooth a
zobrazí všetky viditeľné zariadenia.
Skontrolujte, či je vaše zariadenie Bluetooth mo-
mentálne viditeľné.

2) Vyberte si zariadenie, ktoré chcete spárovať.
Použite volič <MENU> a vyberte stlačením.

3) Postup párovania môže závisieť od pripájaného
zariadenia:
1) Zariadenie bez kódu PIN:

Spojenie Bluetooth sa vytvorí automaticky
bez akýchkoľvek ďalších zadaní.

2) Zariadenie s kódom PIN:
V závislosti od zariadenia sú možné dva rôz-
ne spôsoby párovania:
– Typ A:

Zobrazí sa hlásenie [To pair] [Enter Pin]
0000.
Potvrďte kód PIN na zariadení.
Nadviaže sa spojenie Bluetooth.

– Typ B:
Zobrazí sa hlásenie [Pairing request]
[Confirm password] spolu s 6 ciferným
kódom. Na zariadení by sa mal zobraziť
jedinečný, identický kód. Ak je kód iden-
tický, potvrďte ho na zariadení.
Nadviaže sa spojenie Bluetooth.

[Pair device]:

• Zapnite Bluetooth® na audio zariadení. Pozrite
si popis [Bluetooth].

4-58 Obrazovka displeja, kúrenie a klimatizácia (systém klimatizácie)



• Na párovanie použite audio jednotku:
Stlačte tlačidlo m. Vyberte kláves [Pair Device].
Postup párovania závisí od pripájaného zaria-
denia Bluetooth®:
1) Zariadenie bez kódu PIN:

Spojenie Bluetooth® sa vytvorí automaticky
bez akýchkoľvek ďalších zadaní.

2) Zariadenie s kódom PIN:
V závislosti od zariadenia sú možné dva rôz-
ne spôsoby párovania. Podrobnosti o správ-
nom postupe si pozrite v časti “[Scan
devices]” uvedené skôr v tejto časti.

• Na párovanie použite zariadenie Bluetooth® au-
dio/mobilný telefón:
1) Pri hľadaní audio zariadenia postupujte

podľa pokynov v používateľskej príručke za-
riadenia s rozhraním Bluetooth®.
Ak režim vyhľadávania nájde audio zariade-
nie, toto sa zobrazí na displeji zariadenia.

2) Vyberte audio jednotku označenú ako [My
Car].

3) Pri nadväzovaní spojenia s audio zariadením
postupujte podľa pokynov v používateľskej
príručke zariadenia s rozhraním Bluetooth®.

4) Kód PIN zobrazený na príslušnom zariadení
zadajte pomocou klávesnice zariadenia a na
zariadení samotnom stlačte kláves potvrde-
nia.
Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej
príručke príslušného zariadenia Bluetooth®.

[Sel. device]:

Zoznam spárovaných zariadení zobrazuje, ktoré au-
dio zariadenia alebo mobilné telefóny Bluetooth®
boli spárované alebo zaregistrované audio systé-

mom Bluetooth®. Ak tento zoznam obsahuje zaria-
denia, vyberte si príslušné zariadenia na pripojenie
k audio systému Bluetooth®.

Nasledovné symboly (ak sú súčasťou výbavy) ozna-
čujú schopnosti registrovaného zariadenia:

• m: Integrácia mobilného telefónu

• m: Prúdenie zvuku (A2DP - Zdokonalený profil
distribúcie zvuku)

[Del. device]:

Registrované zariadenie môžete z audio systému
Bluetooth odstrániť. Vyberte registrované zariade-
nie a odstránenie potom potvrďte stlačením tlačid-
la <ENTER>.

[Bluetooth]:

Ak Bluetooth® vypnete, upozorňovacia správa [ZAP/
VYP] sa zobrazí, keď z ponuky telefónu vyberiete
položku [Bluetooth] (stlačte tlačidlo m). Signál
Bluetooth® zapnite stlačením tlačidla <ENTER> a
zobrazí sa obrazovka pokračovania. Potom vyberte
položku [ZAP] a po stlačení tlačidla <ENTER> sa zo-
brazí obrazovka ponuky nastavení Bluetooth®.

Hlavná činnosť prúdenia zvuku
Bluetooth®

Spínač napájania dajte do polohy ACC alebo ON. Ak
ste audio systém vypli počas prehrávania audio za-
riadenia Bluetooth®, prúdenie zvuku Bluetooth®
spustíte stlačením tlačidla <m>.

Tlačidlo MEDIA:

Na ovládanie prúdenia zvuku Bluetooth® použite
nasledujúci spôsob:

• Opakovane stláčajte tlačidlo <MEDIA>, kým sa
nezobrazí položka [BT Audio].

Typ displeja jA alebo jB , zobrazený na audio sys-
téme sa môže odlišovať v závislosti od verzie
Bluetooth® zariadenia.
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m m Tlačidlá rýchleho pretáča-
nia dopredu (stopa),
rýchleho pretáčania
dozadu (prehľad):

Ak viackrát za sebou stlačíte tlačidlo m (stopa)
alebom (prehľad), skladba sa bude prehrávať vyš-
šou rýchlosťou. Po uvoľnení tlačidla sa bude sklad-
ba prehrávať normálnou rýchlosťou prehrávania.

m m Tlačidlá skladby nahor/
nadol:

Po jednom stlačení tlačidla m alebo m dôjde k
preskočeniu skladby dopredu na nasledujúcu sklad-
bu alebo dozadu na začiatok aktuálne prehrávanej
skladby. Viac ako jedným stlačením tlačidla m ale-
bo m budete preskakovať cez skladby.

<m> Tlačidlo

Ak skladba obsahuje označenia hudobných infor-
mácií (označenia ID3), zobrazí sa názov prehrávanej
skladby. Ak sa označenia neposkytujú, na displeji sa
nezobrazí žiadna správa.

V prípade opakovaného stláčania tlačidla
<m> sa spolu s názvom skladby môžu zobra-
ziť ďalšie informácie o skladbe.

Dlhým stlačením tlačidla <m> prepnete disp-
lej na podrobný prehľad a na hlavný displej sa vráti
po niekoľkých sekundách alebo po krátkom stla-
čení tlačidla <m>.

Funkcia mobilného telefónu
Bluetooth®

Tento systém ponúka možnosť telefonovania bez
použitia rúk pomocou technológie Bluetooth® pre
zvýšenie bezpečnosti a komfortu pri jazde.
Podrobnosti nájdete v časti “[Scan devices]”
uvedené neskôr v tejto časti.
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Tabuľka technických údajov

Podporované médiá CD-R, CD-ROM, CD-RW, USB 2.0 MSC

Veľkosť CD priemer 12 cm. až do hrúbky 1,9 mm

Podporované systémy súborov pre CD ISO9660 ÚROVEŇ1, ISO9660 ÚROVEŇ2, Romeo, Joliet
* ISO9660 úroveň 3 (zápis paketov) nie je podporované.
* Súbory uložené pomocou Live File System Component (Komponentu systému
živého súboru) (na počítačoch na báze systému Windows Vista) nie sú
podporované.

Podporované systémy súborov pre USB FAT-16, FAT-32

Podporované verzie *1 MP3 Verzia MPEG1, Layer 3

Frekvencia snímania 32 kHz - 44,1 kHz - 48 kHz

Bitová rýchlosť 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 288, 320, Kb/s, VBR *4

WMA *3 Verzia WMA7, WMA8, WMA9

Frekvencia snímania 16 KHz, 22,05 KHz, 32 KHz, 44,1KHz, 48 kHz

Bitová rýchlosť 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 Kb/s, VBR *4

AAC Verzia MPEG-4, AAC

Frekvencia snímania 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz

Bitová rýchlosť 32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 Kb/s, VBR *4

Informácie označenia (Názov skladby a
meno interpreta a názov albumu)

CD CDDA

MP3 Verzia označenia ID3 1.0, 1.1, 2.2, 2.4

WMA Štítok WMA

AAC Štítok AAC

Podpora pre skladby/súbory CDDA — 99 skladieb
MP3/WMA/AAC na CD — 999 súborov
USB — 30000 súborov

Podpora priečinkov 100 priečinkov na CD
2500 priečinkov na USB
Hĺbka — Do 8, hlbšie priečinky by mali byť do 8, podlieha maximu.
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Podpora zoznamov skladieb na USB M3U, WPL, PLS — 1000 zoznamov skladieb.

Podpora textových znakov Nastaviteľná dĺžka znaku, závisí
od obsahu média.

Názov súboru: Min. 11 znakov (Max. 30 znakov) OZNAČENIE ID3: Min. 24 znakov.
(Max. 60 znakov) *5

Zobraziteľné kódy znakov *2 Unicode, ISO8859–15(Francúzsky),
ISO8859–5(Ruská cyrilika),
GB18030–2000(Čínsky), BIG-
5(Taiwansky), KSX1001–
2002(Kórejsky)

01:ASCll, 02: ISO-8859-1, ISO8859–15(Francúzsky), ISO8859–5(Ruská cyrilika), 03:
UNICODE(UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Ncn-BOM Big Endian), 05:
UNICODE(UTF-8), 06:UNICODE(Non-UTF-16 BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS,
GB18030–2000(Čínsky), BIG-5(Taiwansky), KSX1001–2002(Kórejsky)

Prehľadávanie Prehľadávanie súborov/priečinkov pre CD/MP3, USB

*1 Súbory vytvorené kombináciou 48 kHz frekvencie snímania a bitovou rýchlosťou 64 kb/s sa nedajú prehrávať.
*2 Dostupné kódy závisia od typu média, verzie a informácií, ktoré sa budú zobrazovať.
*3 Chránené súbory WMA (DRM) sa nedajú prehrávať.
*4 Keď sa prehrávajú súbory VBR, čas prehrávania sa nemusí zobrazovať správne. WMA7 a WMA8 sa na VBR nepoužívajú.
*5 Podporuje 128 bajtov, ale závisí to od šírky displeja a typu znakov.
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Pozrite si samostatnú príručku používateľa k sys-
tému NISSAN Connect, kde nájdete všetky podrob-
nosti o obsluhe audio systému, navigácie a funkcií
integrovaného mobilného telefónu.

POZNÁMKA:
Pri modeloch s audio systémom NissanConnect
systémom s navigáciou si pozrite samostatne
dodávanú používateľskú príručku.

V závislosti od krajiny sa nezaručuje kompatibi-
lita s mobilnou telefónnou sieťou alebo systé-
mom.

FUNKCIA MOBILNÉHO TELEFÓNU
BLUETOOTH®

VAROVANIE
Používanie mobilného telefónu počas jazdy je
extrémne nebezpečné, pretože to v značnej
miere odvádza vašu pozornosť a znižuje vaše
reakčné schopnosti v prípade náhlych zmien
na ceste a môže to viesť k smrteľnej nehode.
Vzťahuje sa to na všetky situácie používania
mobilného telefónu, napr. príjem prichádzajú-
cich hovorov, telefonická konverzácia, vyhľa-
dávanie v telefónnom zozname atď.

VÝSTRAHA
Právne poriadky v niektorých krajinách zaka-
zujú používanie mobilných telefónov vo vozid-
le bez použitia súpravy hands-free (telefono-
vanie bez použitia rúk).

V tejto kapitole sú uvedené informácie o systéme
telefonovania bez použitia rúk NISSAN s pomocou
Bluetooth® pripojenia.

Bluetooth® je bezdrôtový rádiový komunikačný
štandard. Tento systém ponúka možnosť telefono-
vania bez použitia rúk, ktorý zvyšuje váš komfort
počas jazdy.

Aby ste mohli použiť váš mobilný telefón so systé-
mom Bluetooth® vášho audio systému, musíte naj-
prv mobilný telefón nastaviť. Po nastavení sa režim
telefonovania bez použitia rúk na registrovanom
mobilnom telefóne automaticky aktivuje (prostred-
níctvom Bluetooth®), keď sa tento telefón dostane
do blízkosti.

Po pripojení telefónu sa na displeji audio systému
objaví správa s upozornením v prípade prichádza-
júceho hovoru, ako aj v prípade odchádzajúceho
hovoru.

Keď je aktívny hovor, audio systém, mikrofón
(umiestnený v puzdre spätného zrkadla) a spínače
na volante umožňujú komunikáciu bez použitia rúk.

Ak práve v tomto čase používate audio systém, re-
žim zdroja rádio, CD, iPod, USB audio, Bluetooth® au-
dio alebo AUX sa stíši a zostane stíšený, pokým ne-
ukončíte aktívny hovor.

Systém Bluetooth® možno nebude schopný pripojiť
sa k vášmu mobilnému telefónu z nasledovných dô-
vodov:

• Mobilný telefón je príliš ďaleko od vozidla.

• Neaktivovali ste režim Bluetooth® na vašom mo-
bilnom telefóne.

• Váš mobilný telefón nebol spárovaný so systé-
mom Bluetooth® audio systému.

• Mobilný telefón nepodporuje technológiu
Bluetooth® (BT Core v2.0).

SYSTÉM NISSANCONNECT (ak
je súčasťou výbavy) INTEGRÁCIA MOBILNÉHO TELEFÓNU (ak je súčasťou výbavy)
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POZNÁMKA:
• Pri modeloch s navigačným systémom si po-

zrite samostatne dodávanú používateľskú
príručku systému NissanConnect.

• Podrobnosti si pozrite v príručke vášho mo-
bilného telefónu.

• Ak potrebujete pomoc s integráciou vášho
mobilného telefónu, navštívte vášho informo-
vaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad
certifikovaného predajcu elektrických vozi-
diel značky NISSAN.

➀ Tlačidlo rýchleho vyhľadávania v telefónnom
zozname A-Z

➁ Tlačidlo m (Späť)

➂ Tlačidlo telefónu m

➃ Tlačidlo <MENU> alebo <ENTER> (zvolíte
otáčaním a stláčaním)

Nastavenia rozhrania BLUETOOTH®

Tlačidlomm (na telefóne) vstúpte do ponuky na-
stavenia telefónu, zvoľte kláves [Bluetooth] a po-
tom skontrolujte, či je Bluetooth® zapnutý (predvo-
lené nastavenie je zapnuté, ak nie je, stlačte tlačidlo
<ENTER>).
Ak chcete nastaviť párovanie systému Bluetooth®

(pripojenie alebo registráciu) s vašim preferovaným
mobilným telefónom, vykonajte nasledovný postup.
Na párovanie zariadenia použite kláves [Scan devi-
ces] alebo [Pair device].
Môžete pripojiť až 5 rôznych zariadení s rozhraním
Bluetooth®. V jednom momente však môžete použiť
len jedno z týchto zariadení. Ak máte zaregistrova-
ných 5 rôznych zariadení Bluetooth®, nové zariade-
nie môže len nahradiť jedno z 5 existujúcich spáro-
vaných zariadení. Pomocou klávesu [Del. device] od-
stráňte jedno z existujúcich spárovaných zariadení.

Po úspešnom spárovaní sa zobrazí upozorňovacia
správa a potom sa displej audio systému vráti na
displej aktuálneho zdroja audia. Počas pripájania sa
zobrazujú nasledujúce ikony stavu (ľavá horná časť
displeja): sila signálu (m), stav batérie* (m) a
Bluetooth® v režime “ON” (m).
*: Ak sa rozsvieti hlásenie slabej batérie, zariadenie
Bluetooth® musíte čoskoro nabiť.
Postup párovania a činnosť sa môžu odlišovať v zá-
vislosti od typu zariadenia a kompatibility. Ďalšie
podrobnosti nájdete v používateľskej príručke za-
riadenia Bluetooth®.

POZNÁMKA:
• Podrobnosti o zariadení nájdete v používateľ-

skej príručke audio zariadenia/mobilného te-
lefónu.

• Ak potrebujete pomoc s integráciou audio za-
riadenia/mobilného telefónu Bluetooth®,nav-
štívte informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaného predajcu elek-
trických vozidiel značky NISSAN.

• So systémom môžete spárovať maximálne 5
zariadení Bluetooth®.

Pre nastavenie systému Bluetooth® so zariade-
ním sú k dispozícii nasledujúce položky:

• [Scan devices]
Zobrazuje všetky dostupné viditeľné zariadenia
Bluetooth® a inicializuje pripojenie Bluetooth® z
audio jednotky.

• [Pair device]
Inicializuje pripojenie Bluetooth® z mobilného
zariadenia.

• [Sel. device]
Spárované zariadenia Bluetooth® sa zobrazia v
zozname a môžete si ich vybrať na pripojenie.

• [Del. device]
Registrované zariadenie Bluetooth® môžete od-
strániť.
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• [Bluetooth]
Ak je toto nastavenie vypnuté, spojenie medzi
zariadeniami Bluetooth® a interným modulom
Bluetooth® v automobile sa zruší.

[Scan devices]:

1) Stlačte tlačidlo m. Vyberte položku [Scan de-
vices]
Audio jednotka vyhľadá zariadenia Bluetooth®

a zobrazí všetky viditeľné zariadenia.
Vyhľadávanie zrušíte stlačením tlačidla m.

2) Vyberte si zariadenie, ktoré chcete spárovať.
Použite volič <MENU> a vyberte stlačením.

3) Postup párovania závisí od pripájaného zaria-
denia:
1) Zariadenie bez kódu PIN:

Spojenie Bluetooth® sa vytvorí automaticky
bez akýchkoľvek ďalších zadaní.

2) Zariadenie s kódom PIN:
V závislosti od zariadenia sú možné dva rôz-
ne spôsoby párovania:
– Typ A:

Zobrazí sa hlásenie [To pair] [Enter Pin]
0000 a zobrazí sa časovač odpočítava-
nia.
Potvrďte kód PIN na zariadení.
Nadviaže sa spojenie Bluetooth®.
Ak časovač odpočítavania dosiahne
hodnotu 0, pokus o spárovanie zariade-
ní sa zruší.

– Typ B:
Zobrazí sa hlásenie [Pairing request]
[Confirm password] spolu s 6 ciferným
kódom. Na zariadení by sa mal zobraziť
jedinečný, identický kód. Ak je kód iden-

tický, potvrďte ho na zariadení.
Nadviaže sa spojenie Bluetooth®.

Párovať zariadenie:

Na audio jednotke zapnite Bluetooth®. Pozri
“[Bluetooth]” uvedené neskôr v tejto časti.

• Na párovanie použite audio jednotku:
Stlačte tlačidlom na prístrojovej doske. Vyber-
te kláves [Pair device].
Postup párovania závisí od pripájaného zaria-
denia Bluetooth®:
1) Zariadenie bez kódu PIN:

Spojenie Bluetooth® sa vytvorí automaticky
bez akýchkoľvek ďalších zadaní.

2) Zariadenie s kódom PIN:
V závislosti od zariadenia sú možné dva rôz-
ne spôsoby párovania. Pre podrobnosti o
správnom postupe si pozrite “[Scan
devices]” uvedené skôr v tejto časti.

• Na párovanie použite zariadenie Bluetooth® au-
dio/mobilný telefón:

Modely s funkciou DAB

1) Zapnite režim vyhľadávania zariadení
Bluetooth®. Ak vyhľadávací režim nájde audio
jednotku, zobrazí sa na displeji zariadenia.

2) Vyberte jednotku označenú ako [My Car].

3) Zadajte číselný kód zobrazený na príslušnom
zariadení Bluetooth® pomocou klávesnice za-
riadenia, na zariadení stlačte tlačidlo potvrde-
nia a otočný ovládač MENU/ENTER na audio
jednotke.

Ak sa zariadenie Apple pripojí prostredníctvom pri-
pojovacieho portu USB a Bluetooth®, zariadenie sa

rozpozná ako zariadenie Bluetooth®. Keď je kábel
pripojený k pripojovaciemu portu USB, batéria za-
riadenia Apple sa nabíja.

Modely bez funkcie DAB

1) Zapnite režim vyhľadávania zariadení
Bluetooth®.
Ak vyhľadávací režim nájde audio jednotku, zo-
brazí sa na displeji zariadenia.

2) Vyberte jednotku označenú ako [My Car].

3) Zadajte číselný kód zobrazený na príslušnom
zariadení pomocou klávesnice zariadenia a na
zariadení Bluetooth® stlačte tlačidlo potvrdenia.

Ďalšie podrobnosti nájdete v príručke vlastníka prí-
slušného zariadenia Bluetooth®.

[Sel. device]:

Zoznam spárovaných zariadení zobrazuje, ktoré au-
dio zariadenia alebo mobilné telefóny Bluetooth®

boli spárované alebo zaregistrované audio systé-
mom Bluetooth®. Ak tento zoznam obsahuje zaria-
denia, vyberte si príslušné zariadenia na pripojenie
k audio systému Bluetooth®.

Nasledovné symboly (ak sú súčasťou výbavy) ozna-
čujú schopnosti registrovaného zariadenia:

• m: Integrácia mobilného telefónu

• m: Prúdenie zvuku (A2DP - Zdokonalený profil
distribúcie zvuku)
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[Del. device]:

Registrované zariadenie môžete z audio systému
Bluetooth® odstrániť. Vyberte registrované zariade-
nie a odstránenie potom potvrďte stlačením tlačid-
la <ENTER>.

[Bluetooth]:

Ak Bluetooth® vypnete, upozorňovacia správa [ON/
OFF] sa zobrazí, keď z ponuky telefónu vyberiete
položku [Bluetooth] (stlačte tlačidlo m). Signál
Bluetooth® zapnite stlačením tlačidla <ENTER> a
zobrazí sa obrazovka pokračovania. Potom vyberte
položku [ON] a po stlačení tlačidla <ENTER> sa zo-
brazí obrazovka ponuky nastavení Bluetooth®.

OVLÁDANIE TELEFÓNU BEZ
POUŽITIA RÚK
Režim telefonovania bez použitia rúk môžete ovlá-
dať pomocou tlačidla telefónu m na audio sys-
téme alebo tlačidlo m (ak je súčasťou výbavy)
na volante.

Prijatie hovoru
Počas prijímania prichádzajúceho hovoru sa na
displeji zobrazí telefónne číslo volajúceho (alebo
správa s upozornením, že sa telefónne číslo volajú-
ceho nedá zobraziť) a tri prevádzkové ikony.

1. Zdvihnutie hovoru a operácie počas hovoru:

Hovor zdvihnite stlačením tlačidla <ENTER> (zvýraz-
ní sa m).

Po stlačení tlačidla <ENTER> si môžete vybrať na-
sledujúce možnosti:

• Ukončenie hovoru výberom položkyma stla-
čením tlačidla <ENTER>.

• Podržanie hovoru výberom položky m a stla-
čením tlačidla <ENTER>.

• [m]
pomocou tejto položky (príkaz na prenos tele-
fónu) preneste hovor z audio systému do vášho
mobilného telefónu.
Ak chcete hovor preniesť späť na použitie bez
rúk prostredníctvom audio systému, vyberte
symbol [m].

• [#123]
Túto položku používajte na zadávanie čísel po-
čas hovoru. Napríklad, ak vás automatizovaný
telefonický systém vyzve na zadanie rozširujú-
ceho čísla, systém odošle tón priradený k zvole-
nému číslu.

2. Podržanie hovoru:

Voličom <MENU> otáčajte dovtedy, pokým sa ne-
zvýrazní položka m a potom stlačte tlačidlo
<ENTER>. Hovor je podržaný. Stlačením tlačidla
<ENTER> prijmete hovor, otočením voliča <MENU>
v smere chodu hodinových ručičiek a stlačením tla-
čidla <ENTER> hovor odmietnete.

3. Odmietnutie hovoru:

Voličom <MENU> otáčajte dovtedy, pokým sa ne-
zvýrazní položka m a potom stlačte tlačidlo
<ENTER>. Hovor je odmietnutý.

Uskutočnenie hovoru
Hovor môžete uskutočniť jednou z nasledujúcich
metód:

– Uskutočnenie hovoru na číslo z telefónneho zo-
znamu

– Manuálne vytáčanie telefónneho čísla

– Opätovné vytáčanie

– Používanie histórie hovorov (ponuka Zoznam
hovorov)
• Vytočené
• Prijaté
• Zmeškané

Uskutočnenie hovoru na číslo z telefónneho
zoznamu:

Po vytvorení pripojenia Bluetooth® medzi registro-
vaným mobilným telefónom a audio systémom sa
dáta telefónneho zoznamu automaticky prenesú
do audio systému. Dokončenie prenosu môže neja-
kú chvíľu trvať.
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POZNÁMKA:
Dáta telefónneho zoznamu sa vymažú keď:

• Prepnete na iný registrovaný mobilný telefón.

• Odpojený mobilný telefón.

• Registrovaný mobilný telefón sa odstránil z
audio systému.

1. Stlačte tlačidlo <m>.

2. Otočte volič <MENU> a prejdite nadol na položku
[Phone Book], potom stlačte tlačidlo <ENTER>.

3. Prechádzajte cez zoznam, vyberte príslušný ná-
zov kontaktu (zvýraznený) a stlačte tlačidlo
<ENTER>.

4. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazí číslo pre
vytočenie. Ak je správne, znovu stlačte tlačidlo
<ENTER> a číslo sa vytočí.

Ak má kontakt pridelených viacero čísel m (do-
mov), m (mobil) alebo m (kancelária), prechá-
dzajte medzi nimi a vyberte číslo pre vytočenie.

Alternatívne môžete režim rýchleho vyhľadávania
použiť nasledovne:

1. Na obrazovke telefónneho zoznamu stlačte tla-
čidlo <A-Z/➅>.

2. Volič <MENU> otočte na prvé písmeno alebo čís-
lo názvu kontaktu. Po zvýraznení písmeno vyber-
te stlačením tlačidla <ENTER>.

3. Na displeji sa zobrazí príslušný názov(-y) kontak-
tu. V prípade potreby znovu použite volič
<MENU> na ďalšie prechádzanie na príslušný ná-
zov kontaktu pre zavolanie.

4. Na nasledujúcej obrazovke sa zobrazí číslo pre
vytočenie. Ak je správne, znovu stlačte tlačidlo
<ENTER> a číslo sa vytočí.

Manuálne vytáčanie telefónneho čísla:

VAROVANIE
Vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste a
pred vykonaním hovoru zatiahnite parkova-
ciu brzdu.

Na manuálne vytočenie telefónneho čísla použite
displej audio systému (virtuálnu klávesnicu) nasle-
dovným spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo m a otočením voliča <MENU>
zvýraznite položku [Dial Number].

2. Stlačením tlačidla <ENTER> vyberte položku [Dial
Number].

3. Otáčaním voliča <MENU> sa posúvajte ďalej a vy-
berajte jednotlivé čísla telefónneho čísla. Po vý-
bere a zvýraznení každého čísla stlačte tlačidlo
<ENTER>.

Ak chcete odstrániť posledné zadané číslo, prej-
dite na symbol [ ] (krok späť) a po jeho zvýraz-
není stlačte tlačidlo <ENTER>. Posledné číslo sa
odstráni. Opakovaným stláčaním tlačidla
<ENTER> odstránite každé nasledujúce číslo.

4. Po zadaní posledného čísla prejdite na symbol
m a stlačením tlačidla <ENTER> číslo vytočte.

Opäť vytočiť:

Ak chcete znovu vytočiť číslo alebo zavolať na po-
sledné vytočené číslo, stlačte tlačidlo m na viac
ako 2 sekundy.
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Používanie histórie hovorov (ponuka Zoznam
hovorov):

Na vykonanie hovoru môžete použiť číslo zo zozna-
mu vytočených, prijatých alebo zmeškaných hovo-
rov.

• [Dialed]
Režim vytočeného hovoru použite na vykona-
nie hovoru podľa zoznamu odchádzajúcich (vy-
točených) hovorov.

• [Received]
Režim prijatého hovoru použite na vykonanie
hovoru podľa zoznamu prijatých hovorov.

• [Missed]
Režim zmeškaného hovoru použite na vykona-
nie hovoru podľa zoznamu zmeškaných hovo-
rov.

1. Stlačte tlačidlo m a vyberte položku [Call List].

2. Otáčaním voliča <MENU> prejdite na položku a
vyberte ju stlačením tlačidla <ENTER>.

3. Prejdite na preferované telefónne číslo a vytočte
ho stlačením tlačidla <ENTER> alebo stlačením
tlačidla m.

Druhý prichádzajúci hovor
Každý ďalší prichádzajúci hovor sa zobrazuje na
displeji. Výberom ikony m hovor prijmete a aktu-
álny hovor sa podrží.
Druhý prichádzajúci hovor odmietnete výberom po-
ložky m, na ktorú sa dostanete otočením voliča
<MENU> a stlačením tlačidla <ENTER>. Ak sa to sta-
ne počas konverzácie, hovor sa ukončí.
Medzi telefónnymi hovormi prepínate výberom klá-
vesu m pomocou voliča <MENU> a stlačením tla-
čidla <ENTER>.
(Ostatné výbery si pozrite v predtým uvedenej časti
Uskutočnenie hovoru na číslo z telefónneho zozna-
mu)

Všeobecné nastavenia
V ponuke telefónu vyberte položku [Settings]
Pomocou tejto ponuky môžete nastaviť hlasitosť a
manuálne prevziať telefónny zoznam.
Činnosť ponuky:
Vyberte stlačením tlačidla <ENTER> a otáčaním vo-
liča <MENU> zvýšte alebo znížte hlasitosť.
Pre potvrdenie stlačte tlačidlo <ENTER>.
Položky ponuky:

• [Volume]
– [Ring]

Nastavuje hlasitosť zvonenia telefónu
– [Call]

Nastavuje hlasitosť konverzácie počas ho-
voru.

• [Ringtone]
– [Car]

Vyberte vyzváňací tón v aute.
– [Phone]

Vyberte vyzváňací tón telefónu.

• [PB download]
Manuálne prevezme telefónny zoznam z mobil-
ného zariadenia do audio jednotky.

Prevádzka v pohotovostnom režime
Audio systém je v pohotovostnom režime, keď je
audio systém neaktívny, ale na obrazovke sa zobra-
zujú hodiny.

Keď sa k audio systému vozidla pripojí mobilné za-
riadenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth, za-
tiaľ čo sa audio systém nachádza v pohotovostnom
režime, audio systém sa automaticky zapne v na-
sledujúcich prípadoch:

• Pripojené mobilné zariadenie prijíma prichádza-
júci hovor.

• Prostredníctvom pripojeného telefónu sa usku-
točňuje odchádzajúci hovor.

Prevádzka telefónneho systému Bluetooth Hands-
Free bude možná pomocou audio systému po jeho
zapnutí. Audio systém sa automaticky vráti do po-
hotovostného režimu po ukončení hovoru.

SPÍNAČE VOLANTU
Režim telefonovania bez použitia rúk môžete ovlá-
dať spínačmi na volante. Úplný prehľad funkcií náj-
dete v časti “Spínače na volante na ovládanie
audio systému a hands-free telefónu” uvedené skôr
v tejto časti.

Obrazovka displeja, kúrenie a klimatizácia (systém klimatizácie) 4-69



5 Naštartovanie a riadenieNaštartovanie a riadenie

Preventívne opatrenia k štartovaniu a riadeniu......................... 5-2
Systém sledovania tlaku v pneumatikách
(TPMS)................................................................................................................. 5-2
Vyhýbanie sa kolíziám a prevráteniam ..................................... 5-6
Obnovenie po opustení vozovky ................................................... 5-6
Rýchla strata tlaku vzduchu.............................................................. 5-7
Pitie alkoholu/liečivá a jazdenie ..................................................... 5-7
Systém inteligentného kľúča............................................................ 5-8

Tlačidlový spínač napájania....................................................................... 5-8
Prevádzkový dosah inteligentného kľúča pre
funkciu naštartovania elektrického vozidla .......................... 5-8
Prevádzka spínača napájania .......................................................... 5-9
Polohy spínača napájania ................................................................... 5-9
Núdzové vypnutie elektrického vozidla.................................... 5-10
Vybitie batérie inteligentného kľúča........................................... 5-10

Pred naštartovaním systému elektrického vozidla ................. 5-11
Naštartovanie systému elektrického vozidla ............................... 5-11
Jazda s vozidlom................................................................................................ 5-11

Systém elektrického ovládania preraďovania..................... 5-11
Režim ECO............................................................................................................... 5-14
Parkovacia brzda ............................................................................................... 5-15

Elektrická parkovacia brzda (ak je súčasťou
výbavy)............................................................................................................... 5-15
Manuálna parkovacia brzda (ak je súčasťou
výbavy)............................................................................................................... 5-16

Systém e-Pedal.................................................................................................... 5-17
Prevádzka systému e-Pedal .............................................................. 5-18
Obmedzenia systému e-Pedal ........................................................ 5-19
Porucha systému e-Pedal ................................................................... 5-19

Systém varovania pri zmene jazdného pruhu
(LDW) (ak je súčasťou výbavy) .................................................................. 5-20

Prevádzka systému LDW...................................................................... 5-21

Stav dočasného zakázania LDW .................................................... 5-22
Porucha LDW................................................................................................. 5-22
Údržba jednotky kamery s viacnásobným
snímaním......................................................................................................... 5-23

Systém Intelligent Lane Intervention (ak je
súčasťou výbavy) ............................................................................................... 5-23

Prevádzka systému Intelligent Lane
Intervention ................................................................................................... 5-25
Aktivácia/deaktivácia systému Intelligent Lane
Intervention ................................................................................................... 5-25
Obmedzenia .................................................................................................. 5-25
Systém ILI je dočasne nedostupný............................................... 5-26
Porucha systému....................................................................................... 5-27
Údržba jednotky kamery s viacnásobným
snímaním......................................................................................................... 5-27

Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW) (ak je
súčasťou výbavy) ............................................................................................... 5-28

Prevádzka systému BSW...................................................................... 5-28
Stav dočasného zakázania BSW .................................................... 5-31
Porucha systému....................................................................................... 5-31
Údržba systému.......................................................................................... 5-32

Systém upozornenia na križujúcu premávku za
vozidlom (RCTA) (ak je súčasťou výbavy)......................................... 5-32

Prevádzka systému RCTA.................................................................... 5-33
Zapnutie/vypnutie systému RCTA................................................ 5-34
Obmedzenia systému RCTA.............................................................. 5-35
Systém je prechodne nedostupný ............................................... 5-37
Porucha systému....................................................................................... 5-37
Údržba systému.......................................................................................... 5-37

Obmedzovač rýchlosti (ak je súčasťou výbavy) ......................... 5-38
Činnosti obmedzovača rýchlosti ................................................... 5-38

Tempomat (ak je súčasťou výbavy) ..................................................... 5-41



Preventívne opatrenia k tempomatu............................... 5-41
Činnosti tempomatu..................................................................... 5-41

Systém inteligentného tempomatu (ICC)(modely
bez systému ProPILOT) (ak je súčasťou výbavy) .............. 5-43

Činnosti tempomatu..................................................................... 5-44
Spôsob vyberania režimov tempomatu ........................ 5-44
režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami ........... 5-44
Konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť) ......... 5-53

ProPILOT (ak je súčasťou výbavy)................................................ 5-55
Prevádzka systému ProPILOT ................................................ 5-56
Ovládacie prvky systému ProPILOT................................... 5-58
Displej a indikátory systému ProPILOT............................ 5-58
Aktivácia konvenčného režimu tempomatu
(fixná rýchlosť) ................................................................................... 5-59
Aktivovanie systému ProPILOT ............................................. 5-59
Systém inteligentného tempomatu (ICC) ..................... 5-61
Asistent riadenia .............................................................................. 5-67
Konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť) ......... 5-71

Systém Intelligent Emergency Braking (IEB) so
systémom detekcie chodcov.......................................................... 5-73

Prehľad .................................................................................................... 5-73
Údržba systému................................................................................ 5-77

Výstražný systém Intelligent Forward Collision
Warning (I-FCW)......................................................................................... 5-78

Prevádzka systému I-FCW......................................................... 5-80
Aktivácia/deaktivácia systému I-FCW.............................. 5-80
Obmedzenia systému I-FCW................................................... 5-80
Údržba systému................................................................................ 5-83

Systém Intelligent Driver Alertness (ak je súčasťou
výbavy) ............................................................................................................. 5-83

Ovládanie systému......................................................................... 5-84
Zníženie spotreby energie................................................................. 5-85
ProPILOT Park (ak je súčasťou výbavy).................................... 5-86

Spínač funkcie ProPILOT Park ................................................ 5-86
Obrazovka funkcie ProPILOT Park ...................................... 5-88
Prevádzka funkcie ProPILOT Park ....................................... 5-89

Pozastavenie funkcie ProPILOT Park ................................ 5-94
Deaktivácia funkcie ProPILOT Park..................................... 5-94
Zmena spôsobu parkovania ................................................... 5-96
Informácie o spôsoboch parkovania funkcie
ProPILOT Park..................................................................................... 5-96
Zmena smeru jazdy pri riadení parkovania .................5-100
Funkcia detekcie parkovacej polohy.................................5-100
Kamery a parkovacie snímače (sonar)
používané funkciou ProPILOT Park.................................... 5-103
Bezpečnostné opatrenia k funkcii ProPILOT
Park ............................................................................................................ 5-103
Poruchy funkcie ProPILOT Park............................................. 5-106
Nastavenia funkcie ProPILOT Park ..................................... 5-106

Ultrazvukové parkovacie snímače (ak sú súčasťou
výbavy) ............................................................................................................. 5-107

Prevádzka.............................................................................................. 5-108
Údržba...................................................................................................... 5-108

Parkovanie .................................................................................................... 5-109
Systém elektrického posilňovača riadenia........................... 5-110
Brzdový systém......................................................................................... 5-111

Preventívne opatrenia k brzdeniu....................................... 5-111
Zabehnutie parkovacej brzdy................................................. 5-112
Antiblokovací brzdový systém (ABS)................................. 5-112

Systém elektronického stabilizačného programu
(ESP) ................................................................................................................... 5-113
Riadenie podvozku ................................................................................. 5-114

Systém Intelligent Trace Control (ITC).............................. 5-114
Systém Intelligent Ride Control ............................................ 5-115

Šoférovanie v chladnom počasí ................................................... 5-115
12 V batéria............................................................................................ 5-116
Chladiaca kvapalina....................................................................... 5-116
Vybavenie pneumatikami ......................................................... 5-116
Špeciálna zimná výbava............................................................. 5-117
Parkovacia brzda ............................................................................. 5-117
Protikorózna ochrana .................................................................. 5-117
Uvoľnenie zamrznutého veka portu nabíjania......... 5-117



VAROVANIE

• Vo vozidle nenechávajte samé osoby ale-
bo deti, ktoré sú odkázané na pomoc
iných. Vo vozidle nenechávajte samé ani
zvieratá. Mohli by náhodne zraniť seba ale-
bo iných neúmyselným ovládaním vozid-
la. Aj počas horúcich, letných dní môže tep-
lota v uzavretom vozidle rýchlo stúpnuť do
takej miery, že spôsobí ťažké alebo dokon-
ca smrteľné zranenia osôb alebo zvierat.

• Dôkladne dohliadnite na deti ak sú v blíz-
kosti auta, aby sa nehrali a následne sa ne-
zatvorili v zadných výklopných dverách,
kde sa môžu vážne zraniť. Keď vozidlo ne-
používate, nechajte ho uzamknuté s bez-
pečne zaistenými zadnými výklopnými
dverami a zabráňte deťom v prístupe ku
kľúčom od vozidla.

• Správne zaistite celý náklad lanami alebo
popruhmi, aby ste zabránili jeho skĺznutiu
alebo posunutiu. Neumiestňujte náklad
vyššie ako sú operadlá sedadiel. V prípade
prudkého brzdenia alebo kolízie môže ne-
zabezpečený náklad spôsobiť zranenia
osôb.

jA Ventil pneumatiky so snímačom

SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU V
PNEUMATIKÁCH (TPMS)
Systém sledovania tlaku v pneumatikách sleduje
tlak v pneumatikách všetkých štyroch kolies, keď je
vozidlo v pohybe. Po poklese tlaku systém vodiča
informuje pomocou vizuálnej výstrahy. Každý sní-
mač TPMSjA má zaregistrované kolesové umiest-
nenie a cez rádio odosiela údaje o tlaku a teplote do
prijímača vo vnútri vozidla.

Každú pneumatiku, vrátane rezervnej (ak je súčas-
ťou výbavy), by ste mali za studena kontrolovať raz
mesačne a nafúkať na tlak odporúčaný výrobcom
vozidla, ktorý je uvedený na štítku pneumatiky ale-
bo štítku s tlakom nafúknutia pneumatiky. (Ak vaše
vozidlo obsahuje pneumatiky iných rozmerov, ako

sú rozmery označené na štítku vozidla alebo štítku
s tlakom nafúknutia pneumatiky, mali by ste stano-
viť správny tlak nafúknutia pneumatiky pre dané
pneumatiky.)

Pridanou bezpečnostnou funkciou je, že vozidlo bo-
lo vybavené systémom sledovania tlaku pneumatík
(TPMS), ktorý rozsvecuje výstrahu nízkeho tlaku v
pneumatike, keď dôjde k značnému podhusteniu
pneumatiky. Podľa toho, keď sa rozsvieti upozorne-
nie na nízky tlak pneumatík, mali by ste zastaviť a
pneumatiky čo možno najskôr skontrolovať a nafú-
kať ich na správny tlak. Jazda na výrazne podhuste-
nej pneumatike spôsobuje prehriatie pneumatiky a
môže viesť k poruche pneumatiky. Podhustenie tak-
tiež zníži účinnosť výkonu a životnosť dezénu pne-
umatiky a môže mať vplyv na ovládanie vozidla a
schopnosť vozidla zastaviť.

Všimnite si prosím, že TPMS nie je náhradou za
správnu údržbu pneumatík a zodpovednosťou vo-
diča je uchovávať správny tlak v pneumatikách, aj
keď podhustenie ešte nedosiahlo úroveň pre spus-
tenie rozsvietenia upozornenia TPMS na nízky tlak v
pneumatikách.

Vaše vozidlo bolo vybavené indikátorom poruchy
systému TPMS, ktorý bude označovať, že systém
nepracuje správne. Indikátor poruchy TPMS je
skombinovaný s upozornením na nízky tlak pne-
umatiky. Keď systém zistí poruchu, kontrolka TPMS
bude blikať približne jednu minútu a potom zostane
rozsvietená neprerušovane. Táto postupnosť bude
pokračovať aj pri následných naštartovaniach vo-
zidla, pokým bude porucha existovať. Keď je rozs-
vietený indikátor poruchy, systém nemusí byť
schopný zistiť alebo signalizovať nízky tlak v pne-
umatikách, ako bolo v úmysle. K poruchám TPMS
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môže dochádzať z celého spektra dôvodov, vrátane
montáže náhradných alebo alternatívnych pne-
umatík alebo kolies na vozidlo, ktoré bránia správ-
nemu fungovaniu TPMS. Po výmene jednej alebo
viacerých pneumatík alebo kolies na vašom vozidle
vždy skontrolujte, že sa nezapne kontrolka poruchy
TPMS, aby ste zaručili, že náhradné alebo alterna-
tívne pneumatiky a kolesá umožnia TPMS pokračo-
vať v správnej prevádzke.

Dodatočné informácie

• TPMS nemonitoruje tlak rezervnej pneumatiky
(ak je súčasťou výbavy).

• TPMS sa zapne len v prípade, že s vozidlom jaz-
díte rýchlosťami vyššími ako 25 km/h (16 MPH).
Tento systém taktiež nemusí zistiť náhly pokles
tlaku v pneumatike (napríklad defekt pneuma-
tiky počas jazdy).

• Kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky sa po upra-
vení tlaku pneumatiky možno nevypne automa-
ticky. Po nafúknutí pneumatiky na odporúčaný
tlak vykonajte postup vynulovania TPMS a po-
tom s vozidlom jazdite rýchlosťami nad 25 km/h
(16 MPH), aby ste tak aktivovali TPMS a vypli kon-
trolku nízkeho tlaku pneumatík.

• V závislosti od zmeny vonkajšej teploty sa kon-
trolka nízkeho tlaku pneumatiky môže rozsvie-
tiť aj v prípade správneho nastavenia tlaku pne-
umatiky. Po vychladnutí pneumatík tlak pne-
umatiky znovu nastavte na odporúčaný tlak
pneumatiky COLD (studenej) a vykonajte po-
stup vynulovania.

• Ak systém TPMS nefunguje správne, kontrolka
nízkeho tlaku pneumatiky bude po stlačení spí-

nača výkonu do polohy “ON” blikať približne 1
minútu. Indikátor zostane po tejto 1 minúte svie-
tiť. Systém nechajte skontrolovať u informova-
ného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u
certifikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.

VAROVANIE
• Ak sa indikátor TPMS rozsvieti počas jaz-

dy:
– vyhnite sa náhlym manévrom volantu
– vyhnite sa prudkému brzdeniu
– znížte rýchlosť vozidla
– choďte dole z cesty na bezpečné mies-

to
– vozidlo čo možno najskôr zastavte

• Jazda s podhustenými pneumatikami mô-
že pneumatiky natrvalo poškodiť a zvýšiť
pravdepodobnosť poruchy pneumatiky.
Môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vozid-
la, čo môže viesť k nehode a následkom
môže byť vážne zranenie osôb.

• Skontrolujte tlak vo všetkých štyroch pne-
umatikách. Indikátor TPMS vypnete upra-
vením tlaku pneumatík na odporúčaný
tlak pneumatík COLD (studených) uvedený
na štítku pneumatík. V prípade defektu na-
hraďte pneumatiku čo možno najskôr re-
zervnou pneumatikou (ak je súčasťou vý-
bavy). (Pozri časť “Defekt
pneumatiky” v časti “6. V prípade núdze”o-
hľadom výmeny pneumatiky s defektom.)

• Keď namontujete rezervnú pneumatiku
alebo vymeníte koleso, TPMS nebude fun-
govať a po dobu približne 1 minúty bude
blikať indikátor TPMS. Indikátor zostane
po 1 minúte svietiť. Určite dodržiavajte
všetky pokyny na správnu výmenu kolesa
a namontovanie systému TPMS.

• Výmena kolies za kolesá bez pôvodnej
špecifikácie spoločnosti NISSAN môže mať
vplyv na správnosť prevádzky TPMS.

• Na dočasnú opravu pneumatiky môžete
použiť originálny núdzový tmel na opravu
pneumatiky značky NISSAN alebo jeho ek-
vivalent. Do pneumatík nevstrekujte žiad-
ne iné kvapalné alebo aerosólové tmely na
pneumatiky, pretože to môže spôsobiť po-
ruchu snímačov tlaku pneumatiky.

• Spoločnosť NISSAN odporúča používanie
len originálneho núdzového tmelu na pne-
umatiky značky NISSAN, ktorý je dodáva-
ný spolu s vašim vozidlom. Iné typy tmelov
na pneumatiky môžu poškodiť tesnenie
drieku ventilu, čo môže spôsobiť stratu tla-
ku vzduchu v pneumatike. Po použití tmelu
na opravu pneumatík (pre modely vyba-
vené núdzovou súpravou na opravu pne-
umatiky s defektom) čo možno najskôr
navštívte znalého opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel značky NISSAN.
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VÝSTRAHA

• Ak s vozidlom jazdíte s defektom, môže sa
poškodiť snímač TPMS pre danú pneuma-
tiku.

• TPMS nemusí fungovať správne, keď sú na
kolesách namontované reťaze na pne-
umatiky alebo keď sú kolesá zaborené v
snehu.

• Na okná nedávajte žiadne pokovované fil-
my alebo žiadne kovové časti (anténa a
pod.). Môže to spôsobiť slabý príjem sig-
nálov zo snímačov tlaku pneumatík a
TPMS nebude fungovať správne.
Niektoré zariadenia a vysielače môžu do-
časne prekážať činnosti TPMS a spôsobiť
rozsvietenie indikátora TPMS. Tu je niekoľ-
ko príkladov:
– V blízkosti vozidla sa nachádzajú ob-

jekty alebo elektrické zariadenia pou-
žívajúce podobné rádiové frekvencie.

– Ak sa vo vozidle alebo v jeho blízkosti
používa vysielač nastavený na podob-
né frekvencie.

– Ak sa vo vozidle alebo v jeho blízkosti
používa počítač (alebo podobné zaria-
denie) alebo prevodník DC/AC.

– Ak sú k 12-voltovému batériovému
zdroju vozidla pripojené zariadenia
prenášajúce elektrický šum.

• Pri nafukovaní pneumatík a kontrolovaní
tlaku v pneumatike ventily nikdy neohý-
bajte.

• Z dôvodu namontovania snímačov TPMS
na kolesá sú namontované špeciálne hli-
níkové ventily. Snímač TPMS je ku kolesám
pripevnený maticou. Maticu musíte správ-
ne namontovať nastavením uťahovacieho
momentu na 7,5 ± 0,5 N•m. Ak je snímač
TPMS dotiahnutý nad limit, existuje mož-
nosť poškodenia priechodky snímača. Ak
je snímač dotiahnutý pod limit, existuje
možnosť spôsobenia úniku vzduchu.

• Použite originálne krytky ventilu značky
NISSAN, ktoré sú v súlade so špecifikácia-
mi krytiek ventilov namontovaných pri vý-
robe.

• Nepoužívajte kovové krytky ventilu.

• Krytky ventilu správne namontujte. Bez
krytiek ventilu môže dôjsť k poškodeniu
ventilu a snímačov sledovania tlaku v pne-
umatikách.

• Pri ukladaní kolies alebo montovaní iných
pneumatík zabráňte poškodeniu ventilov
a snímačov.

• Priechodku snímača vymieňajte počas vý-
meny pneumatík. Priechodka snímača sa
po demontáži nesmie opakovane použiť a
musí sa vymeniť za novú. Snímače TPMS
môžete znovu použiť.

• Pri použití prístroja na hustenie pneuma-
tík s pevnou prívodnou hadicou dávajte
pozor, pretože pákový efekt vyvinutý dl-
hou tryskou môže poškodiť driek ventilu.

5-4 Naštartovanie a riadenie



Informácie na displeji:

Dodatočné informácie týkajúce sa kontrolky nízke-
ho tlaku pneumatiky si pozrite v časti “Kon-
trolky, indikátory a zvukové upozornenia” v časti
“2. Prístroje a ovládače”.

ID snímača TPMS a rozpoznanie
polohy
Odporúča sa, aby registráciu nového snímača TPMS
alebo polohu snímača vykonal informovaný opra-
vár LEAF, ako napríklad certifikovaný predajca elek-
trických vozidiel značky NISSAN.

Registráciu snímača môžete vykonať aj sami, a to
nasledovne:

1. Zmeňte umiestnenie pneumatiky alebo namon-
tujte nový snímač TPMS.

2. Zaparkujte s vozidlom s prepínačom napájania v
polohe ON na dlhšie ako 20 minút. Tento krok
musíte vykonať pred jazdou.

3. S vozidlom jazdite niekoľko minút rýchlosťou 25
km/h (16 MPH) až 100 km/h (64 MPH). ID a poloha
snímača TPMS sa zistí automaticky.

POZNÁMKA:
Synchronizácia TPMS sa možno nevykoná v prí-
pade splnenia jednej alebo viacerých z nasledu-
júcich podmienok:

• Zlé cestné podmienky

• Jednotka TPMS neprijíma zo snímačov tlaku v
pneumatikách správne údaje

• Jazda rýchlosťou pod 25 km/h (16 MPH)

• Jazda rýchlosťou nad 100 km/h (64 MPH)

• Prudké zrýchlenie

• Prudké spomalenie

Indikátor(-y) TPMS Možná príčina Odporúčaný úkon

m
Nízky tlak pneumatiky
Poznámka: Zvyčajne sa tlak v
pneumatike zníži prirodzene.

Pneumatiku(-y) nahustite na správny tlak

m
Originálny snímač TPMS značky NISSAN
sa na jednom alebo viacerých kolesách
nepodarilo zistiť

Skontrolujte, či sú prítomné snímače TMPS.
Ak nie je prítomný žiaden snímač, pridajte
originálny snímač NISSAN TPMS

Rušenie rádiovej komunikácie TPMS
medzi snímačom kolesa TPMS a
prijímačom TPMS v dôsledku externých
zdrojov.

Opustite oblasť rušenia

Porucha súčiastok TPMS

Ak problém pretrváva, kontaktujte
informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.
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• Pri premávke s častým zastavovaním alebo
pri dopravných vlnách

Vynulovanie TPMS
Z dôvodu zachovania správneho fungovania TPMS
musíte v nasledujúcich prípadoch vykonať vynulo-
vanie:

• po nastavení tlaku pneumatiky,

• po výmene pneumatiky alebo kolesa,

• po vykonaní rotácie pneumatík.

Ak chcete TPMS vynulovať, vykonajte nasledujúci
postup.

1. Vozidlo zaparkujte na bezpečnom a rovnom
mieste.

2. Zatiahnite parkovaciu brzdu a stlačte spínač po-
lohy P na radiacej páke.

3. Na všetkých štyroch pneumatikách nastavte tlak
pneumatík na odporúčaný tlak COLD (stude-
ných) pneumatík, uvedený na štítku pneumatík,
ktorý sa nachádza na stredovom stĺpiku na stra-
ne šoféra. Na kontrolu tlaku pneumatiky použite
tlakomer na pneumatiky.

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

5. Prejdite do ponuky [Nastavenia] na displeji s in-
formáciami o vozidle.

6. Vyberte ponuku [Nastavenia TPMS].

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

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

Ak bude kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky po
inicializácii systému svietiť, môže to označovať, že
systém TPMS nefunguje správne. Systém nechajte
skontrolovať u informovaného opravára vozidiel LE-
AF, ako napríklad u certifikovaného predajcu elek-
trických vozidiel NISSAN.

Dodatočné informácie týkajúce sa kontrolky nízke-
ho tlaku pneumatiky si pozrite v časti “Kon-
trolky, indikátory a zvukové upozornenia” v časti
“2. Prístroje a ovládače”.

VYHÝBANIE SA KOLÍZIÁM A
PREVRÁTENIAM

VAROVANIE
Ak vozidlo nebude ovládať bezpečne a obo-
zretne, môže to mať za následok stratu kon-
troly alebo nehodu.

Buďte ostražití a vždy jazdite obranne. Dodržiavajte
všetky dopravné predpisy. Vyhnite sa nadmernej
rýchlosti, zabáčaniu pri vysokých rýchlostiach ale-
bo náhlym riadiacim pohybom, pretože tieto jazdné
praktiky môžu spôsobiť stratu kontroly nad vašim
vozidlom. Tak ako pri každom vozidle môže mať
strata kontroly za následok kolíziu s inými vozid-

lami alebo predmetmi alebo spôsobiť prevrátenie
vozidla, najmä ak strata kontroly spôsobí
pošmyknutie do strany. Stále buďte pozorní a vy-
hnite sa jazde, ak ste unavení. Nikdy nejazdite pod
vplyvom alkoholu alebo drog (vrátane predpísaných
alebo voľne dostupných liekov, ktoré môžu spôso-
biť ospalosť).Vždy používajte bezpečnostný pás tak,
ako je to uvedené v tejto príručke a prikážte to aj
spolujazdcom.

Bezpečnostné pásy pomáhajú znižovať riziko zra-
není pri kolíziách a prevráteniach. V prípade prevrá-
tenia vozidla je osoba, ktorá nie je pripútaná ale-
bo je zle pripútaná bezpečnostným pásom, vy-
stavená väčšiemu riziku zranenia alebo smrti ako
osoba, ktorá je riadne pripútaná bezpečnostným
pásom.

OBNOVENIE PO OPUSTENÍ
VOZOVKY
Počas jazdy môžu pravé alebo ľavé kolesá náhodne
opustiť povrch cesty. Ak k tomu dôjde, kontrolu nad
vozidlom si uchovajte vykonaním nižšie uvedeného
postupu. Všimnite si, prosím, že tento postup je len
všeobecným návodom. S vozidlom musíte jazdiť
vhodným spôsobom pre podmienky vozidla, cesty
a dopravy.

• Zostaňte pokojní a nepreháňajte.

• Nepoužite brzdy.

• Uchovajte si pevné držanie volantu oboma ru-
kami a pokúste sa udržať rovný kurz.

• Ak je to vhodné, pomaly uvoľňujte plynový pe-
dál, aby ste postupne vozidlo spomalili.
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• Ak sa v dráhe nič nenachádza, vozidlo riaďte tak,
aby ste sledovali cestu, zatiaľ čo budete znižo-
vať rýchlosť vozidla. Nepokúšajte sa s vozidlom
prejsť späť na cestu až do spomalenia vozidla.

• Ak je to bezpečné, postupne otáčajte volant tak,
aby sa obidve pneumatiky vrátili na povrch ces-
ty. Keď sú všetky pneumatiky na povrchu cesty,
vozidlo riaďte tak, aby zostalo v príslušnom do-
pravnom pruhu.
– Ak sa na základe podmienok vozidla, cesty a

dopravy rozhodnete, že nie je bezpečné, aby
ste sa vrátili na cestu, postupne vozidlo spo-
maľujte a zastavte na bezpečnom mieste
mimo cesty.

RÝCHLA STRATA TLAKU VZDUCHU
K rýchlej strate tlaku vzduchu alebo “vyfučaniu” mô-
že dôjsť, keď je pneumatika prerazená alebo je po-
škodená z dôvodu nárazu na obrubník alebo výmoľ.
Rýchla strata tlaku vzduchu môže byť spôsobená aj
jazdou na podhustených pneumatikách.

Rýchla strata tlaku vzduchu môže mať vplyv na
ovládanie a stabilitu vozidla, najmä na diaľniciach.

Rýchlej strate tlaku vzduchu zabránite udržiavaním
správneho tlaku a vizuálne pneumatiky skontroluj-
te pre opotrebovanie a poškodenie. Pozri “Ko-
lesá a pneumatiky” v časti “8. Údržba a “urob-si-
sám”” tejto príručky.

Ak pneumatika rýchlo stráca tlak pneumatiky alebo
“vyfučí” počas jazdy, uchovávajte ovládanie vozidla
vykonávaním nižšie uvedeného postupu. Všimnite
si, prosím, že tento postup je len všeobecným návo-
dom. S vozidlom musíte jazdiť vhodným spôsobom
pre podmienky vozidla, cesty a dopravy.

VAROVANIE

Nasledovné činnosti môžu zvýšiť šance straty
ovládania nad vozidlom, ak dôjde k náhlej
strate tlaku vzduchového plynu. Strata ovlá-
dania nad vozidlom môže spôsobiť kolíziu,
ktorá môže mať za následok zranenia osôb.

• Vozidlo sa vo všeobecnosti pohybuje ale-
bo ťahá v smere defektnej pneumatiky.

• Brzdy nepoužite prudko.

• Plynový pedál neuvoľňujte rýchlo.

• Volantom neotáčajte veľmi rýchlo.

1. Zostaňte pokojní a nepreháňajte.

2. Uchovajte si pevné držanie volantu oboma ruka-
mi a pokúste sa udržať rovný kurz.

3. Ak je to vhodné, pomaly uvoľňujte plynový pedál,
aby ste postupne vozidlo spomalili.

4. Vozidlo postupne zaveďte na bezpečné miesto
mimo cesty a ak je to možné mimo dopravy.

5. Vozidlo postupne zastavte jemným použitím
brzdového pedála.

6. Zapnite výstražné svetlá a ohľadne výmeny pne-
umatiky sa spojte s pohotovostnou cestnou služ-
bou alebo si pozrite časť “Defekt
pneumatiky” v časti “6. V prípade núdze” tejto prí-
ručky vlastníka.

PITIE ALKOHOLU/LIEČIVÁ A
JAZDENIE

VAROVANIE
Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu alebo
liekov. Alkohol v krvi znižuje koordináciu, one-
skoruje reakčný čas a oslabuje rozhodovanie.
Jazda po pití alkoholu zvyšuje pravdepodob-
nosť nehody, pri ktorej zraníte seba alebo
iných. Okrem toho, ak sa počas nehody zra-
níte, alkohol môže zvýšiť závažnosť zranení.

Spoločnosť NISSAN sa venuje bezpečnému jazde-
niu. Musíte si ale vybrať, že nebudete jazdiť pod vply-
vom alkoholu. Každý deň sú tisícky ľudí zranené ale-
bo usmrtené pri nehodách súvisiacich s alkoholom.
Aj keď sa lokálne zákony rôznia v tom, čo je považo-
vané za zákonnú intoxikáciu, faktom zostáva, že al-
kohol má na ľudí rôzny vplyv a väčšina ľudí alkohol
podceňuje.

Nezabudnite - pitie a jazdenie nejdú dokopy! Prav-
dou to je aj pre liečivá (bez predpisu, na predpis a ile-
gálne drogy). Nejazdite, ak je vaša schopnosť ovlá-
dať vozidlo znížená alkoholom, liekmi alebo iným
fyzickým stavom.
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SYSTÉM INTELIGENTNÉHO KĽÚČA
Systém inteligentného kľúča môžete použiť na
ovládanie spínača napájania bez vytiahnutia kľúča
z vášho vrecka alebo tašky. Prevádzkové prostredie
a/alebo podmienky môžu mať vplyv na činnosť sys-
tému inteligentného kľúča.

Niektoré indikátory a varovania pre činnosť sa zo-
brazujú na displeji s informáciami o vozidle.

“Displej s informáciami o vozidle” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače”.

VÝSTRAHA
• Pri ovládaní vozidla musíte mať inteligent-

ný kľúč vždy pri sebe.

• Keď opúšťate vozidlo, nenechávajte inteli-
gentný kľúč vo vnútri vozidla.

• Ak je 12 V batéria vybitá, spínač napájania
nebudete môcť presunúť preč z polohy
LOCK.

VAROVANIE

Tlačidlový spínač napájania nepoužívajte po-
čas jazdy, a to s výnimkou prípadu núdze. (Sys-
tém elektrického vozidla sa vypne potom, ako
3-krát po sebe stlačíte spínač napájania alebo
po stlačení a podržaní spínača napájania na
viac ako 2 sekundy.) Ak sa systém elektrické-
ho vozidla vypne, keď s vozidlom jazdíte, moh-
lo by to viesť k havárii a vážnemu zraneniu.

Pred použitím spínača napájania skontrolujte, či je
radiaca páka v polohe P (parkovanie).

PREVÁDZKOVÝ DOSAH
INTELIGENTNÉHO KĽÚČA PRE
FUNKCIU NAŠTARTOVANIA
ELEKTRICKÉHO VOZIDLA

Funkciu inteligentného kľúča je možné použiť na
štartovanie elektrického vozidla len v prípade, že sa
inteligentný kľúč nachádza v určenom prevádzko-
vom dosahu ➀.

Ak je batéria inteligentného kľúča takmer vybitá
alebo sa v blízkosti prevádzkovej lokality nachádza-
jú silné rádiové vlny, prevádzkový dosah inteligent-
ného kľúča sa zúži a nemusí fungovať správne.

Ak je inteligentný kľúč v prevádzkovom dosahu, bu-
de možné, aby ktokoľvek, dokonca, a to aj osoba
nemajúca inteligentný kľúč, naštartovala systém
elektrického vozidla stlačením spínača napájania.

• Batožinový priestor nie je zahrnutý do prevádz-
kového dosahu, ale inteligentný kľúč možno bu-
de fungovať.

• Ak je inteligentný kľúč umiestnený na prístrojo-
vej doske, vnútri úložnej skrinky pred spolujazd-
com alebo odkladacom vrecku na dverách, ne-
musí inteligentný kľúč fungovať.

• Ak je inteligentný kľúč umiestnený v blízkosti
dverí alebo okna zvonku vozidla, inteligentný
kľúč možno nebude fungovať.

TLAČIDLOVÝ SPÍNAČ
NAPÁJANIA

5-8 Naštartovanie a riadenie



PREVÁDZKA SPÍNAČA NAPÁJANIA

➀ LOCK

➁ Poloha ACC

➂ Svieti

j3a Poloha READY to drive

➃ OFF

m Stlačte, keď je stlačený brzdový pedál

jA Indikátor

Ak je spínač napájania stlačený bez stlačenia brz-
dového pedála, poloha spínača napájania sa zmení
nasledovne:

• Jedenkrát stlačte pre zmenu na ACC.

• Dvakrát stlačte pre zmenu na ON.

• Trikrát stlačte pre zmenu na OFF.

• Štyrikrát stlačte pre návrat na ACC.

• Otvorte alebo zatvorte ktorékoľvek dvere, aby
sa vrátili do polohy LOCK, kým sú v polohe OFF.

IndikátorjA na spínači napájania sa rozsvieti, keď je
spínač napájania v polohe ACC alebo ON.

Keď sa spínač napájania nedá prepnúť do polohy
LOCK, postupujte nasledovne:

1. Stlačením spínača polohy P na radiacej páke pre-
pnite vozidlo do polohy P (parkovanie).

2. Spínač napájania zatlačte do polohy OFF. Indiká-
tor polohy spínača napájaniajA sa nerozsvieti.

3. Otvorte dvere. Spínač napájania sa prepne na
polohu LOCK.

Radiacu páku môžete z polohy P (parkovanie)
presunúť vtedy, keď je spínač napájania v polohe
READY a je stlačený brzdový pedál.

POLOHY SPÍNAČA NAPÁJANIA
Poloha LOCK (Bežná parkovacia
poloha)
Spínač napájania je možné uzamknúť len v tejto po-
lohe.

Spínač napájania odomknete po jeho stlačení do
polohy ACC v čase, keď vodič drží inteligentný kľúč.

Keď je spínač napájania v polohe LOCK a brzdový
pedál je stlačený, prevodovka automaticky zvolí po-
lohu P (parkovanie).

Poloha ACC (Príslušenstvo)
Táto poloha aktivuje elektrické príslušenstvo, ako
napríklad rádio, keď je systém elektrického vozidla
vypnutý.

Svieti
Táto poloha aktivuje systém elektrického vozidla a
elektrické príslušenstvo.

Poloha READY (Normálna
prevádzková poloha)
Táto poloha aktivuje systém elektrického vozidla,
elektrické príslušenstvo a s vozidlom môžete jazdiť.

OFF
Systém elektrického motora je vypnutý, ale volant
sa nezamkne.

VÝSTRAHA
Vozidlo na dlhšiu dobu neopúšťajte, ak je spí-
nač napájania v polohe ACC. Môže to spôsobiť
vybitie 12 V batérie.

POZNÁMKA:
Ak spínač napájania stlačíte rýchlo, prípadne ak
ho stlačíte rýchlo dvakrát, spínač možno nebude
fungovať ani v prípade, že budete počuť cvaknu-
tie. Spínač znovu stlačte pomalšie.
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SYSTÉM DENNÉHO SVIETENIA (ak je
súčasťou výbavy)
Svetlá denného svietenia zhasnú, keď bude spínač
napájania v polohe ON alebo READY to drive, a to aj
v prípade, že spínač svetlometov a spínač hmloviek
bude vo vypnutej polohe. Žiarovky svetiel denného
svietenia sa nachádzajú v jednotkách predných hm-
loviek.

NÚDZOVÉ VYPNUTIE
ELEKTRICKÉHO VOZIDLA
Na vypnutie elektrického vozidla v núdzovej situácii
počas jazdy použite nasledujúci postup.

• Spínač napájania stlačte veľmi rýchlo 3-krát po
sebe,
alebo

• Spínač napájania stlačte a podržte na viac ako 2
sekundy.

VYBITIE BATÉRIE INTELIGENTNÉHO
KĽÚČA

Ak je batéria inteligentného kľúča vybitá alebo ak
do činnosti inteligentného kľúča zasahujú pod-
mienky prostredia, systém elektrického vozidla na-
štartujte v režime READY to drive pomocou nasle-
dujúceho postupu:

1. Na radiacej páke stlačte spínač polohy P (parko-
vanie).

2. Pevne stlačte nožnú brzdu.

3. Spínača napájania sa dotknite inteligentným kľú-
čom tak, ako je to na obrázku. Keď vozidlo roz-
pozná inteligentný kľúč, zaznie signál upozorne-
nia.

4. Do 10 sekúnd od zaznenia signálu upozornenia
stlačte spínač napájania a stláčajte pritom brz-
dový pedál. Poloha spínača napájania sa zmení
na režim READY to drive.

Ak po vykonaní kroku 3 stlačíte spínač napájania
bez stlačenia brzdového pedála, poloha spínača na-
pájania sa zmení na ACC.

POZNÁMKA:
• Keď spínač napájania stlačíte do polohy ACC,

ON alebo READY to drive vykonaním vyššie
uvedeného postupu, indikátor vybitia batérie
inteligentného kľúča sa na displeji s informá-
ciami o vozidle zobrazí aj v prípade, že sa inte-
ligentný kľúč nachádza vo vozidle. Nie je to
porucha. Blikanie kontrolky zastavte opätov-
ným dotykom spínača napájania pomocou in-
teligentného kľúča.

• Ak sa na displeji s informáciami o vozidle zo-
brazí indikátor vybitia batérie systému inteli-
gentného kľúča, čo možno najskôr vymeňte
batériu. Pozri “Výmena batérie inteli-
gentného kľúča” v časti “8. Údržba a “urob-si-
sám””.
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• Uistite sa, že v oblasti okolo vozidla sa nenachá-
dzajú žiadne prekážky.

• Skontrolujte hladiny kvapalín, ako napríklad
chladiacej kvapaliny, brzdvoej kvapaliny a kva-
paliny ostrekovača okna.

• Skontrolujte, či sú čisté všetky okná a sklá ref-
lektorov.

• Vizuálne skontrolujte pneumatiky na ich stav.
Taktiež skontrolujte správne nahustenie pne-
umatík.

• Skontrolujte, či sú zatvorené všetky dvere.

• Nastavte si polohu sedadla a opierky hlavy.

• Nastavte si vnútorné a vonkajšie spätné zrkad-
lá.

• Zapnite si bezpečnostný pás a požiadajte o to aj
všetkých pasažierov.

• Skontrolujte funkčnosť kontroliek po otočení
spínača napájania do polohy ON. (Pozri časť

“Kontrolky, indikátory a zvukové
upozornenia” v časti “2. Prístroje a ovládače”.)

1. Skontrolujte, či je parkovacia brzda aktivovaná.

2. Skontrolujte, či je radiaca páka v polohe P (parko-
vanie).

Elektrické vozidlo je vyrobené tak, že nefunguje
vtedy, keď radiaca páka nie je v polohe P (parko-
vanie) alebo N (neutrál).

Inteligentný kľúč musíte mať pri sebe, keď
ovládate spínač napájania a vozidlo.

3. Stlačte brzdový pedál a stlačením spínača napá-
jania prepnite systém elektrického vozidla do po-
lohy READY to drive.

Ak chcete vozidlo okamžite prepnúť do polohy
READY to drive, stlačte a uvoľnite spínač napája-
nia, stlačte pritom brzdový pedál, a to so spína-
čom napájania v ktorejkoľvek polohe. Na merači
sa rozsvieti indikátor READY to drive m.

4. Ak chcete systém elektrického vozidla zastaviť,
stlačte spínač P (parkovanie) na radiacej páke a
spínač napájania stlačte do polohy OFF.

SYSTÉM ELEKTRICKÉHO
OVLÁDANIA PRERAĎOVANIA
Toto vozidlo je elektronicky ovládané tak, aby vy-
tváralo maximálny dostupný výkon a prinášalo ply-
nulú prevádzku.

Odporúčané prevádzkové postupy pre toto vozidlo
sú zobrazené na nasledujúcich stranách.

Štartovanie vozidla
1. Po zaradení polohy READY to drive pre vozidlo

úplne stlačte pedál nožnej brzdy a až potom ra-
diacu páku začnite presúvať do polohy D ( jazda
vpred).

Radiaca páka vozidla je navrhnutá tak, že v ča-
se, keď je spínač napájania v polohe ON, pedál
nožnej brzdy musí byť stlačený pred prerade-
ním z polohy P (parkovanie) do akejkoľvek po-
lohy pre jazdu.

Radiacu páku nie je možné posunúť z polohy P
(parkovanie) do žiadnej inej polohy, ak je spínač
napájania v polohe LOCK, OFF alebo ACC, prí-
padne ak je vytiahnutý kľúč.

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

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

PRED NAŠTARTOVANÍM
SYSTÉMU ELEKTRICKÉHO
VOZIDLA

NAŠTARTOVANIE SYSTÉMU
ELEKTRICKÉHO VOZIDLA JAZDA S VOZIDLOM
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VAROVANIE

• Pri preraďovaní z polohy P (parkovanie)
alebo N (neutrál) do polohy R (spiatočka)
alebo D ( jazda vpred) nestláčajte plynový
pedál. Pri preraďovaní vždy držte stlačený
brzdový pedál. Nedodržanie tohto pokynu
by mohlo spôsobiť stratu kontroly nad vo-
zidlom, čo by mohlo mať za následok ne-
hodu.

• Keď sa vozidlo pohybuje dopredu, nikdy
nezaraďte do polohy P (Parkovanie) alebo
R (Spiatočka) a keď sa vozidlo pohybuje
dozadu, nikdy nezaraďte do polohy P (Par-
kovanie) alebo D (Jazda vpred). Môže to
spôsobiť nehodu alebo vážne poškodenie
prevodovky.

VÝSTRAHA
• Zabránenie prípadnému poškodeniu vo-

zidla; Ak vozidlo zastavíte v strmom kopci,
neudržiavajte vozidlo zastavené stláča-
ním plynového pedálu. V tomto prípade by
ste mali stlačiť pedál nožnej brzdy.

• Na radiacu páku nič nevešajte. Pri náhlom
naštartovaní by to mohlo spôsobiť neho-
du.

• Okrem núdzovej situácie počas jazdy ne-
preraďujte na polohu N (neutrál). Jazda vo
voľnobehu s prevodovkou v polohe N (ne-
utrál) môže spôsobiť vážne poškodenie
prevodovky.

Preraďovanie rýchlostných stupňov

Posunutie radiacej páky,

m:
Počas stláčania brzdového pedálu
posúvajte pozdĺž dráhy.

m:
Po posunutí zachovajte v rovnakej
polohe, pokým sa radiaca páka
nepreradí do polohy N (neutrál).

m:
V polohe D ( jazda vpred) posúvajte
pozdĺž dráhy.

Radiaca páka sa po uvoľnení vždy vráti do strednej
polohy.

POZNÁMKA:
• Zaradenie prevodovky v želanej polohe rade-

nia overte kontrolou indikátora prevodu ➀,
ktorý sa nachádza v blízkosti radiacej páky
alebo na merači na displeji s informáciami o
vozidle.

• Pre umiestnenie vozidla do polohy D ( jazda) z
polohy B, presuňte radiacu páku do polohy D
( jazda).

Po zaradení polohy READY to drive pre vozidlo úpl-
ne stlačte brzdový pedál a radiacu páku preraďte
do ktorejkoľvek želanej polohy prevodu.

Ak je spínač napájania z akéhokoľvek dôvodu v po-
lohe OFF alebo ACC, zatiaľ čo je radiaca páka v akej-
koľvek inej polohe ako P (parkovanie), spínač napá-
jania nebudete môcť dať do polohy LOCK.

Keď spínač napájania nie je možné dať do polohy
LOCK, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Keď je vozidlo zastavené, aktivujte parkovaciu
brzdu.

2. Spínač napájania dajte do polohy ON a pri stla-
čení pedála nožnej brzdy.

3. Stlačte spínač polohy P na radiacej páke a pre-
suňte do polohy P (parkovanie).

4. Spínač napájania dajte do polohy OFF.

POZNÁMKA:
Keď bude spínač napájania v polohe OFF, vozidlo
automaticky zaradí polohu P (parkovanie).

Model s LHD
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VAROVANIE

• Radiaca páka sa po uvoľnení vždy vráti do
strednej polohy. Keď je spínač napájania v
polohe READY to drive, skontrolujte, či je
vozidlo v polohe P (parkovanie). Rozsvieti
sa indikátor vedľa písmena P na indikáto-
re prevodu a písmeno P sa zobrazí aj na
merači. Ak je po presunutí spínača napája-
nia do polohy READY to drive vozidlo v po-
lohe D ( jazda vpred) alebo R (spiatočka),
môže táto situácia spôsobiť náhle naštar-
tovanie, čo by mohlo mať za následok ne-
hodu.

• Na kopcovitej ceste nedovoľte vozidlu po-
hyb dozadu, keď je v polohe D ( jazda
vpred) alebo B, ani vozidlu neumožnite po-
hyb dopredu, keď je v polohe R (spiatočka).
Mohlo by to spôsobiť nehodu.

VÝSTRAHA
• Počas stláčania spínača polohy P radiacu

páku neposúvajte. Môže to poškodiť elek-
trický motor.

• Pri preraďovaní na želanú polohu pomo-
cou radiacej páky skontrolujte, či sa radia-
ca páka vráti do stredovej polohy, a to tak,
že páku pustíte. Držanie radiacej páky s
stredovej polohe môže poškodiť systém
ovládania preraďovania.

• Radiacu páku nepresúvajte, keď je stlače-
ný plynový pedál, a to okrem situácie, keď

preraďujete do polohy B. Môže to spôsobiť
náhle naštartovanie, čo by mohlo mať za
následok nehodu.

• Nasledujúce činnosti nie sú povolené, pre-
tože nadmerné zaťaženie by malo vplyv na
trakčný motor, čo by mohlo mať za násle-
dok poškodenie vozidla:
– Presunutie radiacej páky do polohy R

(spiatočka) počas jazdy dopredu.
– Presunutie radiacej páky do polohy D

( jazda vpred) alebo B počas cúvania
vozidla.

Ak sa pokúsite o vykonanie týchto činnos-
tí, zaznie signál upozornenia a vozidlo za-
radí polohu N (neutrál).

P (parkovanie):

Túto polohu prevodu používajte, keď je vozidlo za-
parkované alebo keď chcete vozidlo preradiť do po-
lohy READY to drive. Pred výberom polohy P (parko-
vanie) sa uistite, že vozidlo je úplne zastavené. Ak
chcete prepnúť na polohu P (parkovanie), spínač
polohy P stlačte tak, ako je to na obrázku uvede-
nom vyššie. Aktivujte parkovaciu brzdu. Ak spínač
polohy P stlačíte v čase, keď je vozidlo v pohybe,
zaznie signál upozornenia a zachová sa aktuálna
poloha prevodu. Pri parkovaní v kopci najprv stlač-
te brzdový pedál, aktivujte parkovaciu brzdu a po-
tom stlačte spínač polohy P (parkovanie).

POZNÁMKA:
• Ak polohu prevodu preradíte do akejkoľvek

inej polohy ako do polohy P (parkovanie) v ča-
se, keď je vozidlo bez pohybu a keď je spínač
napájania v polohe OFF, automaticky sa pre-
pne do polohy P (parkovanie).

• Ak spínač polohy P stlačíte počas posúvania
radiacej páky, poloha prevodu sa nepreradí na
polohu P (parkovanie). Pri stláčaní spínača po-
lohy P sa ubezpečte, že radiacej páke najskôr
umožníte návrat do jej stredovej polohy.

R (spiatočka):

Túto polohu použite pre cúvanie vozidla. Pred výbe-
rom polohy R (spiatočka) sa uistite, že vozidlo je úpl-
ne zastavené.

Keď je radiaca páka v polohe R (spiatočka), aktivuje
sa monitor pre pohľad dozadu. Podrobnosti nájde-
te v tejto príručke v kapitole Monitor pre zobrazenie
priestoru za vozidlom alebo Monitor pre zobrazenie
priestoru okolo vozidla (ak je súčasťou výbavy) v
časti Obrazovka displeja, kúrenie a klimatizácia (sys-
tém ovládania klimatizácie) tohto návodu.
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N (neutrál):

Nie je zaradený ani prevodový stupeň pre jazdu
vpred ani spiatočka. V tejto polohe môžete vozidlo
preradiť do polohy READY to drive.

Počas jazdy nepreraďujte do polohy N (neutrál). V
polohe N (neutrál) nefunguje systém regeneratívne-
ho brzdenia. Vozidlo ale môžete zastaviť stlačením
pedála nožnej brzdy.

D (jazda vpred):

Túto polohu použite pre normálnu jazdu vpred.

B:

Keď použijete polohu B, po uvoľnení plynového pe-
dálu sa použije viac regeneratívneho brzdenia, ako
pri polohe D ( jazda vpred). Keď je lítium-iónová ba-
téria úplne nabitá alebo keď je teplota batérie nízka,
systém regeneratívneho brzdenia poskytuje menej
spomalenia.

Modely s ľavostranným riadením

Spínač režimu ECO (Modely so systémom
ProPILOT Park)

Spínač režimu ECO (Modely bez systému
ProPILOT Park)

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

Režim ECO zapnite stlačením spínača ECO. Na disp-
leji s informáciami o vozidle sa zobrazí indikátor re-
žimu ECO.

Režim ECO vypnete opakovaným stlačením spínača
režimu ECO. Indikátor režimu ECO zhasne.

• Výber režimu ECO (zapnutý alebo vypnutý) sa
zachová dokonca aj po reštartovaní systému EV.

• Po vypnutí režimu ECO sa jazdný výkon zmení.
Pred vypnutím režimu ECO sa uistite, že je bez-
pečné to urobiť, uvoľnite plynový pedál a pou-
žite spínač ECO.

• Režim ECO vypnite, keď sa vyžaduje zrýchlenie,
ako napríklad:
– pri jazde s ťažkým nákladom alebo pasažier-

mi vo vozidle.
– pri jazde do strmého svahu.

• Keď je zapnutý tempomat (ak je súčasťou výba-
vy), systém Intelligent Cruise Control (ICC) (ak je
súčasťou výbavy) alebo systém ProPILOT (ak je
súčasťou výbavy), prioritou pre vozidlo je zacho-
vať si konštantnú rýchlosť. Dojazd sa nezvýši ani
vtedy, keď sa objaví indikátor režimu ECO.

ELEKTRICKÁ PARKOVACIA BRZDA
(ak je súčasťou výbavy)

Elektrickú parkovaciu brzdu môžete aktivovať ale-
bo uvoľniť pomocou spínača parkovacej brzdy.

Aktivácia: Potiahnite spínač nahor ➀, rozsvieti sa
indikátorjA .

Uvoľnenie: S napájaním v polohe ON zatlačte brz-
dový pedál a spínač zatlačte ➁ nadol. Indikátor
zhasne.

Pred začatím jazdy skontrolujte, či kontrolka brzdy
m zhasla. Pre ďalšie informácie si pozrite

“Kontrolky, indikátory a zvukové upozornenia”
v časti “2. Prístroje a ovládače”.

Parkovacia brzda sa automaticky nepoužije. Ak sa
použije manuálne, automaticky sa uvoľní, keď stla-

číte plynový pedál s radiacou pákou v polohe jazdy
(D) alebo cúvania (R), a to za predpokladu, že:

• Šofér má zapnutý bezpečnostný pás alebo

• Šofér pridá v rámci 5 sekúnd od preradenia z
parkovacej polohy (P) alebo neutrálnej polohy
(N) do polohy jazdy (D) alebo cúvania (R).

Ak ste sa pokúsili pohnúť s vozidlom, keď nemáte
zapnutý bezpečnostný pás, budete si musieť zap-
núť bezpečnostný pás a preradiť radiacu páku opä-
tovne do polohy jazdy (D) alebo cúvania (R), aby sa
parkovacia brzda automaticky uvoľnila.

Ak chcete, aby elektrická parkovacia brzda zostala
uvoľnená aj po vypnutí napájania, zatlačte brzdový
pedál a stlačte spínač parkovacej brzdyjA predtým,
ako dáte spínač napájania do polohy OFF.

VAROVANIE
• Pred jazdou skontrolujte, či je elektrická

parkovacia brzda uvoľnená. Ak to neuro-
bíte, môže to spôsobiť poruchu brzdy a
viesť k nehode.

• Parkovaciu brzdu neuvoľňujte keď ste von
z vozidla.

• Z dôvodu pomôcť znížiť riziko zranenia
alebo smrti počas neúmyselnej prevádzky
vozidla a/alebo jeho systémov nenechá-
vajte vo vozidle bez dozoru deti, osoby vy-
žadujúce pomoc iných ani zvieratá. Okrem
toho sa môže teplota vo vnútri zatvorené-
ho vozidla počas teplého dňa rýchlo zvýšiť
tak, že môže predstavovať vysoké riziko
zranenia alebo smrti pre osoby a zvieratá.

PARKOVACIA BRZDA
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• Pred opustením vozidla si overte, či je vo-
zidlo zaistené pomocou parkovacej brzdy.

POZNÁMKA:
• Nejazdite s aktivovanou parkovacou brzdou,

pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie alebo
zníženie účinnosti parkovacej brzdy, čo by
mohlo mať za následok vznik nehody.

• Ak sa s vozidlom rozbehnete s aktivovanou
parkovacou brzdou, rozoznie sa zvukový sig-
nál. Pozri “Signál upozornenia na zatia-
hnutú parkovaciu brzdu” v časti “2. Prístroje a
ovládače”.

• Keď sa elektrická parkovacia brzda aktivuje
alebo uvoľňuje, môžete počuť prevádzkové
zvuky z dolnej časti zadného sedadla. Je to
normálne a neznamená to poruchu.

• Ak sa elektrická parkovacia brzda v krátkom
časovom slede často aktivuje a uvoľňuje, par-
kovacia brzda nemusí fungovať, čím sa sys-
tém parkovacej brzdy chráni pred prehriatím.
Ak sa to stane, počkajte s ďalším použitím
spínača elektrickej parkovacej brzdy približ-
ne 1 minútu.

• Elektrická parkovacia brzda sa dá uvoľniť iba
vtedy, keď je napájanie v polohe ON alebo Re-
ady to drive.

• Ak musíte elektrickú parkovaciu brzdu akti-
vovať počas jazdy v núdzovom prípade, vy-
tiahnite a podržte spínač parkovacej brzdy.
Keď uvoľníte spínač parkovacej brzdy, parko-
vacia brzda sa uvoľní.

• Počas vyťahovania spínača elektrickej parko-
vacej brzdy počas jazdy sa parkovacia brzda
aktivuje a zaznie zvukový signál. Na paneli
meračov a na spínači parkovacej brzdy sa
rozsvieti indikátor parkovacej brzdy. Nezna-
mená to poruchu. Po uvoľnení parkovacej
brzdy zhasne indikátor elektrickej parkovacej
brzdy na ukazovateli a na spínači parkovacej
brzdy.

• Ak vytiahnete spínač elektrickej parkovacej
brzdy s napájaním v polohe OFF alebo ACC,
indikátor spínača parkovacej brzdy zostane
ešte chvíľu svietiť.

VÝSTRAHA
Ak chcete vozidlo zaparkovať v studenom po-
časí, radiacu páku dajte do polohy parkovania
(P) a pri uvoľnení elektrickej parkovacej brzdy
dajte pred a za koleso vhodné kliny. V prípade
aktivácie elektrickej parkovacej brzdy v stude-
nom počasí môže brzda zamrznúť a nebude
sa dať uvoľniť.

MANUÁLNA PARKOVACIA BRZDA
(ak je súčasťou výbavy)
Parkovaciu brzdu môžete aktivovať alebo uvoľniť
pomocou pedála parkovacej brzdy.

VAROVANIE
• Pred jazdou skontrolujte, či je parkovacia

brzda uvoľnená. Ak to neurobíte, môže to
spôsobiť poruchu brzdy a viesť k nehode.

• Parkovaciu brzdu neuvoľňujte keď ste von
z vozidla.

• Z dôvodu pomôcť znížiť riziko zranenia
alebo smrti počas neúmyselnej prevádzky
vozidla a/alebo jeho systémov nenechá-
vajte vo vozidle bez dozoru deti, osoby vy-
žadujúce pomoc iných ani zvieratá. Okrem
toho sa môže teplota vo vnútri zatvorené-
ho vozidla počas teplého dňa rýchlo zvýšiť
tak, že môže predstavovať vysoké riziko
zranenia alebo smrti pre osoby a zvieratá.

• Pri opúšťaní vozidla aktivujte parkovaciu
brzdu a stlačte spínač polohy P na radiacej
páke.

• Brzdový pedál neuvoľňujte, pokým parko-
vacia brzda nie je úplne aktivovaná. Nedo-
držanie tohto pokynu by mohlo spôsobiť
náhly pohyb vozidla, čo by mohlo mať za
následok nehodu.

5-16 Naštartovanie a riadenie



Aktivácia: Pevne stlačte pedál parkovacej brzdy ➀.

Uvoľnenie:

1. Pevne stlačte pedál nožnej brzdy ➁.

2. Parkovaciu brzdu uvoľnite pevným stlačením a
uvoľnením pedála parkovacej brzdy ➀.

3. Pred jazdou sa ubezpečte, že kontrolka parkova-
cej brzdy (m) na merači zhasla.

VAROVANIE

Nikdy sa nespoliehajte výlučne na systém e-
Pedal, pretože jeho výkon je obmedzený fun-
govaním systému. Vždy jazdite opatrne a po-
zorne. V závislosti od premávky a cestných
podmienok používajte na spomalenie alebo
zastavenie vozidla brzdový pedál.

Systém e-Pedal umožňuje vodičovi spomaliť alebo
zastaviť vozidlo, prípadne ponechať vozidlo zasta-
vené tak, že bude obsluhovať výlučne plynový pe-
dál. To vodičovi pomáha ušetriť zbytočné preklada-
nie nohy z plynového pedálu na brzdový pedál a
naopak.

➀ Akcelerácia

➁ Spomalenie (namiesto brzdového pedálu)

➂ Zastavenie (namiesto brzdového pedálu)

SYSTÉM E-PEDAL
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PREVÁDZKA SYSTÉMU E-PEDAL
S aktivovaným systémom e-Pedal sa zlepší regene-
ratívne brzdenie a vodič môže regulovať rýchlosť
vozidla len tým, že bude stláčať alebo vracať ply-
nový pedál. Keď uvoľníte plynový pedál (zložíte z
neho nohu), vozidlo spomalí a plynule zastaví bez
toho, aby ste stláčali brzdový pedál. Po zastavení
zostane vozidlo automaticky stáť.

Systém e-Pedal sa po každom potiahnutí spínača
systému e-Pedal uvedie do polohy ON alebo OFF.
(Indikátor systému e-Pedal na displeji s informáci-
ami o vozidle zobrazuje stav systému e-Pedal.)

Keď je systém e-Pedal aktivovaný, charakteristika
plynového pedálu sa výrazne zmení a plynový pe-
dál pracuje inak, než klasický plynový pedál. Pred
jazdou si určite na displeji s informáciami o vozidle
overte stav systému e-Pedal (ON alebo OFF).

Aktivácia systému
Ak chcete systém e-Pedal aktivovať, dajte spínač
napájania do polohy READY to drive alebo ON a po-
tiahnite spínač systému e-Pedal, ktorý sa nachádza
na stredovej konzole.

Deaktivácia systému
Ak chcete systém e-Pedal deaktivovať, dajte spínač
napájania do polohy READY to drive alebo ON, stlač-
te brzdový pedál a potiahnite spínač systému e-Pe-
dal.

Ak chcete uviesť systém e-Pedal do polohy OFF, po-
kým je vozidlo zastavené pomocou systému e-Pe-
dal, stlačte brzdový pedál a potiahnite spínač sys-
tému e-Pedal.

Ak brzdový pedál nie je stlačený počas prevádzky
spínača systému e-Pedal, na displeji s informáciami
o vozidle sa objaví správa s pripomienkou.

POZNÁMKA:
• Keď spínač systému e-Pedal stlačíte do polo-

hy ON alebo OFF, intenzita spomalenia vozid-
la sa zmení.

• Po reštartovaní systému EV sa systém e-Pe-
dal automaticky prepne do polohy OFF.

• Ak chcete ponechať systém e-Pedal aktivo-
vaný aj po reštartovaní systému EV, položku
[Mode Memory] v ponuke [Nastavenia] na
displeji s informáciami o vozidle dajte do po-
lohy ON. (Pozrite si “Displej s informáci-
ami o vozidle” v časti “2. Prístroje a ovládače”.)

• Nastavenie [Mode Memory] sa nevynuluje po-
mocou nastavenia [Obnovenie továrenských
nastavení].

Funkcie systému e-Pedal pri jazde
Systém e-Pedal poskytuje nasledujúce funkcie pri
jazde:

Pri jazde a zastavovaní vozidla:

• Stlačenie alebo vrátenie plynového pedálu pri-
merane zmení intenzitu akcelerácie a spomale-
nia.

• Vrátenie plynového pedálu spôsobuje intenzív-
nejšie spomalenie než je obvyklé. (Maximálne
spomalenie sa zmení podľa rýchlosti vozidla.)

• Uvoľnenie (zloženie nohy z) plynového pedálu
znižuje rýchlosť vozidla, pokým sa vozidlo neza-
staví.

• Keď úroveň spomaľovania vozidla dosiahne in-
tenzitu bežného brzdenia, rozsvietia sa brzdové
svetlá vozidla.

Ak po vrátení alebo uvoľnení plynového pedálu spo-
malenie nie je dostatočné, stlačte brzdový pedál.
Brzdový pedál môžete použiť na zníženie rýchlosti
vozidla rovnakým spôsobom ako obvykle, aj keď je
systém e-Pedal aktivovaný.

Pri opätovnom naštartovaní vozidla:

• Ak sa vozidlo zastavilo pomocou systému e-Pe-
dal, vozidlo zostane zastavené, pokým neuvoľ-
níte plynový pedál (nezložíte z neho nohu).

• Brzdové svetlá vozidla zostanú svietiť, kým bu-
de vozidlo zastavené pomocou systému e-Pe-
dal.

• Stlačte plynový pedál, aby sa zastavené vozidlo
znovu rozbehlo.

Ak musíte vozidlo na určitý čas zastaviť, zaraďte po-
lohu P (parkovanie) a aktivujte parkovaciu brzdu.

5-18 Naštartovanie a riadenie



VÝSTRAHA

Keď je systém e-Pedal v polohe OFF, nezabud-
nite pevne stlačiť brzdový pedál, aby ste za-
bránili pohnutiu vozidla, ak by bola zaradená
iná poloha než P (parkovanie) alebo N
(neutrál).

Pri cúvaní s vozidlom:

S radiacou pákou v polohe R (spiatočka) môžete ply-
novým pedálom upraviť rýchlosť vozidla (zrýchle-
nie, spomalenie a zastavenie) rovnakým spôsobom
ako v polohe D ( jazda dopredu).

Ďalšie tipy pre jazdu so systémom e-Pedal:

• Pre plynulé spomalenie s aktivovaným systé-
mom e-Pedal sa odporúča upravovať polohu
plynového pedálu za jazdy s nohou položenou
na pedále (stláčanie alebo jeho vracanie, nie
však uvoľňovanie).

• Preradenie z polohy D ( jazda dopredu) do B ale-
bo z polohy B do polohy D nemá vplyv na fun-
govanie systému e-Pedal.

• Systém e-Pedal nebude fungovať v nasledujú-
cich prípadoch:
– Keď radiacu páku preradíte do polohy P

(parkovanie) alebo N (neutrál).
– Keď sa používa tempomat (ak je súčasťou

výbavy), systém Intelligent Cruise Control
(ICC) (ak je súčasťou výbavy), systém ProPI-
LOT (ak je súčasťou výbavy) alebo systém
Intelligent Emergency Braking (IEB) so sys-
témom detekcie chodcov.

OBMEDZENIA SYSTÉMU E-PEDAL

VAROVANIE
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému e-Pe-
dal. Ak nebudete vozidlo používať v súlade s
týmito obmedzeniami systému, môže to mať
za následok vážne zranenie alebo usmrtenie.

• Ak sa na displeji s informáciami o vozidle
objaví výstražné hlásenie [Press brake pe-
dal to prevent rolling], stlačte brzdový pe-
dál. Vozidlo by sa mohlo začať pohybovať.

• Ak intenzita spomalenia poskytovaná sys-
témom e-Pedal nie je dostatočná, stlačte
brzdový pedál.

• Ak sa vozidlo začne pohybovať, keď je za-
stavené systémom e-Pedal, ihneď stlačte
brzdový pedál.

• Za nasledovných podmienok dajte radiacu
páku do polohy P (parkovanie) a uistite sa,
že parkovacia brzda je bezpečne zatia-
hnutá.Vozidlo by sa mohlo náhle začať po-
hybovať.
– Pri nastupovaní a vystupovaní z vozid-

la.
– Pri nakladaní a vykladaní vozidla.
– Pri zastavení vozidla na dlhší čas.

• Systém e-Pedal nemusí vozidlo dostatoč-
ne spomaliť alebo zastaviť za nasledov-
ných podmienok. Vždy, keď to bude po-
trebné, stlačte brzdový pedál.
– Keď do vozidla naložíte mimoriadne

ťažkú batožinu.

– Pri jazde zo strmého kopca.
– Pri jazde po zľadovatených cestách.

• Na svahu nemusí systém e-Pedal vozidlo
úplne zastaviť alebo udržať vozidlo zasta-
vené. Vždy, keď to bude potrebné, stlačte
brzdový pedál.

VÝSTRAHA
• Systém e-Pedal dajte do polohy OFF a ra-

diacu páku dajte do polohy N (neutrál) v
nasledovných prípadoch:
– Pri vstupe vozidla do automatickej au-

toumyvárne.
– Pri odťahovaní vozidla.

• Dávajte pozor, aby ste omylom alebo mi-
movoľne nepoužili spínač systému
e-Pedal.

PORUCHA SYSTÉMU E-PEDAL
Ak má systém e-Pedal poruchu, na displeji s infor-
máciami o vozidle sa objaví výstražné hlásenie [e-
Pedal system failure! Press brake pedal to slow or
stop]. Keď sa objaví výstražné hlásenie, systém e-
Pedal sa automaticky vypne. Systém nechajte čo
najskôr skontrolovať u informovaného opravára vo-
zidiel LEAF, ako napríklad u certifikovaného predaj-
cu elektrických vozidiel NISSAN.
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VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému varo-
vania pri zmene jazdného pruhu. Ak nebudete
vozidlo používať v súlade s týmito obmedze-
niami systému, môže to mať za následok váž-
ne zranenie alebo usmrtenie.

• Systém LDW je len výstražné zariadenie,
ktoré pomáha vodiča informovať o poten-
ciálnej neúmyselnej zmene jazdného pru-
hu. Nevykoná riadenie vozidla ani nezab-
ráni strate ovládania. Je na zodpovednosti
vodiča, aby dával pozor, jazdil bezpečne,
vozidlo udržiaval v jazdnom pruhu a vo-
zidlo mal vždy pod kontrolou.

Systém LDW bude fungovať vtedy, keď vozidlo jazdí
rýchlosťou približne 60 km/h (37 MPH) a vyššou a
iba vtedy, keď sú označenia jazdných pruhov na
ceste zreteľne viditeľné.

Systém LDW monitoruje označenia jazdných pru-
hov pomocou jednotky kamery ➀, ktorá sa nachá-
dza nad vnútorným spätným zrkadlom.

Systém LDW upozorní vodiča indikátorom LDW na
displeji s informáciami o vozidle a vydaním zvuko-
vého signálu na to, že vozidlo opúšťa jazdný pruh.

SYSTÉM VAROVANIA PRI ZMENE JAZDNÉHO PRUHU (LDW) (ak je
súčasťou výbavy)
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➀ Indikátor systému LDW (na displeji s
informáciami o vozidle)

➁ Ovládače namontované na volante

➂ Displej s informáciami o vozidle

PREVÁDZKA SYSTÉMU LDW
Systém LDW poskytuje funkciu výstrahy pri zmene
jazdného pruhu pri jazde s vozidlom rýchlosťou pri-
bližne 60 km/h (37 MPH) a viac, ak sú označenia
jazdných pruhov zreteľné.

Keď sa vozidlo približuje buď k ľavej, alebo k pravej
strane jazdného pruhu, volant bude vibrovať LDW
indikátor na displeji s informáciami o vozidle bude
blikať, aby upozornil vodiča.

Výstražná funkcia sa vypne, keď sa vozidlo vráti me-
dzi označenia jazdného pruhu.

Aktivácia/deaktivácia systému LDW
Systém LDW zapnete alebo vypnete pomocou na-
sledujúcich krokov.

1. V ponuke [Nastavenia] vyberte kláves [Podpora
riadenia].

2. Vyberte podponuku [Jazdný pruh] stlačením tla-
čidla <OK>.

3. Značka vedľa položky [Lane Departure Warning]
označuje, že systém je v polohe ON.

POZNÁMKA:
Ak systém LDW vypnete pomocou ponuky [Na-
stavenia], systém zostane vypnutý pri ďalšom
spustení EV systému vozidla.

VAROVANIE
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému varo-
vania pri zmene jazdného pruhu. Ak nebudete
vozidlo používať v súlade s týmito obmedze-
niami systému, môže to mať za následok váž-
ne zranenie alebo usmrtenie.

• Systém nebude fungovať pri rýchlostiach
nižších ako približne 60 km/h (37 MPH) ale-
bo v prípade, že nedokáže rozpoznať
označenia jazdných pruhov.
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• Systém LDW nepoužívajte za nasledov-
ných podmienok, pretože nemusí fungo-
vať správne:
– počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh

atď.),
– pri jazde na klzkej vozovke, napr. pri jej

pokrytí ľadom alebo snehom,
– pri jazde na veterných alebo nerovných

cestách,
– pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu

vykonávania opráv na ceste,
– pri jazde v provizórnom alebo dočas-

nom jazdnom pruhu,
– pri jazde na cestách s príliš úzkymi

jazdnými pruhmi,
– pri jazde v podmienkach neštandard-

ných pneumatík (napríklad opotrebo-
vanie pneumatiky, nízky tlak v pne-
umatike, namontované rezervné kole-
so, snehové reťaze, neštandardné
kolesá),

– keď vozidlo nie je vybavené originál-
nymi brzdovými dielmi alebo dielmi
odpruženia,

• Systém nemusí správne fungovať v nasle-
dujúcich prípadoch:
– Na cestách s viacerými paralelnými oz-

načeniami jazdných pruhov, s označe-
niami jazdných pruhov, ktoré sú
vyblednuté alebo nie sú namaľované
jasne, na cestách s žltými označeniami
jazdných pruhov, neštandardnými oz-
načeniami jazdných pruhov alebo s oz-
načeniami jazdných pruhov, ktoré sú
pokryté vodou, nečistotami, snehom
atď.

– Na cestách, na ktorých sa stále dajú
rozpoznať nepoužívané označenia
jazdných pruhov.

– Na cestách s ostrými zákrutami.
– Na cestách s ostro kontrastujúcimi

predmetmi, ako sú napríklad tiene,
sneh, voda, koľaje od kolies, spoje ale-
bo línie, ktoré zostali po cestných opra-
vách. (Systém LDW by tieto prvky mo-
hol rozpoznať ako označenia jazdných
pruhov.)

– Na cestách, kde sa jazdné pruhy spá-
jajú alebo rozdeľujú.

– Keď sa smer jazdy vozidla nezhoduje s
označením jazdného pruhu.

– Pri jazde v blízkosti vozidla pred vami,
ktoré prekáža detekčnému dosahu
jednotky kamery jazdných pruhov.

– Keď sa na čelnom skle pred jednotkou
kamery jazdných pruhov prichytí
dážď, nečistoty alebo iné predmety.

– Keď svetlomety jasne nesvietia z dô-
vodu nečistôt na šošovkách, prípadne
ak sklon svetlometov nie je nastavený
správne.

– Keď sa do jednotky kamery jazdných
pruhov dostane silné svetlo. (Napríklad
keď na prednú časť vozidla svieti pria-
me svetlo pri východe alebo západe
slnka.)

– Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Nap-
ríklad, keď vozidlo vstúpi do tunela ale-
bo opustí tunel alebo keď prechádza
pod mostom.)

STAV DOČASNÉHO ZAKÁZANIA
LDW
Ak je vozidlo zaparkované na priamom slnečnom
svetle a pri vysokej teplote (vyššej ako približne
40 °C) a následne ho naštartujete, systém LDW sa
môže automaticky deaktivovať, bude blikať kontrol-
ka LDW a na displeji s informáciami o vozidle sa ob-
javí hlásenie [Nie je dostupné: Vysoká teplota v ka-
bíne].

Keď sa vnútorná teplota zníži, systém LDW automa-
ticky obnoví svoju činnosť a indikátor systému LDW
prestane blikať.

Systém LDW nie je navrhnutý na poskytovanie vý-
strahy v nasledujúcich podmienkach:

• Keď použijete signál o zmene jazdného pruhu a
meníte jazdný pruh v smere signálu. (Systém
LDW bude znovu prevádzkyschopný približne o
dve sekundy po vypnutí signálu o zmene jazd-
ného pruhu.)

• Keď rýchlosť vozidla klesne pod približne 60
km/h (37 MPH).

Systém LDW sa obnoví po odstránení vyššie uvede-
ných podmienok a splnení požadovaných prevádz-
kových podmienok.

PORUCHA LDW
V prípade poruchy systému LDW sa systém auto-
maticky zruší a na displeji s informáciami o vozidle
sa zobrazí správa [Chyba systému]. Ak sa na displeji
s informáciami o vozidle objaví správa [Chyba sys-
tému], opustite na bezpečnom mieste cestu, vypni-
te systém EV a znovu ho zapnite. Ak sa hlásenie
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[Chyba systému] naďalej zobrazuje na displeji s in-
formáciami o vozidle, nechajte systém LDW skon-
trolovať u informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad u certifikovaného predajcu elektric-
kých vozidiel NISSAN.

ÚDRŽBA JEDNOTKY KAMERY S
VIACNÁSOBNÝM SNÍMANÍM

Jednotka kamery jazdného pruhu ➀ pre systém
LDW sa nachádza nad vnútorným spätným zrkad-
lom. Z dôvodu zachovania správnej prevádzky sys-
tému LDW a zabránenia vzniku poruchy systému
určite dodržiavajte nasledujúce:

• Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.

• Do blízkosti jednotky kamery nenalepujte ná-
lepky (vrátane priehľadných materiálov) ani ne-
montujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať
negatívny dopad na rozpoznávaciu schopnosť
jednotky kamery.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu ka-
mery, ani neodstraňujte skrutku nachádzajúcu
sa na jednotke kamery. Ak sa jednotka kamery
poškodila v dôsledku nehody, obráťte sa na in-
formovaného opravára vozidiel LEAF, ako nap-
ríklad na certifikovaného predajcu elektrických
vozidiel NISSAN.

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému Intelligent Lane Interventi-
on (ILI) môže spôsobiť vážne zranenie alebo
smrť.

• Systém ILI nebude ovládať vozidlo, ani ne-
zabráni strate ovládania. Je na zodpoved-
nosti vodiča, aby dával pozor, jazdil bez-
pečne, vozidlo udržiaval v jazdnom pruhu
a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

• Systém ILI je primárne určený na používa-
nie na kvalitne vybudovaných diaľniciach
alebo rýchlostných cestách. Nemusí roz-
poznať označenia jazdných pruhov na nie-
ktorých cestách, za určitého počasia alebo
v určitých jazdných podmienkach.

SYSTÉM INTELLIGENT LANE
INTERVENTION (ak je súčasťou
výbavy)
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Po každom uvedení spínača napájania do polohy
ON musíte systém ILI zapnúť spínačom ILI.

Systém ILI bude fungovať vtedy, keď vozidlo jazdí
rýchlosťou približne 60 km/h (37 MPH) a vyššou a
iba vtedy, keď sú označenia jazdných pruhov na
ceste zreteľne viditeľné.

Systém ILI upozorní vodiča indikátorom ILI na disp-
leji s informáciami o vozidle a vibráciami na volante,
keď vozidlo opustí stred jazdného pruhu. Systém
pomáha vodičovi vrátiť vozidlo do stredu jazdného
pruhu tým, že (na krátky časový úsek) aplikuje brz-
denie jednotlivo na ľavé alebo pravé kolesá.

Systém ILI monitoruje označenia jazdných pruhov
pomocou jednotky kamery ➀, ktorá sa nachádza
nad vnútorným spätným zrkadlom.

➀ Indikátor zapnutia systému ILI (na displeji s
informáciami o vozidle)

➁ Indikátor systému ILI (na displeji s informáciami
o vozidle)

➂ Displej s informáciami o vozidle

➃ Ovládače namontované na volante

➄ Spínač ILI (modely bez asistenta ProPILOT)
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PREVÁDZKA SYSTÉMU
INTELLIGENT LANE INTERVENTION
Systém ILI je v prevádzke pri rýchlosti nad približne
60 km/h (37 MPH).

Keď sa vozidlo približuje buď k ľavej, alebo k pravej
strane jazdného pruhu, volant bude vibrovať a ILI
indikátor (oranžová) na displeji s informáciami o vo-
zidle bude blikať, aby upozornil vodiča. Potom sys-
tém ILI počas krátkeho časového úseku automa-
ticky aplikuje brzdenie, aby tak vodičovi pomohol
vrátiť vozidlo do stredu jazdného pruhu.

AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA
SYSTÉMU INTELLIGENT LANE
INTERVENTION

➀ Displej s informáciami o vozidle

➁ Spínač ILI (modely bez asistenta ProPILOT)

Modely bez systému ProPILOT
Ak chcete zapnúť systém ILI, po spustení systému
EV stlačte spínač systému ILI na prístrojovej doske.

Na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí indi-
kátor ILI ON. Systém ILI vypnite opätovným stlače-
ním spínača ILI. Na displeji s informáciami o vozidle
zhasne indikátor ILI ON.

Systém Intelligent Lane Intervention sa automatic-
ky vypne, keď dáte spínača napájania do polohy
OFF.

Modely so systémom ProPILOT
1) V ponuke [Nastavenia] vyberte kláves [Podpora

riadenia].

2) Vyberte podradenú ponuku [Lane].

3) Keď je položka [Lane Departure Prevention] na-
stavená na možnosť ON, po spustení systému
EV stlačte spínač ProPILOT na volante.

Na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí indi-
kátor ILI ON. Systém ProPILOT vypnite opätovným
stlačením spínača ILI. Na displeji s informáciami o
vozidle zhasne indikátor ILI ON.

Systém Intelligent Lane Intervention sa automatic-
ky vypne, keď dáte spínača napájania do polohy
OFF.

POZNÁMKA:
Ake je obmedzovač rýchlosti alebo systém ProPI-
LOT aktivovaný, systém ILI sa zapne automaticky.

OBMEDZENIA

VAROVANIE
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému Intel-
ligent Lane Intervention. Ak nebudete vozidlo
používať v súlade s týmito obmedzeniami sys-
tému, môže to mať za následok vážne zrane-
nie alebo usmrtenie.

• Systém ILI sa môže aktivovať pri zmene
jazdného pruhu bez predchádzajúceho
zapnutia smerovky alebo napríklad v prí-
pade, ak je z dôvodu stavebných prác pre-
mávka nasmerovaná cez existujúce ozna-
čenie jazdných pruhov. Ak sa to stane,
možno budete musieť korigovať riadenie,
aby ste mohli dokončiť zmenu jazdného
pruhu.

• Pretože systém ILI sa nemusí aktivovať pri
cestných a poveternostných podmien-
kach, prípadne označení pruhov popísa-
ných v tejto časti, nemusí sa aktivovať vž-
dy, keď vozidlo začne opúšťať jazdný pruh
a budete musieť korigovať riadenie.

• Keď systém ILI pracuje, vyhýbajte sa nad-
merným alebo prudkým manévrom pri
riadení, inak by ste mohli stratiť kontrolu
nad vozidlom.

• Systém ILI nebude fungovať pri rýchlos-
tiach nižších ako približne 60 km/h (37
MPH) alebo v prípade, že nedokáže rozpoz-
nať označenia jazdných pruhov.
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• Systém ILI nepoužívajte za nasledovných
podmienok, pretože nemusí fungovať
správne:
– počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh

atď.),
– pri jazde na klzkej vozovke, napr. pri jej

pokrytí ľadom alebo snehom,
– pri jazde na veterných alebo nerovných

cestách,
– pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu

vykonávania opráv na ceste,
– pri jazde v provizórnom alebo dočas-

nom jazdnom pruhu,
– pri jazde na cestách s príliš úzkymi

jazdnými pruhmi,
– pri jazde v podmienkach neštandard-

ných pneumatík (napríklad opotrebo-
vanie pneumatiky, nízky tlak v pne-
umatike, namontované rezervné kole-
so, snehové reťaze, neštandardné
kolesá),

– keď vozidlo nie je vybavené originál-
nymi brzdovými dielmi alebo dielmi
odpruženia,

– Na cestách s viacerými paralelnými oz-
načeniami jazdných pruhov, s označe-
niami jazdných pruhov, ktoré sú
vyblednuté alebo nie sú namaľované
jasne, na cestách s žltými označeniami
jazdných pruhov, neštandardnými oz-
načeniami jazdných pruhov alebo s oz-
načeniami jazdných pruhov, ktoré sú
pokryté vodou, nečistotami, snehom
atď.

– Na cestách, na ktorých sa stále dajú
rozpoznať nepoužívané označenia
jazdných pruhov.

– Na cestách s ostrými zákrutami.
– Na cestách s ostro kontrastujúcimi

predmetmi, ako sú napríklad tiene,
sneh, voda, koľaje od kolies, spoje ale-
bo línie, ktoré zostali po cestných opra-
vách. (Systém ILI by tieto prvky mohol
rozpoznať ako označenia jazdných
pruhov.)

– Na cestách, kde sa jazdné pruhy spá-
jajú alebo rozdeľujú.

– Keď sa smer jazdy vozidla nezhoduje s
označením jazdného pruhu.

– Pri jazde v blízkosti vozidla pred vami,
ktoré prekáža detekčnému dosahu
jednotky kamery jazdných pruhov.

– Keď sa na čelnom skle pred jednotkou
kamery jazdných pruhov prichytí
dážď, nečistoty alebo iné predmety.

– Keď svetlomety jasne nesvietia z dô-
vodu nečistôt na šošovkách, prípadne
ak sklon svetlometov nie je nastavený
správne.

– Keď sa do jednotky kamery jazdných
pruhov dostane silné svetlo. (Napríklad
keď na prednú časť vozidla svieti pria-
me svetlo pri východe alebo západe
slnka.)

– Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Nap-
ríklad, keď vozidlo vstúpi do tunela ale-
bo opustí tunel alebo keď prechádza
pod mostom.)

POZNÁMKA:
Keď systém ILI pracuje, môžete počuť prevádz-
kové zvuky bŕzd. Je to normálne a znamená to, že
systém ILI pracuje správne.

SYSTÉM ILI JE DOČASNE
NEDOSTUPNÝ
Situácia A:

Výstražné a asistenčné funkcie systému ILI nie sú
navrhnuté tak, aby fungovali za nasledovných pod-
mienok:

• Keď použijete signál o zmene jazdného pruhu a
meníte jazdný pruh v smere signálu. (Systém ILI
sa vypne približne 2 sekundy po vypnutí signálu
o zmene jazdného pruhu.)

• Keď rýchlosť vozidla klesne pod približne 60
km/h (37 MPH).

Výstražné a asistenčné funkcie sa obnovia po od-
stránení vyššie uvedených podmienok a splnení po-
žadovaných prevádzkových podmienok.

Situácia B:

Asistenčná funkcia systému ILI nie je navrhnutá tak,
aby fungovala za nasledovných podmienok (výstra-
ha však stále funguje):

• Keď je stlačený brzdový pedál.

• Keď otočíte volantom tak, ako je nevyhnutné,
aby vozidlo zmenilo jazdný pruh.

• Keď vozidlo zrýchli počas činnosti systému ILI.

• Keď sa objaví výstraha priblíženia systému Intel-
ligent Cruise Control (ICC).
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• Keď sú zapnuté výstražné smerovky.

• Pri jazde do zákruty vysokou rýchlosťou.

Po odstránení vyššie uvedených podmienok a spl-
není požadovaných prevádzkových podmienok sa
obnoví aplikácia bŕzd systému ILI.

Podmienka C:

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle objavia
nasledovné hlásenia, zaznie zvuková signalizácia a
systém ILI sa automaticky vypne.

• [Nie je dostupné Zlé cestné podmienky]:
Keď pracuje systém ESP (s výnimkou funkcie
systému kontroly trakcie (TCS)) alebo systém
ABS.

• [Momentálne nie je dostupné]:
Keď je systém ESP v polohe OFF.

Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, vypnite
systém ILI. Ak chcete systém ILI znovu zapnúť, stlač-
te spínač ILI (model bez asistenčného systému Pro-
PILOT) alebo spínač asistenčného systému ProPI-
LOT (model s asistenčným systémom ProPILOT), aby
sa systém ILI znovu zapol.

Stav dočasného vypnutia pri vysokej teplote:

Ak je vozidlo zaparkované na priamom slnečnom
svetle v podmienkach vysokej teploty (nad približne
40 °C) a následne systém ILI zapnete, systém ILI sa
môže automaticky vypnúť a na displeji s informáci-
ami o vozidle sa objaví nasledovná správa: [Nie je
dostupné Vysoká teplota v kabíne]. Keď sa teplota v
interiéri zníži, automaticky sa obnoví činnosť sys-
tému.

PORUCHA SYSTÉMU
V prípade poruchy systému ILI sa systém automa-
ticky zruší a na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí správa [Porucha systému]. Ak sa na displeji
s informáciami o vozidle objaví správa [Chyba sys-
tému], opustite na bezpečnom mieste cestu, vypni-
te systém EV a znovu ho zapnite. Ak sa hlásenie
[Chyba systému] naďalej zobrazuje na displeji s in-
formáciami o vozidle, nechajte systém ILI skontro-
lovať u informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad u certifikovaného predajcu elektrických
vozidiel NISSAN.

ÚDRŽBA JEDNOTKY KAMERY S
VIACNÁSOBNÝM SNÍMANÍM

Jednotka kamery jazdného pruhu ➀ pre systém ILI
sa nachádza nad vnútorným spätným zrkadlom. Z
dôvodu zachovania správnej prevádzky systému ILI
a zabránenia vzniku poruchy systému určite dodr-
žiavajte nasledujúce:

• Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.

• Do blízkosti jednotky kamery nenalepujte ná-
lepky (vrátane priehľadných materiálov) ani ne-
montujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať
negatívny dopad na rozpoznávaciu schopnosť
jednotky kamery.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu ka-
mery, ani neodstraňujte skrutku nachádzajúcu
sa na jednotke kamery. Ak sa jednotka kamery
poškodila v dôsledku nehody, obráťte sa na in-
formovaného opravára vozidiel LEAF, ako nap-
ríklad na certifikovaného predajcu elektrických
vozidiel NISSAN.
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Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW) vodiča po-
čas jazdy upozorňuje na prítomnosť iných vozidiel
vo vedľajších pruhoch.

Systém BSW používa na rozpoznanie iných vozidiel
vo vedľajšom pruhu radarové snímače jA namon-
tované v blízkosti zadného nárazníka.

VAROVANIE
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému roz-
poznania mŕtveho uhla. Ak nebudete vozidlo
používať v súlade s týmito obmedzeniami sys-
tému, môže to mať za následok vážne zrane-
nie alebo usmrtenie.

• Systém BSW nie je náhradou za správny
postup riadenia a nie je navrhnutý na za-
bránenie kontaktu s vozidlami alebo pred-
metmi. Počas jazdy vždy používajte von-

kajšie a vnútorné spätné zrkadlá a tiež sa
vždy obráťte a pozrite v smere plánované-
ho pohybu, aby ste sa ubezpečili, že zme-
na jazdného pruhu je bezpečná. Nikdy sa
nespoliehajte výlučne na systém BSW.

PREVÁDZKA SYSTÉMU BSW

Systém BSW je v prevádzke pri rýchlosti nad približ-
ne 32 km/h (20 MPH).

Ak radarové snímače rozpoznajú vozidlo v oblasti
rozpoznávania, rozsvieti sa bočný indikátor ➀.

Ak následne zapnete smerové svetlo, systém vydá
zvuk (dvakrát) a indikátor bude blikať. Bočný indiká-
tor bude pokračovať v blikaní, pokým zistené vozid-
lo neopustí oblasť rozpoznávania.

Bočný indikátor sa po umiestnení napájania do po-
lohy ON rozsvieti na niekoľko sekúnd. Jas bočného
indikátora sa dá nastaviť na displeji s informáciami
o vozidle, pozrite si “Displej s informáciami o
vozidle” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

Ak sa vozidlo dostane do oblasti rozpoznávania po
aktivácii smerového svetla vodičom, blikať bude len
bočný indikátor a nezaznie žiadna zvuková signali-
zácia. Pre ďalšie informácie si pozrite “Jazdné
podmienky BSW” uvedené neskôr v tejto časti.

Zapnutie/vypnutie systému BSW
Systém BSW sa zapína alebo vypína pomocou po-
nuky [Nastavenia] na displeji s informáciami o vo-
zidle.

Pre podrobnosti. Pozri “Displej s informáciami
o vozidle” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

V ponuke [Nastavenia] vyberte kláves [Podpora ria-
denia]. Potom vyberte položku [Asistenti riadenia].
Stlačením tlačidla <OK> vyberte podponuku [Mŕtvy
uhol]. Zaškrtnutie vedľa položky [Varovanie] ozna-
čuje, že systém je zapnutý.

POZNÁMKA:
Pri zapnutí/vypnutí systému si systém zachová
pôvodné nastavenia aj v prípade opätovného na-
štartovania systému EV.

VAROVANIE
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému BSW.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s tými-
to obmedzeniami systému, môže to mať za
následok vážne zranenie alebo usmrtenie.

Indikátor mŕtveho uhla na vonkajších zrkadlách

SYSTÉM ROZPOZNANIA MŔTVEHO UHLA (BSW) (ak je súčasťou
výbavy)
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• Systém BSW nedokáže rozpoznať všetky
vozidlá za každých podmienok.

• Radarové snímače možno nebudú schop-
né vykonať rozpoznanie, keď budú
prítomné určité predmety, ako napríklad:
– chodci, bicykle, zvieratá,
– vozidlá, ako napríklad motocykle, vo-

zidlá s malou výškou alebo vozidlá s
veľkou svetlou výškou,

– prichádzajúce vozidlá,
– vozidlá, ktoré zostanú v oblasti rozpoz-

návania pri rozjazde,
– vozidlo prechádzajúce do vedľajšieho

jazdného pruhu rýchlosťou, ktorá je
približne rovnaká, ako rýchlosť vášho
vozidla,

– vozidlo, ktoré sa veľmi rýchlo približu-
je zozadu,

– vozidlo, ktoré je veľmi rýchlo predbie-
hané vaším vozidlom,

– vozidlo, ktoré rýchlo prejde cez oblasť
rozpoznávania.

– Pri predchádzaní viacerých vozidiel v
rade sa vozidlá za prvým vozidlom ne-
musia rozpoznať, ak jazdia za sebou v
tesnej blízkosti.

• Oblasť rozpoznávania radarových sníma-
čov je navrhnutá na základe štandardnej
šírky jazdného pruhu. Pri jazde v širšom
jazdnom pruhu radarové snímače možno
nebudú schopné rozpoznať vozidlá vo
vedľajšom jazdnom pruhu. Pri jazde v úz-
kom jazdnom pruhu radarové snímače
možno nebudú schopné rozpoznať vozid-
lá idúce o dva jazdné pruhy ďalej.

• Radarové snímače sú navrhnuté tak, aby
ignorovali väčšinu statických predmetov,
ale občas sa možno rozpoznajú predmety,
ako napríklad ochranné zábradlie, steny,
lístie a zaparkované vozidlá. Ide o normál-
ny prevádzkový stav.

• Nasledujúce podmienky môžu znížiť
schopnosť radaru rozpoznať iné vozidlá:
– nepriaznivé počasie,
– postrek vozovky,
– nános ľadu/námrazy/snehu na vozid-

le,
– nános nečistôt na vozidle.

• Do blízkosti radarových snímačov neprile-
pujte nálepky (vrátane priehľadných ma-
teriálov), nemontujte príslušenstvo ani ne-
nanášajte doplnkový náter. Tieto pod-
mienky môžu znížiť schopnosť radaru
rozpoznať iné vozidlá.

• Nadmerný hluk (napríklad hlasitosť audio
systému, otvorené okno vozidla) bude ru-
šiť zvukovú signalizáciu a možno ju nebu-
dete počuť.

Jazdné podmienky BSW

Indikátor zapnutý m

Indikátor vypnutý m

Indikátor bliká m

Iné vozidlo približujúce sa zozadu:

Obrázok 1: Bočný indikátor sa rozsvieti, ak sa do
oblasti rozpoznávania dostane iné vozidlo zozadu
vo vedľajšom jazdnom pruhu.

Obrázok 1 Približovanie sa zozadu
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Obrázok 2: Ak vodič zapne smerovku, keď sa v ob-
lasti rozpoznávania nachádza iné vozidlo, systém
spustí zvukovú signalizáciu (dvakrát) a bočný indi-
kátor bliká.

POZNÁMKA:
• Radarové snímače nemusia rozpoznať vozid-

lá, ktorá sa zozadu rýchlo približujú.

• Ak vodič zapne smerové svetlo predtým, ako
sa vozidlo dostane do oblasti rozpoznávania,
bočný indikátor bude blikať, keď sa rozpozná
iné vozidlo, ale nebude znieť žiadna zvuková
signalizácia.

Predchádzanie iného vozidla:

Obrázok 3: Bočný indikátor sa rozsvieti v prípade,
že predbiehate vozidlo a toto vozidlo zostane v ob-
lasti rozpoznávania po dobu približne 2 sekundy.

Obrázok 4: Ak vodič zapne smerovku, keď sa v ob-
lasti rozpoznávania nachádza iné vozidlo, systém
spustí zvukovú signalizáciu (dvakrát) a bočný indi-
kátor bliká.

POZNÁMKA:
• Pri predchádzaní viacerých vozidiel v rade sa

vozidlá za prvým vozidlom nemusia rozpoz-
nať, ak jazdia za sebou v tesnej blízkosti.

• Radarové snímače možno nebudú schopné
rozpoznať pomalšie sa pohybujúce vozidlá, ak
okolo nich prejdete rýchlo.

• Ak vodič zapne smerové svetlo predtým, ako
sa vozidlo dostane do oblasti rozpoznávania,
bočný indikátor bude blikať, keď sa rozpozná
iné vozidlo, ale nebude znieť žiadna zvuková
signalizácia.

Obrázok 2 Približovanie sa zozadu
Obrázok 3 Predchádzanie iného vozidla

Obrázok 4 Predchádzanie iného vozidla
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Vojdenie zo strany:

Obrázok 5: Bočný indikátor sa rozsvieti, ak sa do
oblasti rozpoznávania dostane iné vozidlo z ktorej-
koľvek z bočných strán.

Obrázok 6: Ak vodič zapne smerovku, keď sa v ob-
lasti rozpoznávania nachádza iné vozidlo, systém
spustí zvukovú signalizáciu (dvakrát) a bočný indi-
kátor bliká.

POZNÁMKA:
• Ak vodič zapne smerové svetlo predtým, ako

sa vozidlo dostane do oblasti rozpoznávania,
bočný indikátor bude blikať, keď sa rozpozná
iné vozidlo, ale nebude znieť žiadna zvuková
signalizácia.

• Radarové snímače nemusia rozpoznať vozid-
lo, ktoré pri vjazde do oblasti rozpoznávania
jazdí približne rovnakou rýchlosťou ako vaše
vozidlo.

STAV DOČASNÉHO ZAKÁZANIA
BSW
Keď sa rozpozná zablokovanie radaru, systém BSW
sa automaticky vypne, zaznie zvukový signál a na
displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí výstraž-
ná správa.

Systém nebude k dispozícii, pokým tieto podmien-
ky neprestanú existovať.

Radarové snímače sa môžu zablokovať v dôsledku
dočasných okolitých podmienok, ako napríklad
striekajúca voda, opar alebo hmla. Zablokovanie
môžu spôsobiť aj také predmety, ako je ľad, námraza
alebo nečistoty, ktoré prekážajú radarovým sníma-
čom.

PORUCHA SYSTÉMU
V prípade poruchy systému BSW sa systém auto-
maticky vypne a na displeji s informáciami o vozidle
sa zobrazí výstražná správa.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Vozidlo zastavte na bezpečnom mieste, potom vy-
pnite systém EV a reštartujte ho. Ak sa toto hlásenie
zobrazuje naďalej, systém BSW nechajte skontrolo-
vať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni.

Obrázok 5 Vojdenie zo strany
Obrázok 6 Vojdenie zo strany
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ÚDRŽBA SYSTÉMU

Dva radarové snímačejA pre systém BSW sa nachá-
dzajú v blízkosti zadného nárazníka.

Aby sa zaistila správna prevádzka systému BSW, uis-
tite sa, že dodržujete nasledujúce body:

• Vždy uchovajte oblasť v blízkosti radarových
snímačov čistú.

• Radarové snímače sa môžu zablokovať v dô-
sledku dočasných okolitých podmienok, ako
napríklad striekajúca voda, opar alebo hmla.

• Zablokovanie môžu spôsobiť aj také predmety,
ako je ľad, námraza alebo nečistoty, ktoré pre-
kážajú radarovým snímačom. Skontrolujte, či v
priestore okolo radarových snímačov nepreká-
žajú nejaké predmety a odstráňte ich.

• Do blízkosti radarových snímačov neprilepujte
nálepky (vrátane priehľadných materiálov), ne-
montujte príslušenstvo ani nenanášajte dopln-
kový náter

• Nezasahujte, ani nepoškodzujte oblasť okolo ra-
darových snímačov. Ak sa priestor okolo rada-
rových snímačov poškodí v dôsledku nehody,
odporúčame vám navštíviť predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému RCTA môže spôsobiť váž-
ne zranenie alebo smrť.

• Systém RCTA nie je náhradou za správny
postup riadenia a nie je navrhnutý na za-
bránenie kontaktu s vozidlami alebo pred-
metmi. Pri cúvaní z parkovacieho miesta
vždy používajte bočné a spätné zrkadlá,
otočte sa a pozerajte sa v smere, v ktorom
sa bude pohybovať vaše vozidlo. Nikdy sa
nespoliehajte výlučne na systém RCTA.

Systém RCTA vám pomôže pri cúvaní z parkova-
cieho miesta. Systém je navrhnutý tak, aby počas
cúvania vozidla zaznamenal iné vozidlá blížiace sa z
pravej alebo ľavej strany vozidla. Ak systém zistí vo-
zidlá blížiace sa z boku, upozorní vás.

SYSTÉM UPOZORNENIA NA KRIŽU-
JÚCU PREMÁVKU ZA VOZIDLOM
(RCTA) (ak je súčasťou výbavy)
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➀ Bočný indikátor

➁ Displej s informáciami o vozidle

➂ Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

PREVÁDZKA SYSTÉMU RCTA
Systém RCTA môže pomôcť upozorniť vodiča na blí-
žiace sa vozidlo v prípade, keď vodič cúva z parko-
vacieho miesta.

Systém RCTA je v prevádzke, keď je radiaca páka v
polohe R (spiatočka) a rýchlosť vozidla je menšia
ako približne 8 km/h (5 MPH).

V prípade, že radar zaznamená blížiace sa vozidlo z
niektorej strany, systém spustí zvukovú signalizáciu
( jedenkrát) a bočný indikátor zabliká na tej strane, z
ktorej sa blíži vozidlo.

Naštartovanie a riadenie 5-33



Systém RCTA používa na zaznamenanie blížiaceho
sa vozidla radarové snímače jA nainštalované na
oboch stranách v blízkosti zadného nárazníka.

Radarové snímačejA môžu zaznamenať blížiace sa
vozidlo až do vzdialenosti približne 20 m (66 stôp).

➀ Displej s informáciami o vozidle

➁ Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

ZAPNUTIE/VYPNUTIE SYSTÉMU
RCTA
Systém RCTA zapnete alebo vypnete pomocou na-
sledujúcich krokov.

1. Tlačidlo m alebo m stláčajte dovtedy, po-
kým sa na displeji s informáciami o vozidle ne-
zobrazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo <OK>. Pomocou tlačidiel m a m vy-
berte položku [Podpora riadenia]. Potom stlačte
tlačidlo <OK>.
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2. Vyberte položku [Parkovací asistent] a stlačte tla-
čidlo <OK>.

3. Ak chcete systém RCTA zapnúť alebo vypnúť, po-
mocou tlačidiel m a m sa pohybujte v rám-
ci ponuky a pomocou tlačidla <OK> vyberte ale-
bo zmeňte položku.

• Ak chcete zapnúť systém RCTA, pomocou tla-
čidla <OK> označte pole pre [Križujúca pre-
mávka].

POZNÁMKA:
Pri zapnutí/vypnutí systému sa nastavenie sys-
tému EV zachová aj v prípade opätovného naštar-
tovania motora.

OBMEDZENIA SYSTÉMU RCTA

VAROVANIE
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému RCTA.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s tými-
to obmedzeniami systému, môže to mať za
následok vážne zranenie alebo usmrtenie.

• Pred začatím cúvania vždy skontrolujte
okolie a otočte sa, aby ste skontrolovali, čo
sa nachádza za vami. Radarové snímače
zaznamenávajú blížiace sa (pohybujúce)
vozidlá. Radarové snímače nedokážu za-
znamenať každý predmet, ako napríklad:
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– chodcov, bicykle, motocykle, zvieratá
alebo hračkárske vozidlá ovládané
deťmi,

– vozidlo, ktoré sa pohybuje rýchlosťou
väčšou ako približne 30 km/h (19 MPH),

– vozidlo, ktoré sa pohybuje rýchlosťou
menšou ako približne 8 km/h (5 MPH).

• Radarové snímače nemusia zaznamenať
blížiace sa vozidlá v určitých situáciách:
– Obrázok ja : ak vozidlo zaparkované

vedľa vás prekáža lúču radaru.
– Obrázokjb : ak je vozidlo zaparkované

na šikmom parkovacom mieste.
– Obrázokjc : ak je vozidlo zaparkované

na šikmom povrchu.
– Obrázok jd : ak blížiace sa vozidlo od-

bočí do uličky s parkovacím miestom
vášho vozidla.

– Obrázokje : ak je uhol vytvorený vaším
vozidlom a približujúcim sa vozidlom
malý.

• Nasledujúce podmienky môžu znížiť
schopnosť radaru rozpoznať iné vozidlá:
– nepriaznivé počasie,
– postrek vozovky,
– nános ľadu/námrazy/nečistôt na vo-

zidle,

• Do blízkosti radarových snímačov neprile-
pujte nálepky (vrátane priehľadných ma-
teriálov), nemontujte príslušenstvo ani ne-
nanášajte doplnkový náter. Tieto pod-
mienky môžu znížiť schopnosť radaru
rozpoznať iné vozidlá.

• Nadmerný hluk (napr. hlasitosť audio sys-
tému, otvorené okno vozidla) bude rušiť
zvukovú signalizáciu a možno ju nebudete
počuť.

POZNÁMKA:
V prípade, ak sa približuje niekoľko vozidiel za se-
bou (obrázok 1) alebo v opačnom smere (obrázok
2) a prvé vozidlo prejde cez snímače, nemusí za-
znieť zvukový signál systému RCTA.

Obrázok 1

Obrázok 2
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➀ Displej s informáciami o vozidle

➁ Oblasť výstražného hlásenia

SYSTÉM JE PRECHODNE
NEDOSTUPNÝ
Keď sa rozpozná zablokovanie radaru, systém sa
automaticky deaktivuje. Zobrazí sa výstražné hláse-
nie [Not available: side radar Obstructed] v oblasti
výstražného hlásenia ➁ displeja s informáciami o
vozidle ➀.

Systémy nebudú k dispozícii, pokým tieto podmien-
ky neprestanú existovať.

Radarové snímače sa môžu zablokovať v dôsledku
dočasných okolitých podmienok, ako napríklad
striekajúca voda, opar alebo hmla.

Zablokovanie môžu spôsobiť aj také predmety, ako
je ľad, námraza alebo nečistoty, ktoré prekážajú ra-
darovým snímačom.

POZNÁMKA:
Ak systém BSW prestane fungovať, prestane fun-
govať aj systém RCTA.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, sys-
tém sa automaticky obnoví.

PORUCHA SYSTÉMU
Ak dôjde k poruche systému RCTA, automaticky sa
vypne. Na displeji s informáciami o vozidle sa objaví
výstražné hlásenie [Porucha systému].

POZNÁMKA:
Ak systém BSW prestane fungovať, prestane fun-
govať aj systém RCTA.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Vozidlo zastavte na bezpečnom mieste, potom vy-
pnite systém EV a reštartujte ho. Ak sa správa na-
ďalej objavuje, nechajte systém skontrolovať u in-
formovaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad
u certifikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

Dva radarové snímačejA pre systémy RCTA sa na-
chádzajú v blízkosti zadného nárazníka. Vždy ucho-
vajte oblasť v blízkosti radarových snímačov čistú.

Radarové snímače sa môžu zablokovať v dôsledku
dočasných okolitých podmienok, ako napríklad
striekajúca voda, opar alebo hmla.

Zablokovanie môžu spôsobiť aj také predmety, ako
je ľad, námraza alebo nečistoty, ktoré prekážajú ra-
darovým snímačom.

Skontrolujte, či v priestore okolo radarových sníma-
čov neprekážajú nejaké predmety a odstráňte ich.

Do blízkosti radarových snímačov neprilepujte ná-
lepky (vrátane priehľadných materiálov), nemontuj-
te príslušenstvo ani nenanášajte doplnkový náter.
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Nezasahujte, ani nepoškodzujte oblasť okolo rada-
rových snímačov. Ak je oblasť okolo radarových sní-
mačov poškodená v dôsledku kolízie, odporúčame
navštíviť informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN.

Overovacie čísla a informácie o rádiu nájdete v
“Rádiofrekvenčné schválenie” v časti “9. Tech-

nické informácie”.

Obmedzovač rýchlosti vám umožňuje nastaviť po-
žadované obmedzenie rýchlosti vozidla. Pokiaľ je
obmedzovač rýchlosti aktivovaný, vodič môže nor-
málnym spôsobom zrýchľovať a brzdiť, no vozidlo
neprekročí nastavenú rýchlosť.

Keď vozidlo dosiahne nastavené obmedzenie rých-
losti, alebo ak je obmedzenie rýchlosti nižšie ako je
aktuálna rýchlosť vozidla, plynový pedál nebude
fungovať a rýchlosť vozidla klesne pod nastavené
rýchlostné obmedzenie.

Keď aktuálna rýchlosť vozidla prekročí nastavenú
rýchlosť, krátko po prekročení nastavenej rýchlosti
a nezaznamenaní zásahu vodiča zaznie zvuková
signalizácia.

Keď je obmedzovač rýchlosti v polohe ON, tempo-
mat nemožno obsluhovať.

VAROVANIE
• Obmedzovač rýchlosti nebude automatic-

ky brzdiť vozidlo na nastavené rýchlostné
obmedzenie.

• Vždy dodržiavajte rýchlostné obmedzenia
uvádzané na dopravnom značení. Nena-
stavujte rýchlosť nad ich úroveň.

• Vždy si overte nastavenie stavu obmedzo-
vača rýchlosti na displeji s informáciami o
vozidle.

• Keď sa nastaví obmedzovač rýchlosti,
predchádzajte prudkému zrýchľovaniu na
dosiahnutie stanoveného obmedzenia,
aby ste zaistili, že systém bude môcť
správne obmedziť rýchlosť vozidla.

• Ak plánujete použiť ďalšie podlahové ro-
hože, ubezpečte sa, že sú správne zaiste-
né a že nemôžu zasahovať do plynového
pedálu. Rohože, ktoré nie sú prispôsobené
pre vozidlo, môžu brániť správnej činnosti
obmedzovača rýchlosti.

Prevádzkový stav obmedzovača rýchlosti je zobra-
zený v hornej časti displeja s informáciami o vozidle.

ČINNOSTI OBMEDZOVAČA
RÝCHLOSTI
Obmedzovač rýchlosti je možné nastaviť na rých-
losti od 30 km/h (20 MPH) do 144 km/h (90 MPH).

Spínače obmedzovača rýchlosti sa nachádzajú na
volante (pravá strana).

OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI (ak je súčasťou výbavy)
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1 Spínač <RES +>

2 Spínač <CANCEL>

3 Spínač <SET −>

A HLAVNY SPÍNAČ ON/OFF obmedzovača rýchlosti

(Po stlačení tohto spínača prejde obmedzovač
rýchlosti do pohotovostného režimu. Ak je
systém tempomatu zapnutý, systém sa vypne a
obmedzovač rýchlosti prejde do
pohotovostného režimu.)

B HLAVNÝ spínač ON/OFF systému ProPILOT/
tempomatu
(Podrobnosti si pozrite v časti “Tempomat
(ak je súčasťou výbavy)” uvedené neskôr v tejto
časti, “Systém inteligentného tempomatu
(ICC)(modely bez systému ProPILOT) (ak je
súčasťou výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti
alebo “ProPILOT (ak je súčasťou výbavy)”
uvedené neskôr v tejto časti.)

Displej a indikátory obmedzovača
rýchlosti

➀ Symbol obmedzovača rýchlosti

➁ Nastavenie hodnoty rýchlosti

V prípade, že vozidlo prekročí nastavený rýchlostný
limit, indikátor nastavenej rýchlosti ➁ bude blikať a
rýchlosť sa po stlačení plynového pedálu nebude
zvyšovať, pokým vozidlo nespomalí pod nastavený
rýchlostný limit.

Systém obmedzovača rýchlosti nebude automa-
ticky brzdiť vozidlo na nastavené rýchlostné ob-
medzenie.

Zapnutie obmedzovača rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti je možné zapnúť po naštar-
tovaní systému EV alebo počas jazdy.

Stlačte hlavný spínač ON/OFF obmedzovača rých-
lostijA .

Symbol obmedzovača rýchlosti ➀ a hodnota na-
stavenej rýchlosti ➁ sa rozsvietia na displeji s infor-
máciami o vozidle a zobrazí sa indikátor nastavenej
rýchlosti “– – –”.

Farba indikátora a hodnota nastavenej rýchlosti
udávajú stav systému obmedzovača rýchlosti.

Nastavenie rýchlostného
obmedzenia
1. Stlačte spínač <SET −> ➂.

• Po zastavení vozidla bude rýchlosť nastave-
ná na hodnotu 30 km/h alebo 20 MPH.

• Počas jazdy bude rýchlostné obmedzenie na-
stavené na aktuálnu rýchlosť.

2. Po nastavení rýchlostného obmedzenia sa na
displeji s informáciami o vozidle zobrazí symbol
obmedzovača rýchlosti ➀ a nastavená hodnota
rýchlosti ➁. Farba symbolu obmedzovača sa
zmení na zelenú.
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Zmena nastaveného rýchlostného
obmedzenia
Na zmenu rýchlostného obmedzenia použite kto-
rúkoľvek z nasledujúcich činností.

• Stlačte a podržte stlačený spínač <RES +> alebo
<SET −>. Nastavená rýchlosť sa zvýši alebo zníži
v krokoch po približne 10 km/h alebo 10 MPH.

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <RES +>
alebo <SET −>. Vždy, keď to urobíte, nastavená
rýchlosť sa zvýši alebo zníži o približne 1 km/h
alebo o 1 MPH.

Na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí nová
nastavená hodnota rýchlostného obmedzenia ➁.

Keď aktuálna rýchlosť vozidla prekročí nastavenú
rýchlosť, krátko po prekročení nastavenej rýchlosti
a nezaznamenaní zásahu vodiča zaznie zvuková
signalizácia.

Obnovenie predchádzajúcej
nastavenej rýchlosti
Ak bolo nastavené rýchlostné obmedzenie zrušené,
nastavená rýchlosť sa uloží do pamäte obmedzova-
ča rýchlosti.

Toto rýchlostné obmedzenie je možné opakovane
aktivovať stlačením spínača <RES +>.

Ak je aktuálna rýchlosť vozidla vyššia ako v minu-
losti nastavená rýchlosť, plynový pedál nebude fun-
govať a hodnota nastavenej rýchlosti bude blikať,
kým rýchlosť vozidla neklesne pod nastavené rých-
lostné obmedzenie.

Keď aktuálna rýchlosť vozidla prekročí nastavenú
rýchlosť, krátko po prekročení nastavenej rýchlosti
a nezaznamenaní zásahu vodiča zaznie zvuková
signalizácia.

Zrušenie rýchlostného obmedzenia

VAROVANIE
• Po zrušení rýchlostného obmedzenia vo-

zidlo môže zrýchliť.

• Ak plánujete použiť ďalšie podlahové ro-
hože, ubezpečte sa, že sú správne zaiste-
né a že nemôžu zasahovať do plynového
pedálu. Rohože, ktoré nie sú prispôsobené
pre vozidlo, môžu brániť správnej činnosti
obmedzovača rýchlosti.

Ak chcete deaktivovať nastavené rýchlostné obme-
dzenie, stlačte spínač <CANCEL>. Farba indikátora
obmedzovača rýchlosti na displeji sa zmení na bielu
(indikátor nastavenej rýchlosti sa bude naďalej zo-
brazovať).

V prípade úplného stlačenia plynového pedálu (za
bod, keď začne klásť odpor) bude obmedzovač
rýchlosti dočasne pozastavený a rýchlosť vozidla
môže byť vyššia ako nastavená rýchlosť. Indikátor
obmedzovača rýchlosti (zelený) zostane zobrazený
na displeji s informáciami o vozidle.

Ak sa plynový pedál vráti do bodu odporu a rýchlosť
vozidla klesne pod nastavenú rýchlosť, obmedzo-
vač rýchlosti sa znovu zapne a bude znova obme-
dzovať rýchlosť vozidla na nastavenú rýchlosť.

Obmedzovač rýchlosti bude zrušený po vykonaní
niektorej z nasledovných činností. Indikátor obme-
dzovača rýchlosti sa vypne. Tieto spôsoby zrušenia
vymažú pamäť nastavených obmedzení rýchlosti.

• Stlačte spínač obmedzovača rýchlosti MAIN.

• Stlačte HLAVNÝ spínač systému ProPILOT/tem-
pomatu.

Vypnutie obmedzovača rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti bude vypnutý po uskutoč-
není jednej z nasledovných činností:

• Stlačte hlavný spínač ON/OFF obmedzovača
rýchlosti.
Symbol obmedzovača rýchlosti a nastavená
hodnota rýchlosti alebo indikátor nastavenia na
displeji zhasnú.

• Stlačte hlavný spínač ON/OFF tempomatu (ak
je súčasťou výbavy), hlavný spínač systému ICC
(ak je súčasťou výbavy) alebo spínač systému
ProPILOT (ak je súčasťou výbavy).
Informácie obmedzovača rýchlosti na displeji
budú nahradené informáciami systému tempo-
matu/ICC/ProPILOT.
Podrobnosti nájdete v časti “ProPILOT (ak
je súčasťou výbavy)” uvedené neskôr v tejto čas-
ti, “Tempomat (ak je súčasťou výbavy)”
uvedené neskôr v tejto časti a “Systém in-
teligentného tempomatu (ICC)(modely bez sys-
tému ProPILOT) (ak je súčasťou výbavy)” uvede-
né neskôr v tejto časti.

• Po zastavení vozidla a presunutí zapaľovania do
polohy OFF.
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Vypnutím obmedzovača rýchlosti vymažete pa-
mäť nastavených rýchlostných obmedzení.

Porucha obmedzovača rýchlosti
Ak dôjde k poruche obmedzovača rýchlosti, indiká-
tor obmedzovača rýchlosti na displeji bude blikať.
Obmedzovač rýchlosti vypnite stlačením hlavného
spínača ON/OFF obmedzovača rýchlosti a nechajte
systém skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN ale-
bo v kvalifikovanej dielni.

VAROVANIE

• Vždy dodržiavajte vyznačené povolené
rýchlosti a nenastavujte rýchlosť na vyššie
hodnoty, ako predpisuje dopravné znače-
nie.

• Tempomat nepoužívajte počas jazdy za
nasledujúcich podmienok: Ak to urobíte,
môže to spôsobiť stratu kontroly nad vo-
zidlom a následnú nehodu.
– Ak nie je možné udržať vozidlo pri kon-

štantnej rýchlosti
– Pri jazde v hustej premávke
– Pri jazde v premávke, kde sa mení rých-

losť
– Pri jazde za veterných podmienok
– Pri jazde na veterných alebo kopcovi-

tých cestách
– Pri jazde na klzkých cestách (dážď,

sneh, ľad atď.)

PREVENTÍVNE OPATRENIA K
TEMPOMATU
• Systém tempomatu sa automaticky preruší, ak

sa vyskytne porucha. Systém nechajte skontro-
lovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni.

• Počas prevádzky tempomatu sa jazdný dosah
nedá predĺžiť ani v prípade, že je zapnutý režim
ECO.

• Ak sa nadmerne zvýši teplota chladiacej kvapa-
liny motora, systém tempomatu bude automa-
ticky zrušený.

• Pre správne nastavenie systému tempomatu
vykonajte nasledujúce kroky.

ČINNOSTI TEMPOMATU
Tempomat umožňuje udržiavať rýchlosť jazdy nad
40 km/h (25 MPH) bez toho, aby ste museli mať no-
hu položenú na plynovom pedáli.

Tempomat sa automaticky zruší, ak vozidlo spomalí
na rýchlosť približne o 13 km/h (8 MPH) ako je nasta-
vená rýchlosť.

Presunutím radiacej páky do polohy N (Neutrál) zru-
šíte tempomat.

Stlačenie brzdového pedálu zruší tempomat a indi-
kátor tempomatu zhasne.

Spínače tempomatu sa nachádzajú na volante (pra-
vá strana).

TEMPOMAT (ak je súčasťou
výbavy)
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1 Spínač <RES +> (obnoviť)

2 Spínač <CANCEL>

3 Spínač <SET −>

A HLAVNÝ spínač obmedzovača rýchlosti ON/OFF
(Podrobnosti si pozrite v časti

“Obmedzovač rýchlosti (ak je súčasťou
výbavy)” uvedené skôr v tejto časti.)

B HLAVNÝ spínač tempomatu ON/OFF

(Po stlačení tohto spínača prejde tempomat do
pohotovostného režimu. Ak je zapnutý
obmedzovač rýchlosti, systém sa vypne a
tempomat prejde do pohotovostného režimu.)

Displej a indikátory tempomatu

➀ Indikátor tempomatu

➁ Nastavenie hodnoty rýchlosti

Zapínanie systému tempomatu
Stlačte hlavný spínač tempomatujB . Indikátor tem-
pomatu ➀ sa objaví na displeji s informáciami o vo-
zidle spolu s naposledy nastavenou hodnotou rých-
losti (alebo — — —) ➁.

Nastavenie rýchlosti tempomatu
1. Zrýchlite s vaším vozidlom na požadovanú rých-

losť.

2. Stlačte spínač <SET −> ➂ a uvoľnite ho.

3. Indikátor tempomatu sa rozsvieti na displeji s in-
formáciami o vozidle zelenou farbou spolu s na-
stavenou hodnotou rýchlosti (požadovaná rých-
losť tempomatu).

4. Dajte dolu nohu z plynového pedálu.

Vozidlo bude udržiavať nastavenú rýchlosť.
Ak je rýchlosť vozidla nižšia, ako minimálna na-
stavená rýchlosť, nastavenie systému tempoma-
tu nebude možné.

Zmena rýchlosti tempomatu
Na zmenu rýchlosti tempomatu použite ktorúkoľ-
vek z nasledujúcich metód.

• Bežným spôsobom spomaľte pohyb vozidla
stlačením pedála nožnej brzdy.
Keď vozidlo dosiahne želanú rýchlosť, stlačte
spínač <SET −> a uvoľnite ho ➂.
V hornej časti displeja s informáciami o vozidle
sa zobrazí nová nastavená hodnota rýchlosti.

• Stlačte plynový pedál.
Keď vozidlo dosiahne želanú rýchlosť, stlačte
spínač <SET −> a uvoľnite ho ➂.
V hornej časti displeja s informáciami o vozidle
sa zobrazí nová nastavená hodnota rýchlosti.

• Stlačením spínača <RES +> ➀ zvýšite alebo stla-
čením spínača <SET −> ➂ znížite nastavenú
rýchlosť v krokoch po 1 km/h (1 MPH).
V hornej časti displeja s informáciami o vozidle
sa zobrazí nová nastavená hodnota rýchlosti.
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• Stlačením a podržaním spínača <RES +> ➀ zvý-
šite alebo spínača <SET −> ➂ znížite.
Po dosiahnutí požadovanej rýchlosti spínač
uvoľnite.
V hornej časti displeja s informáciami o vozidle
sa zobrazí nová nastavená hodnota rýchlosti.

Deaktivácia systému tempomatu
Ak chcete zrušiť nastavené rýchlostné obmedzenie,
stlačte spínač <CANCEL>.
Hodnota nastavenej rýchlosti na displeji s informá-
ciami o vozidle sa zmení na bielu.
Systém tempomatu sa taktiež automaticky deakti-
vuje vykonaním ktoréhokoľvek z nasledujúcich úko-
nov:

• Stlačenie brzdového pedálu.

• Ak vozidlo spomalí o viac ako približne 13 km/h
(8 MPH) pod nastavená rýchlosť.

Obnovenie predchádzajúcej rýchlosti
tempomatu
Ak bola rýchlosť tempomatu deaktivovaná, posled-
ná nastavená hodnota rýchlosti bude uložená do
pamäti systému tempomatu. Túto rýchlosť tempo-
matu je možné opakovane aktivovať stlačením spí-
nača <RES +> ➀.
Ak je rýchlosť vozidla nižšia, ako minimálna na-
stavená rýchlosť, obnovenie predchádzajúcej
rýchlosti tempomatu nebude možné.
Stlačením spínača <CANCEL> zabránite obnove-
niu predchádzajúcej rýchlosti tempomatu.

Vypnutie systému tempomatu
Systém tempomatu bude vypnutý pri výkone jednej
z nasledovných činností:

• Stlačte HLAVNÝ spínač ON/OFF tempomatu
jB .
Symbol tempomatu ➃ a nastavená hodnota
rýchlosti ➄ zmiznú z hornej časti displeja s in-
formáciami o vozidle.

• Stlačte HLAVNÝ spínač ON/OFF obmedzovača
rýchlostijA .
Informácie o systéme tempomatu na displeji s
informáciami o vozidle sa nahradia informáci-
ami o obmedzovači rýchlosti.
Podrobnosti si pozrite v časti “Obmedzo-
vač rýchlosti (ak je súčasťou výbavy)” uvedené
skôr v tejto časti.

• Po zastavení vozidla a presunutí napájania do
polohy LOCK alebo OFF.

Vypnutím systému tempomatu vymažete pamäť
systému tempomatu.

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému ICC môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

• Systém ICC nie je zariadenie na vyhýbanie
sa kolízii alebo výstražné zariadenie. Je ur-
čený len na jazdu po diaľniciach a nie pre
jazdu v hustej premávke alebo v meste.
Nebrzdenie môže mať za následok neho-
du.

• Systém ICC je iba pomôcka pre vodiča, nie
je to zariadenie na vyhýbanie sa kolízii ale-
bo výstražné zariadenie. Je na zodpoved-
nosti vodiča, aby dával pozor, jazdil bez-
pečne a ovládal vždy vozidlo.

• Vždy dodržiavajte vyznačené povolené
rýchlosti a nenastavujte rýchlosť na vyššie
hodnoty, ako predpisuje dopravné znače-
nie.

• Pri používaní ktoréhokoľvek režimu tem-
pomatu vždy jazdite opatrne a dávajte po-
zor. Pred použitím tempomatu si dôklad-
ne prečítajte príručku vlastníka a pochopte
ju. Aby ste sa vyhli vážnemu zraneniu ale-
bo usmrteniu, nespoliehajte sa pri preven-
cii nehôd alebo regulácii rýchlosti vozidla
v núdzových situáciách výlučne na systém.
Tempomat nepoužívajte, ak na to nie sú na
ceste a v premávke vhodné podmienky.

SYSTÉM INTELIGENTNÉHO TEMPO-
MATU (ICC)(modely bez systému
ProPILOT) (ak je súčasťou výbavy)
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• V konvenčnom režime tempomatu (fixná
rýchlosť) vás zvuková signalizácia upozor-
ní na to, že ste príliš blízko vozidla jazdia-
ceho pred vami. Venujte veľkú pozornosť
vzdialenosti medzi vašim vozidlom a vo-
zidlom pred vami, inak môže dôjsť ku
kolízii.

Systém ICC udržiava konštantnú nastavenú rých-
losť alebo udržiava nastavenú vzdialenosť od vo-
zidla pred vami až po nastavenú rýchlosť.

Vozidlo jazdí nastavenou rýchlosťou, keď je cesta
pred vami prázdna.

Systém ICC sa dá nastaviť na jeden z dvoch režimov
tempomatu.

• Režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami:
Za účelom udržania zvolenej vzdialenosti medzi
vašim vozidlom a vozidlom pred vami až do na-
stavenej rýchlosti.

• Konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť):
Pre jazdu nastavenou rýchlosťou.

Systém ICC sa nedá používať, keď je zapnutý obme-
dzovač rýchlosti. Pozrite si časť “Obmedzovač
rýchlosti (ak je súčasťou výbavy)” uvedené skôr v
tejto časti, kde získate bližšie informácie.

ČINNOSTI TEMPOMATU
Stlačením spínača ON/OFF tempomatu ➂ si vyber-
te režim tempomatu, a to buď režim regulácie vzdia-
lenosti medzi vozidlami alebo konvenčný režim
tempomatu (fixná rýchlosť).

Keď je aktivovaný jeden režim tempomatu, nedá sa
zmeniť na druhý režim tempomatu. Ak chcete re-

žim zmeniť, stlačte jedenkrát spínač ON/OFF tem-
pomatu ➂, aby sa systém uviedol do polohy OFF.
Potom stlačte znovu spínač ON/OFF tempomatu
➂, aby sa systém znovu zapol a zvoľte požadovaný
režim tempomatu.

Vždy si overte nastavenie systému ICC na displeji s
informáciami o vozidle.

Režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami si po-
zrite v časti “Výber režimu regulácie vzdiale-
nosti medzi vozidlami” uvedené neskôr v tejto časti.

Konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť) si po-
zrite v časti “Konvenčný režim tempomatu
(fixná rýchlosť)” uvedené neskôr v tejto časti.

1 Zobrazenia a indikátory

2 Spínače systému ICC

3 Spínač tempomatu ON/OFF

SPÔSOB VYBERANIA REŽIMOV
TEMPOMATU
Výber režimu regulácie vzdialenosti
medzi vozidlami
Ak chcete vybrať režim regulácie vzdialenosti medzi
vozidlami, rýchlo stlačte a potom uvoľnite spínač
ON/OFF tempomatu.

Výber konvenčného režimu
tempomatu (fixná rýchlosť)
Ak chcete vybrať konvenčný režim tempomatu (fix-
ná rýchlosť), stlačte spínač ON/OFF tempomatu na
dlhší čas, ako približne na 1,5 sekundy.

REŽIM REGULÁCIE VZDIALENOSTI
MEDZI VOZIDLAMI
V režime regulácie vzdialenosti medzi vozidlami sys-
tém ICC automaticky udržiava zvolenú vzdialenosť
od vozidla jazdiaceho pred vami, a to podľa rých-
losti vozidla (až po nastavenú rýchlosť), prípadne
podľa nastavenej rýchlosti, ak je cesta pred vami
prázdna.

Systém je určený na zlepšenie prevádzky vozidla,
keď jazdíte za vozidlom, ktoré ide v rovnakom jazd-
nom pruhu a smere jazdy.

Ak radarový snímač detekuje pred vami pomaly jaz-
diace vozidlo, systém zníži rýchlosť vozidla tak, že
vaše vozidlo bude jazdiť za vozidlom pred vami so
zvoleným odstupom.

Systém v prípade potreby automaticky reguluje škr-
tiacu klapku a používa brzdy (približne 40 % brzd-
ného výkonu vozidla).
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Detekčný dosah snímača je približne 200 m (650
stôp) pred vami.

Činnosť režimu regulácie vzdialenosti
medzi vozidlami
Režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami je ur-
čený na zachovanie zvolenej vzdialenosti a zníženie
rýchlosti tak, aby bola zhodná ako rýchlosť vozidla
jazdiaceho pred vami. Systém podľa potreby spo-
malí vozidlo a ak vozidlo pred vami úplne zastaví,
vaše vozidlo spomalí tak, že sa tiež zastaví. Systém
ICC však môže využívať len približne 40 % celko-
vého brzdného výkonu vozidla. Tento systém by sa
mal používať len vtedy, keď podmienky cestnej pre-
mávky umožňujú udržať pomerne konštantnú
rýchlosť vozidla, prípadne keď sú zmeny rýchlosti
vozidla pozvoľné. Ak vozidlo prejde do jazdného
pruhu pred vami alebo ak vozidlo pred vami prudko
spomalí, vzdialenosť medzi vozidlami sa môže skrá-
tiť, pretože systém ICC nedokáže spomaliť vozidlo
dostatočne rýchlo. Ak sa to stane, systém ICC spustí
výstražnú zvukovú signalizáciu a displej systému
bude blikať, aby upozornil vodiča na nevyhnutný zá-
sah.

Systém sa zruší a zaznie výstražná zvuková signali-
zácia, ak rýchlosť vozidla klesne pod približne 25
km/h (15 MPH) a nezistí sa vozidlo pred vami. Sys-
tém sa vyradí aj v prípade, ak vozidlo jazdí vyššou,
ako maximálnou nastavenou rýchlosťou.

Režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami riadi
nasledovné položky:

• Keď pred vami nejazdia žiadne vozidlá, režim re-
gulácie vzdialenosti medzi vozidlami udržiava

rýchlosť nastavenú vodičom. Rozsah nastave-
nej rýchlosti je od 30 do 144 km/h (20 and 90
MPH).

• Keď pred vami jazdí iné vozidlo, režim regulácie
vzdialenosti medzi vozidlami upraví rýchlosť tak,
aby udržal vzdialenosť od vozidla pred vami zvo-
lenú vodičom. Rozsah rýchlosti, ktorá sa dá na-
staviť, siaha po nastavenú rýchlosť. Ak vozidlo
pred vami zastaví, vozidlo spomalí tak že až za-
stane, avšak v rámci obmedzení systému. Sys-
tém sa zruší hneď, ako usúdi, že došlo k zasta-
veniu a zaznie výstražná zvuková signalizácia.

• Keď vozidlo jazdiace pred vami opustí tento
jazdný pruh, režim regulácie vzdialenosti medzi
vozidlami zrýchli vozidlo a bude udržiavať na-
stavenú rýchlosť.

Systém ICC nereguluje rýchlosť vozidla, ani vás ne-
upozorní, keď sa blížite k stojacim alebo pomaly jaz-
diacim vozidlám. Keď sa blížite k mýtnym bránam
alebo dopravným zápcham, musíte dávať pozor na
to, či si vozidlo udržiava správny odstup od vozidiel
pred vami.

Keď jazdíte po diaľnici nastavenou rýchlosťou a blí-
žite sa k pomaly jazdiacemu vozidlu pred vami, sys-
tém ICC upraví rýchlosť tak, aby udržal vzdialenosť
od vozidla pred vami zvolenú vodičom. Ak vozidlo
pred vami zmení jazdný pruh alebo opustí diaľnicu,
systém ICC zrýchli vozidlo a bude udržiavať nasta-
venú rýchlosť. Pri jazde dávajte pozor, aby ste si udr-
žali kontrolu nad vozidlom pri zrýchľovaní na na-
stavenú rýchlosť.

Vozidlo nemusí byť schopné udržiavať nastavenú
rýchlosť pri jazde do kopca. Ak sa to stane, musíte
rýchlosť vozidla regulovať manuálne.

Tento systém pri regulácii vzdialenosti od vozidla
pred vami za normálnych okolností spomalí alebo
zrýchli vaše vozidlo podľa rýchlosti vozidla jazdia-
ceho pred vami. Ak potrebujete akceleráciu pri zme-
ne jazdného pruhu, stlačte plynový pedál, aby vo-
zidlo primerane zrýchlilo. Ak je potrebné spomalenie
z dôvodu udržania bezpečnej vzdialenosti od vo-
zidla pred vami z dôvodu prudkého brzdenia tohto
vozidla alebo ak sa vozidlo pred vás prudko zara-
dilo, stlačte brzdový pedál. Pri používaní systému
ICC dávajte vždy pozor.

Naštartovanie a riadenie 5-45



Spínače režimu regulácie vzdialenosti
medzi vozidlami
Systém sa ovláda pomocou spínača ON/OFF tem-
pomatu a štyroch ovládacích spínačov. Všetky sa
nachádzajú na volante.

1 Spínač <RES/+>:

Obnovuje nastavenú rýchlosť alebo postupne
zvyšuje rýchlosť.

2 Spínač <CANCEL>:

Deaktivuje systém bez toho, aby vymazal
nastavenú rýchlosť.

3 Spínač <SET/->:

Nastavuje požadovanú rýchlosť, postupne
znižuje rýchlosť.

A Spínač ON/OFF tempomatu:

Hlavný spínač aktivácie/deaktivácie systému.

B Spínač vzdialenosti:

Mení vzdialenosť od vozidla pred vami:

• Dlhá

• Stredná

• Krátka

Displej a indikátory režimu regulácie
vzdialenosti medzi vozidlami
Displej sa nachádza na displeji s informáciami o vo-
zidle.

1. Tento indikátor udáva stav systému ICC v závis-
losti od farby.

• Indikátor systému ICC v polohe ON (sivý):
Udáva, že spínač ON/OFF tempomatu je v po-
lohe ON.

• Indikátor systému ICC v polohe ON (zelený):
Udáva, že je nastavená rýchlosť jazdy

• Indikátor systému ICC v polohe ON (žltý):
Udáva, že v systéme ICC sa vyskytla porucha.

2. Nastavenie indikátora vzdialenosti:

Zobrazuje zvolenú vzdialenosť medzi vozidlami
nastavenú pomocou spínača DISTANCE.

3. Nastavenie indikátora rýchlosti vozidla:

Udáva nastavenú rýchlosť vozidla.

4. Indikátor rozpoznania vozidla idúceho vpredu:

Udáva, či rozpoznal vozidlo pred vami.

Aktivácia režimu regulácie
vzdialenosti medzi vozidlami
Ak chcete zapnúť tempomat, rýchlo stlačte a po-
tom uvoľnite spínač ON/OFF tempomatu. Indikátor
polohy ON systému ICC (sivý), indikátor nastavenej
vzdialenosti a indikátor nastavenej rýchlosti vozidla
sa rozsvietia do pohotovostného stavu.

Ak chcete nastaviť rýchlosť jazdy, vozidlo zrýchlite
na želanú rýchlosť, stlačte spínač <SET/-> a uvoľ-
nite ho. (Indikátor nastavenia systému ICC (zelený),
indikátor vozidla jazdiaceho pred vami, indikátor na-
stavenej vzdialenosti a indikátor nastavenej rých-
losti vozidla sa rozsvietia.) Zložte nohu z plynového
pedálu. Vaše vozidlo bude udržiavať nastavenú
rýchlosť.

Keď stlačíte spínač <SET/-> za nasledovných pod-
mienok, systém sa nedá nastaviť a indikátory ICC
budú približne 2 sekundy blikať:

• Keď jazdíte rýchlosťou nižšou ako 30 km/h (20
MPH) a nerozpozná sa vozidlo pred vami.

• Keď radiaca páka nie je v polohe D ( jazda dopre-
du).

• Keď je parkovacia brzda aktivovaná.

• Keď vodič obsluhuje brzdy.

Systém sa nedá nastaviť, ak stlačíte spínač <SET/->
za nasledovných podmienok.
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Zaznie výstražná zvuková signalizácia a objaví sa
správa:

• Keď je systém ESP vypnutý (Ak chcete používať
systém ICC, zapnite systém ESP. Stlačením spí-
nača ON/OFF tempomatu systém ICC vypnete
a systém ICC resetujete opakovaným stlačením
spínača ON/OFF tempomatu.) Ďalšie informá-
cie o systéme ESP nájdete v časti “Systém
elektronického stabilizačného programu (ESP)”
uvedené neskôr v tejto časti.

• Keď je systém ESP (vrátane systému kontroly
trakcie) v prevádzke.

• Keď koleso preklzáva (ak chcete používať sys-
tém ICC uistite sa, že kolesá už nepreklzávajú.)

1 Displej nastavenia systému s vozidlom pred vami

2 Displej nastavenia systému bez vozidla pred
vami

Vodič nastaví požadovanú rýchlosť vozidla na zá-
klade podmienok na ceste. Systém ICC udržiava na-
stavenú rýchlosť vozidla, podobne ako klasický
tempomat, pokým v jazdnom pruhu pred vami ne-
rozpozná iné vozidlo.

Systém ICC zobrazuje nastavenú rýchlosť.

Rozpoznané vozidlo pred vami:

Keď systém ICC rozpozná v jazdnom pruhu pred
vami vozidlo, spomalí vozidlo reguláciou škrtiacej
klapky a použitím bŕzd tak, aby zosúladil vašu rých-
losť s rýchlosťou pomalšieho vozidla pred vami. Sys-

tém následne reguluje rýchlosť vozidla podľa rých-
losti vozidla pred vami, aby tak udržal vodičom zvo-
lenú vzdialenosť medzi vozidlami.

POZNÁMKA:
• Keď systém ICC začne brzdiť, rozsvietia sa

brzdové svetlá vozidla.

• Počas činnosti bŕzd je možné počuť hluk. Nie
je to porucha.

Keď sa rozpozná vozidlo pred vami, rozsvieti sa in-
dikátor rozpoznania vozidla pred vami. Systém ICC
zobrazí aj nastavenú rýchlosť a zvolenú vzdialenosť.
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Nerozpoznané vozidlo pred vami:

Keď už vozidlo pred vami viac nie je rozpoznávané,
systém ICC postupne zrýchli vaše vozidlo tak, aby
obnovil predtým nastavenú rýchlosť vozidla. Sys-
tém ICC následne udržiava nastavenú rýchlosť.

Keď už vozidlo pred vami viac nie je rozpoznávané,
indikátor rozpoznania vozidla pred vami zhasne.

Ak sa vozidlo pred vami objaví počas zrýchľovania
na nastavenú rýchlosť alebo kedykoľvek, keď je sys-
tém ICC v prevádzke, systém reguluje vzdialenosť
od takéhoto vozidla.

Keď už vozidlo pred vami viac nie je rozpoznávané
pri rýchlosti nižšej ako približne 25 km/h (15 MPH),
systém sa zruší.

Pri predchádzaní iného vozidla bude indikátor na-
stavenej rýchlosti blikať, keď rýchlosť vozidla pre-
kročí nastavenú rýchlosť. Keď je priestor pred vo-
zidlom voľný, indikátor rozpoznania vozidla zhasne.
Keď pedál uvoľníte, vozidlo sa vráti k predtým na-
stavenej rýchlosti.

Dokonca aj keď je rýchlosť vozidla nastavená systé-
mom ICC, môžete stlačiť plynový pedál, keď potre-
bujete prudko zrýchliť.

Spôsob zmeny nastavenej rýchlosti
vozidla
Ak chcete zrušiť prednastavenú rýchlosť, použite
jednu z týchto metód:

• Stlačte spínač CANCEL. Indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla zhasne.

• Stlačte brzdový pedál. Indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla zhasne.

• Vypnite spínač ON/OFF tempomatu. Indikátor
systému ICC zhasne.

Pre nastavenie vyššej rýchlosti jazdy použite jed-
nu z nasledujúcich metód:

• Stlačte plynový pedál. Keď vozidlo dosiahne že-
lanú rýchlosť, stlačte a uvoľnite spínač <SET/->.

• Stlačte a podržte spínač <RES/+>. Nastavená
rýchlosť vozidla sa zvýši približne o 10 km/h (5
MPH).

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <RES/+>.
Vždy, keď to urobíte, nastavená rýchlosť sa zvýši
o približne 1 km/h (1 MPH).

Pre nastavenie nižšej rýchlosti jazdy použite jed-
nu z nasledujúcich metód:

• Jemne stlačte brzdový pedál. Keď vozidlo do-
siahne želanú rýchlosť, stlačte spínač <SET/-> a
uvoľnite ho.

• Stlačte a podržte spínač <SET/->. Nastavená
rýchlosť vozidla sa zníži približne o 10 km/h (5
MPH).

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <SET/->.
Vždy, keď to urobíte, nastavená rýchlosť sa zníži
o približne 1 km/h (1 MPH).

Ak chcete obnoviť nastavenú rýchlosť, stlačte a
uvoľnite spínač <RES/+>. Vozidlo obnoví naposledy
nastavenú rýchlosť jazdy, ak je rýchlosť vozidla vyš-
šia ako 30 km/h (20 MPH).

Spôsob zmeny nastavenej
vzdialenosti od vozidla pred vami
Vzdialenosť od vozidla pred vami môžete zvoliť ke-
dykoľvek, a to v závislosti od podmienok premávky.

Po každom stlačení spínača DISTANCE sa nastave-
ná vzdialenosť zmení na dlhú, strednú, krátku a späť
na dlhú v tomto poradí.

Vzdialenosť Displej Približná vzdialenosť
pri rýchlosti 100 km/h
(60 MPH) (m (stopy))

Dlhá m 60 (200)

Stredná m 45 (150)

Krátka m 30 (100)

• Vzdialenosť od vozidla pred vami sa mení podľa
rýchlosti vozidla. Čím vyššia rýchlosť, tým väčšia
vzdialenosť.

• Ak je systém EV vypnutý, nastavená vzdialenosť
sa zmení na dlhú. (Po každom spustení systému
EV sa úvodné nastavenie zmení na dlhé.)

Výstraha priblíženia
Ak sa vaše vozidlo priblíži k vozidlu pred vami kvôli
prudkému spomaleniu tohto vozidla alebo keď sa
pred vás prudko zaradí iné vozidlo, systém upozorní
vodiča zvukovou signalizáciou a na displeji systému
ICC. Spomaľte stlačením brzdového pedálu, aby ste
udržali bezpečnú vzdialenosť od vozidla v prípade
ak:

• Zaznie zvuková signalizácia.
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• Zabliká indikátor rozpoznania vozidla pred va-
mi.

Výstražná zvuková signalizácia nemusí zaznieť v
niektorých prípadoch, keď je medzi vozidlami krát-
ka vzdialenosť. Tu je niekoľko príkladov:

• Keď vozidlá jazdia rovnakou rýchlosťou a vzdia-
lenosť medzi vozidlami sa nemení.

• Keď vozidlo pred vami jazdí rýchlejšie a vzdiale-
nosť medzi vozidlami sa zväčšuje.

• Keď sa vozidlo zaradí v blízkosti vášho vozidla.

Výstražná zvuková signalizácia nebude znieť, keď:

• Vaše vozidlo sa približuje k iným vozidlám, ktoré
sú zaparkované alebo sa pohybujú pomaly.

• Stlačíte plynový pedál, čo má prednosť pred sys-
témom.

POZNÁMKA:
Výstražná zvuková signalizácia priblíženia môže
zaznieť a displej systému môže blikať aj vtedy,
keď radarový snímač rozpozná objekty na boč-
nej strane vozidla alebo objekty, ktoré sa nachá-
dzajú pri ceste. To môže spôsobiť, že systém ICC
spomalí alebo zrýchli vozidlo. Radarový snímač
môže tieto predmety detekovať počas jazdy v sil-
nom vetre, na úzkych cestách, v kopcoch, prípad-
ne pri vchádzaní do zákruty alebo vychádzaní z
nej. V týchto prípadoch musíte správnu vzdiale-
nosť od vozidla idúceho pred vami regulovať ma-
nuálne.

Citlivosť snímača môže ovplyvniť aj obsluha vozidla
(riadiaci manéver alebo pozícia v jazdnom pruhu),

ako aj situácia v premávke, prípadne stav vozidla
(ak napríklad jazdíte s vozidlom, ktoré je poškode-
né).

Akcelerácia pri predbiehaní

VAROVANIE
Aby sa znížilo riziko kolízie, ktorá môže mať za
následok vážne zranenie alebo smrť, dbajte,
prosím, o nasledovné:

• Táto funkcia sa aktivuje len s ľavou* sme-
rovkou a bude rýchlo akcelerovať vozidlo
dokonca aj vtedy, keď sa nezmení jazdný
pruh.Toto môže zahŕňať situácie bez pred-
biehania, ako výjazdy ľavou stranou*.
*: V krajinách, kde sa jazdí na pravej strane
je toto obrátené.

• Zabezpečte, aby v prípade predbiehania
iného vozidla bol vedľajší jazdný pruh čis-
tý predtým ako sa iniciuje predbiehanie.
Počas predbiehania sa môžu vyskytnúť
náhle zmeny, preto vždy riaďte alebo brz-
dite manuálne tak, ako je to potrebné a
nikdy sa úplne nespoliehajte na systém.

Jazda na ľavej strane:

Keď má systém ICC viac ako 60 km/h(37 MPH) a ide
za pomalším vozidlom (pod nastavenou hodnotou
rýchlosti ICC) a je aktivovaná ľavá smerovka, sys-
tém ICC automaticky spustí akceleráciu vozidla, aby
sa pomohlo predbiehaniu na ľavej strane a začne
znižovať vzdialenosť k vozidlu priamo oproti. Túto
funkciu spustí len aktivácia ľavej smerovky. Keď vo-
dič riadi vozidlo a príde do pruhu na predbiehanie,

ak sa vpredu nerozpozná žiadne vozidlo, systém ICC
bude pokračovať v akcelerácii na rýchlosť nastave-
nú v systéme ICC. Ak sa vpredu rozpozná ďalšie vo-
zidlo, potom bude vozidlo akcelerovať až po rých-
losť nasledovania tohto vozidla. Ak vozidlo nie je
smerované do ľavého pruhu na predbiehanie, akce-
lerácia sa po krátkom čase zastaví a znova sa nado-
budne nastavená vzdialenosť nasledovania. Akce-
leráciu je možné zastaviť v ktoromkoľvek bode stla-
čením brzdového pedálu alebo spínačom CANCEL
na volante.

Jazda na pravej strane:

Keď má systém ICC viac ako 60 km/h(37 MPH) a ide
za pomalším vozidlom (pod nastavenou hodnotou
rýchlosti ICC) a je aktivovaná pravá smerovka, sys-
tém ICC automaticky spustí akceleráciu vozidla, aby
sa pomohlo predbiehaniu na pravej strane a začne
znižovať vzdialenosť k vozidlu priamo oproti. Túto
funkciu spustí len aktivácia pravej smerovky. Keď
vodič riadi vozidlo a príde do pruhu na predbieha-
nie, ak sa vpredu nerozpozná žiadne vozidlo, sys-
tém ICC bude pokračovať v akcelerácii na rýchlosť
nastavenú v systéme ICC. Ak sa vpredu rozpozná
ďalšie vozidlo, potom bude vozidlo akcelerovať až
po rýchlosť nasledovania tohto vozidla. Ak vozidlo
nie je smerované do pravého pruhu na predbieha-
nie, akcelerácia sa po krátkom čase zastaví a znova
sa nadobudne nastavená vzdialenosť. Akceleráciu
je možné zastaviť v ktoromkoľvek bode stlačením
brzdového pedálu alebo spínačom CANCEL na vo-
lante.
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Automatické zrušenie
Zvuková signalizácia znie za nasledovných podmie-
nok a ovládanie sa automaticky zruší.

• Keď pred vami nebolo rozpoznané vozidlo a va-
še vozidlo jazdí rýchlosťou nižšou ako 25 km/h
(15 MPH)

• Keď systém usúdi, že vozidlo je odstavené (stojí)
a nehýbe sa (nie je v pohybe)

• Keď radiaca páka nie je v polohe D ( jazda dopre-
du)

• Keď je parkovacia brzda aktivovaná

• Keď je systém ESP vypnutý

• Keď je systém ESP (vrátane systému kontroly
trakcie) v prevádzke

• Keď dôjde k narušeniu merania vzdialenosti v
dôsledku priľnutia nečistôt alebo prekážok k
snímaču

• Keď koleso preklzáva

• Keď je radarový signál dočasne prerušený

• Na cestách s opakovanými klesaniami a stúpa-
niami

Obmedzenia režimu regulácie
vzdialenosti medzi vozidlami

VAROVANIE
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému ICC.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s tými-
to obmedzeniami systému, môže to mať za
následok vážne zranenie alebo usmrtenie.

• Systém je primárne určený na to, aby sa
používal na rovných, suchých a otvorených
cestách s menšou premávkou. Neodporú-
ča sa používať systém v mestskej alebo
hustej premávke.

• Systém sa neprispôsobí automaticky pod-
mienkam na ceste. Tento systém by sa mal
používať v rovnomerne plynúcej premáv-
ke. Systém nepoužívajte na cestách s os-
trými zákrutami, na zľadovatených ces-
tách, v silnom daždi alebo v hmle.

• Keďže výkon funkcie regulácie vzdiale-
nosti má svoje obmedzenia, nikdy sa ne-
spoliehajte výlučne na systém ICC. Tento
systém nenapraví neopatrnú, nepozornú
alebo roztržitú jazdu, ani neprekoná zlú vi-
diteľnosť v daždi, hmle alebo inom zlom
počasí. Znížte rýchlosť vozidla stlačením
brzdového pedálu, a to v závislosti od
vzdialenosti od vozidla pred vami a od
okolitých okolností, aby ste udržali bez-
pečnú vzdialenosť medzi vozidlami.

• Ak vozidlo pred vami zastaví, vozidlo spo-
malí tak že až zastane, avšak v rámci ob-
medzení systému. Systém sa zruší keď
usúdi, že došlo k zastaveniu vozidla a za-
znie výstražná zvuková signalizácia. Aby
sa zabránilo pohybu vozidla, vodič musí
stlačiť brzdový pedál.

• Vždy dávajte pozor na činnosť vozidla a
buďte pripravení manuálne upraviť správ-
nu vzdialenosť. Režim regulácie vzdiale-
nosti medzi vozidlami systému ICC nemu-
sí za určitých okolností zvládať udržiava-

nie zvolenej vzdialenosti medzi vozidlami
(odstup) alebo zvolenú rýchlosť vozidla.

• Systém nemusí rozpoznať vozidlo pred va-
mi za určitých cestných alebo poveter-
nostných podmienok. Ak sa chcete vyhnúť
nehodám, systém ICC nikdy nepoužívajte
za nasledovných podmienok:
– Na cestách s hustou premávkou alebo

ostrými zákrutami
– Na vozovkách s klzkým povrchom, ako

je ľad alebo sneh atď.
– Počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh

atď.)
– Keď sa do snímača systému dostane

dážď, sneh alebo nečistoty
– Pri strmých klesaniach (vozidlo môže

prekročiť nastavenú rýchlosť vozidla a
časté brzdenie môže mať za následok
prehriatie bŕzd)

– Na cestách s opakovanými klesaniami
a stúpaniami

– Ak podmienky premávky sťažujú udr-
žanie správnej vzdialenosti medzi vo-
zidlami z dôvodu častého zrýchľova-
nia alebo spomaľovania

– Ak je rušený inými radarovými zdrojmi.

• Na niektorých cestách alebo podmienkach
cestnej premávky sa môže vozidlo alebo
iný predmet nečakane dostať do detekčnej
zóny snímača a spôsobiť automatické brz-
denie. Možno budete musieť regulovať
vzdialenosť od iných vozidiel pomocou
plynového pedála. Buďte vždy v pohoto-
vosti a vyhýbajte sa používaniu systému
ICC, ak sa podľa tejto časti neodporúča.
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Radarový snímač nerozpozná nasledujúce predme-
ty:

• Statické a pomaly sa pohybujúce vozidlá

• Chodcov alebo prekážky na vozovke

• Prichádzajúce vozidlá v rovnakom pruhu

• Motocykle jazdiace okrajom jazdného pruhu

Snímač vo všeobecnosti rozpoznáva signály, ktoré
sa vracajú od vozidla pred vami. Preto ak snímač
nedokáže rozpoznať odraz od vozidla pred vami,
systém ICC nemôže udržiavať zvolenú vzdialenosť.

Nasledujú niektoré podmienky, za ktorých snímač
nedokáže rozpoznať signály:

• Keď sneh alebo voda rozstreknutá prechádza-
júcimi vozidlami znižuje viditeľnosť snímača

• Keď na zadné sedadlá alebo do batožinového
priestoru vášho vozidla naložíte mimoriadne
ťažký náklad

Systém ICC je navrhnutý tak, aby v rámci určitých
obmedzení systému automaticky kontroloval čin-
nosť snímača. Ak je snímač zakrytý nečistotami ale-
bo nejakou prekážkou, systém sa automaticky zru-
ší. Ak je snímač pokrytý ľadom, priesvitným alebo
priehľadným plastovým vreckom atď., systém ICC
ich nemusí detekovať. V takýchto prípadoch sa re-
žim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami nemusí
zrušiť a nemusí byť schopný udržiavať zvolenú
vzdialenosť od vozidla pred vami. Uistite sa, že pra-
videlne kontrolujete a čistíte snímač.

Detekčná oblasť radarového snímača je obmedze-
ná. Vozidlo pred vami musí byť v detekčnej zóne re-
žimu regulácie vzdialenosti medzi vozidlami, aby sa
zachovala zvolená vzdialenosť od vozidla pred va-
mi.

Vozidlo pred vami môže prejsť mimo detekčnej zó-
ny, a to kvôli svojej polohe v rovnakom jazdnom pru-
hu. Motocykle jazdiace v rovnakom pruhu pred va-
mi sa nemusia rozpoznať, ak nejazdia pri stredovej
čiare jazdného pruhu. Vozidlo, ktoré vchádza do
jazdného pruhu pred vami sa nemusí rozpoznať,
kým sa vozidlo úplne nepresunie do jazdného pru-
hu. Ak sa to stane, systém ICC vás môže upozorniť
bliknutím indikátora systému a zvukovou signa-
lizáciou. Správnu vzdialenosť od vozidla idúceho
pred musí vodič regulovať manuálne.
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Pri jazde na niektorých typoch ciest, ako sú naprík-
lad veterné cesty, kopcovité cesty, cesty so zákru-
tami, úzke cesty alebo cesty vo výstavbe, môže ra-
darový snímač rozpoznávať vozidlá v inom jazdnom
pruhu, prípadne dočasne nemusí rozpoznať vozidlo
jazdiace pred vami. To môže spôsobiť, že systém ICC
spomalí alebo zrýchli vozidlo.

Na rozpoznávanie vozidiel môže mať vplyv aj čin-
nosť vozidla (manévre riadenia alebo poloha v jazd-
nom pruhu atď.), prípadne stav vozidla. Ak sa to sta-
ne, systém ICC vás môže upozorniť nečakaným
bliknutím indikátora systému a zvukovou signa-
lizáciou. Správnu vzdialenosť od vozidla idúceho
pred vami musíte regulovať manuálne.

Systém je prechodne nedostupný
Za nasledujúcich podmienok môže byť systém ICC
dočasne nedostupný. V takýchto prípadoch sa sys-
tém ICC nemusí zrušiť a nemusí byť schopný udr-
žiavať zvolenú vzdialenosť od vozidla pred vami.

Situácia A:

Systém ICC bude automaticky zrušený za nasledov-
ných podmienok. Zaznie zvuková signalizácia a sys-
tém sa nebude dať nastaviť:

• Keď je systém ESP vypnutý

• Keď je systém ESP (vrátane systému kontroly
trakcie) v prevádzke

• Keď pred vami nebolo rozpoznané vozidlo a va-
še vozidlo jazdí rýchlosťou nižšou ako 25 km/
h(15 MPH)

• Keď systém usúdi, že vozidlo je odstavené (stojí)
a nehýbe sa (nie je v pohybe)

• Keď radiaca páka nie je v polohe D ( jazda dopre-
du)

• Keď je parkovacia brzda aktivovaná

• Keď pneumatika preklzáva

• Keď je radarový signál dočasne prerušený

• Na cestách s opakovanými klesaniami a stúpa-
niami

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky viac nie sú prítom-
né, systém ICC znovu zapnite, aby ste ho mohli pou-
žívať.

Situácia B:

Zaznie zvuková signalizácia a na displeji s informá-
ciami o vozidle sa zobrazí výstražná správa [Not
Available Front Radar Blocked].

• Systém ICC sa automaticky zruší, keď je oblasť
radarového snímača pokrytá nečistotami alebo
prekážkami, čo znemožní zistenie vozidla pred
vami.
Činnosť, ktorú treba vykonať:
Ak sa objaví výstražná správa, vozidlo zaparkuj-
te na bezpečnom mieste a vypnite systém EV.
Keď je radarový signál dočasne prerušený, vy-
čistite oblasť snímača a znovu zapnite systém
EV. Ak sa výstražná správa naďalej zobrazuje,
nechajte systém ICC skontrolovať u informova-
ného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u
certifikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.
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• Pri jazde po cestách s obmedzenou infraštruk-
túrou alebo s budovami (napríklad dlhé mosty,
púšte, zasnežené polia, jazda popri dlhých ste-
nách), môže systém rozsvietiť (oranžovú)
výstražnú kontrolku systému ICC a zobraziť hlá-
senie [Not Available Front Radar Blocked].
Činnosť, ktorú treba vykonať:
Keď vyššie uvedené podmienky viac nie sú prí-
tomné, systém ICC znovu zapnite, aby ste ho
mohli používať.

Podmienka C:

Keď systém ICC nepracuje správne, zaznie zvuková
signalizácia a objaví sa výstraha systému ICC (žltá).

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa objaví výstraha, zaparkujte vozidlo na bezpeč-
nom mieste. Vypnite systém EV, znovu zapnite sys-
tém EV, pokračujte v jazde a znovu nastavte systém
ICC.

Ak nie je možné nastaviť systém alebo ak zosta-
ne výstraha rozsvietená, môže to znamenať, že
systém ICC má poruchu. Hoci je vozidlo za nor-
málnych podmienok stále pojazdné, nechajte si
vozidlo skontrolovať. Za účelom poskytnutia tej-
to služby navštívte informovaného opravára vo-
zidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predaj-
cu elektrických vozidiel značky NISSAN.

Údržba systému
Snímač systému ICC sa nachádza v prednej časti
vozidla.

Aby sa zaistila správna prevádzka systému ICC, uis-
tite sa, že dodržujete nasledujúce body:

• Oblasť snímača vždy uchovávajte v čistote.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
snímača

• Oblasť snímača a jej blízke okolie nezakrývajte
alebo na ne neprilepujte nálepky alebo podob-
né objekty. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie alebo
poruchu.

• Do blízkosti priestoru snímača nedávajte kovo-
vé objekty (kryt kefiek atď.). Mohlo by to spôso-
biť zlyhanie alebo poruchu.

• Predný nárazník nepozmeňujte, neodstraňujte
alebo nestriekajte. Pred vykonaním úprav na
prednom nárazníku alebo jeho výmenou kon-
taktujte informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaného predajcu elektric-
kých vozidiel NISSAN.

Overovacie čísla a informácie o rádiu nájdete v
“Rádiofrekvenčné schválenie” v časti “9. Tech-

nické informácie”.

KONVENČNÝ režim tempomatu
(FIXNÁ RÝCHLOSŤ)
Tento režim umožňuje udržiavať rýchlosť jazdy me-
dzi 40 a 144 km/h (25 a 90 MPH) bez toho, aby ste
museli mať nohu položenú na plynovom pedále.

VAROVANIE

• V režime konvenčného tempomatu (fixná
rýchlosť) nezaznie výstražná zvuková sig-
nalizácia, ktorá by vás upozornila, ak sa
priblížite príliš blízko k vozidlu pred vami,
pretože nerozpoznáva prítomnosť vozidla
pred vami, ani vzdialenosť medzi vozidla-
mi.

• Venujte veľkú pozornosť vzdialenosti me-
dzi vašim vozidlom a vozidlom pred vami,
inak môže dôjsť ku kolízii.

• Vždy si overte nastavenie systému ICC na
displeji systému.

• Režim konvenčného tempomatu (fixná
rýchlosť) nepoužívajte počas jazdy za na-
sledujúcich podmienok:
– ak nie je možné udržať vozidlo pri na-

stavenej rýchlosti
– v hustej premávke alebo v premávke,

kde sa rýchlosti často menia
– na veterných alebo kopcovitých ces-

tách
– na klzkých cestách (dážď, sneh, ľad,

atď.)
– vo veľmi veterných oblastiach

• Ak to urobíte, môže to spôsobiť stratu kon-
troly nad vozidlom a následnú nehodu.
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Spínače konvenčného tempomatu
(fixná rýchlosť)

1 Spínač <RES/+>:

Obnovuje nastavenú rýchlosť alebo postupne
zvyšuje rýchlosť.

2 Spínač <CANCEL>:

Deaktivuje systém bez toho, aby vymazal
nastavenú rýchlosť.

3 Spínač <SET/->:

Nastavuje požadovanú rýchlosť, postupne
znižuje rýchlosť.

4 Spínač ON/OFF tempomatu:

Hlavný spínač aktivácie/deaktivácie systému.

Displej a indikátory režimu regulácie
vzdialenosti medzi vozidlami
Displej sa nachádza na displeji s informáciami o vo-
zidle.

1. Tento indikátor udáva stav systému ICC v závis-
losti od farby.

• Indikátor systému ICC v polohe ON (sivý):
Udáva, že spínač ON/OFF tempomatu je v po-
lohe ON.

• Indikátor systému ICC v polohe ON (zelený):
Zobrazuje sa, zatiaľ čo rýchlosť vozidla je ria-
dená konvenčným režimom tempomatu (fix-
ná rýchlosť) systému ICC.

• Indikátor systému ICC v polohe ON (žltý):
Udáva, že v systéme ICC sa vyskytla porucha.

2. Nastavenie indikátora rýchlosti vozidla:

Udáva nastavenú rýchlosť vozidla.

Prevádzka konvenčného režimu
tempomatu (fixná rýchlosť)
Ak chcete zapnúť konvenčný režim tempomatu
(fixná rýchlosť), stlačte spínač ON/OFF tempomatu
na dlhší čas ako približne na 1,5 sekundy.

Keď stlačením zapnete spínač ON/OFF tempomatu,
na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí disp-
lej konvenčného režimu tempomatu (fixná rýchlosť)
a indikátory. Keď podržíte spínač ON/OFF stlačený
po dobu dlhšiu ako 1,5 sekundy, displej systému ICC
zhasne. Objaví sa indikátor tempomatu. Teraz mô-

žete nastaviť požadovanú rýchlosť jazdy. Opakova-
ným stlačením spínača ON/OFF tempomatu sys-
tém úplne vypnete.

Keď spínač napájania dáte do polohy OFF, systém
sa tiež automaticky vypne.

Ak chcete systém ICC použiť znovu, rýchlo stlačte a
uvoľnite spínač ON/OFF tempomatu (režim regulá-
cie vzdialenosti medzi vozidlami) alebo ho znovu
stlačte a podržte (režim konvenčného tempomatu),
aby sa zapol.

VÝSTRAHA
Aby ste predišli náhodnej aktivácii tempoma-
tu, uistite sa, že ste vypli spínač ON/OFF tem-
pomatu, keď systém ICC nepoužívate.

Ak chcete nastaviť rýchlosť jazdy, vozidlo zrýchlite
na želanú rýchlosť, stlačte spínač <SET/-> a uvoľ-
nite ho. (Farba indikátora tempomatu sa zmení na
zelenú a rozsvieti sa indikátor nastavenej rýchlosti
vozidla.) Zložte nohu z plynového pedálu. Vaše vo-
zidlo bude udržiavať nastavenú rýchlosť.

• Ak chcete predbehnúť iné vozidlo, stlačte ply-
nový pedál. Keď plynový pedál uvoľníte, vozidlo
spomalí na nastavenú rýchlosť.

• Vozidlo nie je schopné udržiavať nastavenú
rýchlosť pri jazde nahor alebo nadol strmým
svahom. Ak sa to stane, rýchlosť vozidla udržuj-
te manuálne.
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Ak chcete zrušiť prednastavenú rýchlosť, použite
jednu z nasledujúcich metód:

• Stlačte spínač CANCEL. Indikátor rýchlosti vo-
zidla sa vypne.

• Stlačte brzdový pedál. Indikátor rýchlosti vozid-
la sa vypne.

• Vypnite spínač ON/OFF tempomatu. Zhasne in-
dikátor tempomatu, aj indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla.

Pre nastavenie vyššej rýchlosti jazdy použite jed-
nu z troch nasledujúcich metód:

• Stlačte plynový pedál. Keď vozidlo dosiahne že-
lanú rýchlosť, stlačte a uvoľnite spínač <SET/->.

• Stlačte a podržte spínač <RES/+>. Keď vozidlo
dosiahne želanú rýchlosť, uvoľnite spínač.

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <RES/+>.
Vždy, keď to urobíte, nastavená rýchlosť sa zvýši
o 1 km/h (1 MPH).

Ak chcete znovu nastaviť vyššiu rýchlosť, postu-
pujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:

• Jemne stlačte brzdový pedál. Keď vozidlo do-
siahne želanú rýchlosť, stlačte spínač <SET/-> a
uvoľnite ho.

• Stlačte a podržte spínač <SET/->. Keď vozidlo
spomalí na želanú rýchlosť, spínač uvoľnite.

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <SET/->.
Vždy, keď to urobíte, nastavená rýchlosť sa zníži
o 1 km/h (1 MPH).

Ak chcete obnoviť nastavenú rýchlosť, stlačte a
uvoľnite spínač <RES/+>. Vozidlo obnoví naposledy
nastavenú rýchlosť jazdy, ak je rýchlosť vozidla vyš-
šia ako 40 km/h (25 MPH).

Systém je prechodne nedostupný
Zvuková signalizácia znie za nasledovných podmie-
nok a ovládanie sa automaticky zruší.

• Ak vozidlo spomalí na rýchlosť o viac ako 13
km/h (8 MPH) nižšiu ako je nastavená rýchlosť

• Keď radiaca páka nie je v polohe D ( jazda dopre-
du).

• Keď je parkovacia brzda aktivovaná

• Keď je systém ESP (vrátane systému kontroly
trakcie) v prevádzke

• Keď koleso preklzáva

Ak systém nefunguje správne, znie zvuková signali-
zácia a farba indikátora tempomatu sa zmení na
žltú.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa farba indikátora tempomatu zmení na žltú,
vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste. Vypnite
systém EV, znovu zapnite systém EV, pokračujte v
jazde a potom vykonajte nastavenie znovu.

Ak nastavenie nie je možné alebo ak zostane in-
dikátor rozsvietený, môže to znamenať, že sys-
tém má poruchu. Hoci je vozidlo za normálnych
podmienok stále pojazdné, nechajte si vozidlo
skontrolovať u informovaného opravára vozidiel
LEAF, ako napríklad u certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému ProPILOT môže spôsobiť
vážne zranenie alebo smrť.

• ProPILOT nie je systém samočinného ria-
denia vozidla. V rámci svojich možností,
ako sú tieto opísané v tejto príručke, po-
máha vodičovi pri určitých činnostiach po-
čas jazdy.

• Systém ProPILOT nie je náhradou za správ-
ny postup riadenia a nie je navrhnutý tak,
aby naprával neopatrnú, nepozornú alebo
roztržitú jazdu. Systém ProPILOT nebude
vždy riadiť vozidlo tak, aby ho udržal v
jazdnom pruhu. Systém ProPILOT nie je
navrhnutý tak, aby zabránil strate kontro-
ly nad vozidlom. Je na zodpovednosti vo-
diča, aby dával pozor, jazdil bezpečne, vo-
zidlo udržiaval v jazdnom pruhu a vozidlo
mal vždy pod kontrolou.

• Systém ProPILOT má svoje obmedzenia.
Systém ProPILOT nefunguje vo všetkých
jazdných, dopravných, poveternostných,
ani cestných podmienkach. Je na zodpo-
vednosti vodiča, aby dával pozor, jazdil
bezpečne, vozidlo udržiaval v jazdnom
pruhu a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

• Systém ProPILOT je iba pomôcka pre vodi-
ča, nie je to zariadenie na vyhýbanie sa ko-
lízii alebo výstražné zariadenie.

PROPILOT (ak je súčasťou
výbavy)
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• Systém ProPILOT je určený len na jazdu po
diaľniciach, kde je premávka v protismere
oddelená bariérou a nie je určený na jazdu
po meste.

• Vždy dodržiavajte vyznačené povolené
rýchlosti a nenastavujte rýchlosť na vyššie
hodnoty, ako predpisuje dopravné znače-
nie.

• Počas jazdy nikdy nedávajte ruky dole z
volantu. Vždy držte ruky na volante a jaz-
dite bezpečne s vašim vozidlom.

• Systém ProPILOT nereaguje na stojace ale-
bo pomaly sa pohybujúce vozidlá.

• Pri používaní systému ProPILOT vždy jaz-
dite opatrne a dávajte pozor. Pred použi-
tím systému ProPILOT si dôkladne prečí-
tajte príručku vlastníka a pochopte ju. Aby
ste sa vyhli vážnemu zraneniu alebo usmr-
teniu, nespoliehajte sa pri prevencii nehôd
alebo regulácii rýchlosti vozidla v núdzo-
vých situáciách výlučne na systém. Sys-
tém ProPILOT nepoužívajte, ak na to nie sú
na ceste a v premávke vhodné podmienky.

jA Predná kamera s viacnásobným snímaním

jB Radarový snímač

Systém ProPILOT je určený na zlepšenie prevádzky
vozidla, keď jazdíte za vozidlom, ktoré ide v rovna-
kom jazdnom pruhu a smere jazdy.

Systém ProPILOT využíva prednú kameru s viacná-
sobným snímanímjA namontovanú za čelným sk-
lom a radarový snímač umiestnený v prednej časti
vozidlajB na meranie vzdialenosti od vozidla pred
vami jazdiaceho v rovnakom jazdnom pruhu a na
sledovanie označenia jazdných pruhov. Ak vozidlo
detekuje pred vami pomaly jazdiace vozidlo, systém
zníži rýchlosť vozidla tak, že vaše vozidlo bude jazdiť
za vozidlom pred vami so zvoleným odstupom. Sys-
tém pomáha tiež držať vozidlo v strede jazdného
pruhu, keď zreteľne rozpoznáva označenia
jazdných pruhov.

PREVÁDZKA SYSTÉMU PROPILOT
Systém ProPILOT má nasledujúce funkcie:

1) Systém inteligentného tempomatu (ICC)

2) Asistent riadenia

Systém inteligentného tempomatu
(ICC)
Systém ICC sa dá nastaviť na jeden z dvoch režimov
tempomatu:

• Konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť):

Slúži na jazdu nastavenou rýchlosťou.

POZNÁMKA:
Asistent riadenia nie je k dispozícii v konvenčnom
režime tempomatu (fixná rýchlosť).

• Režim regulácie vzdialenosti medzi vozidla-
mi:

Systém ICC udržiava zvolenú vzdialenosť od vozidla
pred vami v rámci rozsahu rýchlosti od 0 po 144
km/h (0 po 90 MPH) až po nastavenú rýchlosť. Na-
stavenú rýchlosť môže vodič nastaviť na 30 až 144
km/h (20 po 90 MPH). Keď vozidlo pred vami spo-
malí až tak, že zastaví, vaše vozidlo postupne spo-
malí tak, že tiež zostane stáť. Keď je vozidlo zasta-
vené, systém ICC udržuje silu brzdenia, aby vozidlo
zostalo stáť.
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POZNÁMKA:
Ak vaše vozidlo zastaví na menej ako 3 sekundy a
vozidlo pred vami sa začne pohybovať, vaše vo-
zidlo sa začne pohybovať automaticky.

– Ak sa vozidlo pred vami začne pohybovať sme-
rom dopredu, brzdu uvoľníte stlačením tlačidla
<RES+> na volante alebo ľahkým stlačením ply-
nového pedálu. Systém ICC začne znovu udr-
žiavať zvolenú vzdialenosť od vozidla pred vami.

– Keď na vzdialenosť zvolenú vodičom nie je pred
vami žiadne vozidlo, vozidlo bude jazdiť rýchlos-
ťou nastavenou vodičom. Aby sa táto funkcia
dala použiť, rýchlosť musí byť vyššia ako 30
km/h (20 MPH).

POZNÁMKA:
Ak vodič vypol nastavenie systému Intelligent
Emergency Braking (IEB) pomocou ponuky [Na-
stavenia] na displeji s informáciami o vozidle, sys-
tém IEB sa automaticky zapne po aktivácii sys-
tému ICC.

Asistent riadenia
Funkcia asistenta riadenia ovláda systém riadenia a
pomáha vám udržať vozidlo v jazdnom pruhu.

Keď pred vami nie je žiadne vozidlo, asistent riade-
nia nie je k dispozícii pri rýchlostiach nižších ako 60
km/h (37 MPH).

➀ Ovládacie prvky na volante (vľavo)

➁ Displej s informáciami o vozidle

➂ Ovládacie prvky na volante (vpravo)

➃ Tlačidlo ProPILOT
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OVLÁDACIE PRVKY SYSTÉMU
PROPILOT

1) Spínač vzdialenosti
– Dlhá
– Stredná
– Krátka

2) Spínač <RES+>
Obnovuje nastavenú rýchlosť alebo postupne
zvyšuje rýchlosť.

3) Spínač <CANCEL>
Deaktivuje systém ProPILOT

4) Spínač <SET->
Nastavuje požadovanú rýchlosť alebo postup-
ne znižuje rýchlosť

5) Spínač ProPILOT:
Zapína alebo vypína systém ProPILOT

6) Spínač asistenta riadenia:
Zapína alebo vypína funkciu asistenta riadenia

DISPLEJ A INDIKÁTORY SYSTÉMU
PROPILOT
1) Indikátor označenia jazdných pruhov

Označuje, či systém rozpoznáva jazdné pruhy.
– Nezobrazujú sa žiadne označenia jazdných

pruhov: asistent riadenia je vypnutý.

– Indikátor jazdných pruhov (sivý): Nerozpoz-
nali sa žiadne označenia jazdných pruhov.

– Indikátor jazdných pruhov (zelený): Rozpoz-
nali sa označenia jazdných pruhov.

– Indikátor jazdných pruhov (žltý): Rozpozna-
lo sa opustenie jazdného pruhu.

2) Nastavenie indikátora vzdialenosti
Zobrazuje zvolenú vzdialenosť.
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3) Indikátor rozpoznania vozidla idúceho vpre-
du
Udáva, či systém rozpoznal vozidlo pred vami.

4) Indikátor asistenta riadenia
Prostredníctvom farby indikátora udáva stav
funkcie asistenta riadenia
– Sivý: Asistent riadenia je v pohotovostnom

režime.
– Zelený: Asistent riadenia je aktívny.
– Oranžový: Asistent riadenia má poruchu.

5) Aktivácia systému ProPILOT
Zobrazuje sa hneď po aktivácii systému ProPI-
LOT

6) Indikátor/výstraha stavu asistenta riadenia
Prostredníctvom farby indikátora/výstrahy zo-
brazuje stav asistenta riadenia
– Nezobrazuje sa žiadny indikátor stavu asis-

tenta riadenia: asistent riadenia je vypnutý.
– Sivý: Asistent riadenia je v pohotovostnom

režime.
– Zelený: Asistent riadenia je aktívny.
– Oranžový: Asistent riadenia má poruchu.

7) Indikátor/výstraha stavu riadenia rýchlosti
Farba a tvar indikátora/výstrahy zobrazuje stav
riadenia rýchlosti
– Sivé: Pohotovostný režim systému ICC.
– Zelené (celé): Systém ICC (režim regulácie

vzdialenosti) je aktívny (rozpoznalo sa vo-
zidlo pred vami). Rýchlosť vášho vozidla sa
prispôsobuje rýchlosti vozidla pred vami.

– Zelené (obrys): Systém ICC (režim udržiava-
nia regulácie rýchlosti) je aktívny (nerozpoz-

nalo sa žiadne vozidlo pred vami). Vaše vo-
zidlo bude udržiavať nastavenú rýchlosť
zvolenú vodičom.

– Oranžové: Udáva poruchu systému ICC.
– celé žlté: Porucha systému ICC.

8) Indikátor stavu systému ProPILOT
Prostredníctvom farby indikátora udáva stav
systému ProPILOT
– Biele: Systém ProPILOT je zapnutý, ale je v

pohotovostnom režime.
– Modré: Systém ProPILOT je aktívny

9) Nastavenie indikátora rýchlosti vozidla
Udáva nastavenú rýchlosť vozidla.

AKTIVÁCIA KONVENČNÉHO
REŽIMU TEMPOMATU (FIXNÁ
RÝCHLOSŤ)
POZNÁMKA:
Systém ProPILOT v konvenčnom režime tempo-
matu (fixná rýchlosť) neponúka výstrahu pri pri-
blížení sa, automatické brzdenie, ani asistenta
riadenia.

Ak chcete zvoliť konvenčný režim tempomatu (fix-
ná rýchlosť), stlačte a podržte spínač systému Pro-
PILOT na dlhší čas, ako približne na 1,5 sekundy. Pre
ďalšie informácie si pozrite “Konvenčný režim
tempomatu (fixná rýchlosť)” uvedené neskôr v tejto
časti.

AKTIVOVANIE SYSTÉMU PROPILOT
1. Stlačte spínač systému ProPILOTjA . Tým zapne-

te systém ProPILOT a na displeji s informáciami o
vozidle sa zobrazí stav systému ProPILOTjB .

2. Zrýchlite alebo spomaľte s vašim vozidlom na
požadovanú rýchlosť.

3. Stlačte spínače <SET->jC . Systém ProPILOT zač-
ne automaticky udržiavať nastavenú rýchlosť.
Rozsvieti sa indikátor aktivácie systému ProPI-
LOT jD a indikátory stavu systému ProPILOT
jE (modré). Ak vozidlo pred vami jazdí rýchlosťou
30 km/h (20 MPH) alebo nižšou a stlačíte spínač
< SET->, nastavená rýchlosť vášho vozidla je 30
km/h (20 MPH).

POZNÁMKA:
Zapnutím systému ProPILOT zapnete súčasne
systém Intelligent Lane Intervention (ILI). Pre ďal-
šie informácie si pozrite.

Keď stlačíte spínač <SET-> za nasledovných pod-
mienok, systém ProPILOT sa nedá nastaviť a indiká-
tory nastavenej rýchlosti vozidla ➀ budú približne 2
sekundy blikať:

• Keď jazdíte rýchlosťou nižšou ako 30 km/h (20
MPH) a nerozpozná sa vozidlo pred vami

• Keď radiaca páka nie je v polohe D ( jazda dopre-
du) alebo v režime manuálneho preraďovania

• Keď je parkovacia brzda aktivovaná

• Keď vodič obsluhuje brzdy

• Keď je systém ESP vypnutý. Pre ďalšie informá-
cie si pozrite “Systém elektronického sta-
bilizačného programu (ESP)” v časti “3. Naštar-
tovanie a riadenie”.
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• Keď je systém ESP (vrátane systému kontroly
trakcie) v prevádzke

• Keď koleso preklzáva

• Keď sa otvoria ktorékoľvek dvere

• Keď nie je zapnutý bezpečnostný pás vodiča

Spôsob zmeny nastavenej rýchlosti
vozidla
Nastavená rýchlosť vozidla sa dá upraviť.

Ak chcete nastaviť vyššiu rýchlosť jazdy:

• Stlačte a podržte spínač <RES+>. Nastavená
rýchlosť vozidla sa zvýši približne o 10 km/h (5
MPH).

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <RES+>.
Zakaždým, keď tak urobíte, nastavená rýchlosť
sa zvýši o asi 1 km/h (1 MPH).

Ak chcete nastaviť nižšiu rýchlosť jazdy:

• Stlačte a podržte spínač <SET->. Nastavená
rýchlosť vozidla sa zníži približne o 10 km/h (5
MPH).

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <SET->.
Zakaždým, keď tak urobíte, nastavená rýchlosť
sa zníži o asi 1 km/hod (1 MPH).

Ako chvíľkovo zrýchliť alebo spomaliť

• Ak potrebujete zrýchliť, stlačte plynový pedál. Ak
chcete obnoviť predtým nastavenú rýchlosť vo-
zidla, uvoľnite plynový pedál.

• Ak potrebujete spomaliť, stlačte brzdový pedál.
Ovládanie systémom ProPILOT sa zruší. Ak
chcete obnoviť predtým nastavenú rýchlosť vo-
zidla, stlačte spínač <RES+>.

VAROVANIE
Keď je stlačený plynový pedál a približujete sa
k vozidlu pred vami, systém ICC nebude ovlá-
dať brzdenie, ani neupozorní vodiča zvukovou
a obrazovou signalizáciou. Vodič musí manu-
álne regulovať rýchlosť vozidla, aby si udržal
bezpečný odstup od vozidla pred ním. V opač-
nom prípade by mohlo dôjsť k vážnemu zra-
neniu alebo až usmrteniu.

POZNÁMKA:
Ak zrýchlite stlačením plynového pedálu alebo
spomalíte stlačením spínača SET- a vozidlo ide
vyššou rýchlosťou, ako je rýchlosť nastavená vo-
dičom, indikátor nastavenej rýchlosti vozidla bu-
de blikať.

Spôsob zmeny nastavenej
vzdialenosti od vozidla pred vami
Vzdialenosť od vozidla pred vami môžete zvoliť ke-
dykoľvek.

Po každom stlačení spínača DISTANCE sa nastave-
ná vzdialenosť zmení na z dlhej na strednú, krátku a
späť na dlhú v tomto poradí.

Unit: meters (feet)

Nastavenie Približná vzdialenosť pri rýchlosti
100 km/h (60 MPH)

Dlhá 60 m (200 stôp)

Stredná 45 m (150 stôp)

Krátka 30 m (100 stôp)

Vzdialenosť od vozidla pred vami sa mení automa-
ticky podľa rýchlosti vozidla. Keď sa zvýši rýchlosť
vozidla, zvýši sa aj vzdialenosť.

Predvolené nastavenie vzdialenosti je [Dlhé]. Po kaž-
dom uvedení napájania do polohy OFF sa nastave-
nie vzdialenosti vráti na [Dlhé].

Aktivácia/deaktivácia asistenta
riadenia
Asistenta riadenia zapnete alebo vypnete pomocou
nasledujúcich metód.

Spínač asistenta riadenia:

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť asistenta riadenia,
stlačte spínač asistenta riadenia ➂ na prístrojovej
doske.

POZNÁMKA:
• Keď použijete spínač asistenta riadenia na

zapnutie alebo vypnutie systému, systém si
zapamätá nastavenie medzi cyklami napája-
nia. Ak chcete nastavenie zmeniť na zapnuté
alebo vypnuté, musíte stlačiť spínač znovu.

• Spínač asistenta riadenia zmení stav výberu
položky [Asistent riadenia] uskutočnený na
obrazovke [Nastavenia] na displeji s informá-
ciami o vozidle.
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Nastavenie na displeji s informáciami o vozidle:

1. Stláčajte tlačidlo m alebo m na volante do-
vtedy, kým sa na displeji s informáciami o vozidle
neobjaví ponuka [Nastavenia].

2. Pomocou tlačidlam am na volante označ-
te položku [Podpora riadenia] a stlačte tlačidlo
<OK>.

3. Pomocou tlačidlam am na volante označ-
te položku [Asistent riadenia] a stlačte tlačidlo
<OK>.

4. S označenou položkou [Asistent riadenia] stlačte
tlačidlo <OK>, čím prepnete stav systému asis-
tenta riadenia.

• Žltá značka a biely text naznačujú, že systém
je ZAPNUTÝ.

• Čierna značka a čierny text naznačuje, že sys-
tém bol VYPNUTÝ.

POZNÁMKA:
• Keď sa na displeji s informáciami o vozidle zo-

brazuje obrazovka systému ProPILOT, stlače-
ním tlačidla <OK> na volante zobrazíte ponu-
ku nastavenia [Pomocné prvky jazdy].

• Keď systém zapínate/vypínate prostredníc-
tvom displeja s informáciami o vozidle alebo
keď stlačíte spínač asistenta riadenia, systém
si uchová aktuálne nastavenia aj po vypnutí a
zapnutí napájania.

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

• Stlačte spínač <CANCEL> na volante.

• Ťuknite na brzdový pedál alebo ho stlačte (ok-
rem prípadu, keď vozidlo stojí).

• Stlačte spínač systému ProPILOT na volante, in-
dikátor systému ProPILOT zhasne.

Keď zrušíte systém ProPILOT počas toho, ako vozid-
lo stojí, elektronická parkovacia brzda sa automa-
ticky aktivuje. Ďalšie informácie si pozrite v časti

“Parkovacia brzda” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”.

VAROVANIE
Keď opúšťate vozidlo, uistite sa, že ste stlačili
spínač systému ProPILOT a vypli systém, ra-
diacu páku dali do polohy P (parkovanie) a vy-
pli napájanie.

SYSTÉM INTELIGENTNÉHO
TEMPOMATU (ICC)

VAROVANIE
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému ICC môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

• Systém ICC je iba pomôcka pre vodiča, nie
je to zariadenie na vyhýbanie sa kolízii ale-
bo výstražné zariadenie. Je určený len na

jazdu po diaľniciach a nie pre jazdu v hus-
tej premávke alebo v meste. Je na zodpo-
vednosti vodiča, aby dával pozor, jazdil
bezpečne a ovládal vždy vozidlo.

• Systém ICC má svoje obmedzenia. Systém
ICC nefunguje vo všetkých jazdných, do-
pravných, poveternostných, ani cestných
podmienkach. Je na zodpovednosti vodi-
ča, aby dával pozor, jazdil bezpečne, vozid-
lo udržiaval v jazdnom pruhu a vozidlo mal
vždy pod kontrolou.

• Vždy dodržiavajte vyznačené povolené
rýchlosti a nenastavujte rýchlosť na vyššie
hodnoty, ako predpisuje dopravné znače-
nie.

• Systém ICC nereaguje na stojace alebo po-
maly sa pohybujúce vozidlá.

• Pri používaní systému ICC vždy jazdite
opatrne a dávajte pozor. Pred použitím
systému ICC si dôkladne prečítajte príruč-
ku vlastníka a pochopte ju. Aby ste sa vyhli
vážnemu zraneniu alebo usmrteniu, ne-
spoliehajte sa pri prevencii nehôd alebo
regulácii rýchlosti vozidla v núdzových si-
tuáciách výlučne na systém. Systém ICC
nepoužívajte, ak na to nie sú na ceste a v
premávke vhodné podmienky.
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Prevádzka systému ICC
Systém ICC je navrhnutý tak, aby udržiaval zvolenú
vzdialenosť od vozidla pred vami a dokázal znížiť
rýchlosť vozidla podľa rýchlosti pomalšieho vozidla
pred vami. Systém podľa potreby spomalí vozidlo a
ak vozidlo pred vami zastaví, vaše vozidlo spomalí
tak, že tiež zastaví. Systém ICC však môže využívať
maximálne 40 % celkového brzdného výkonu vo-
zidla. Tento systém by sa mal používať len vtedy,
keď podmienky cestnej premávky umožňujú udr-
žať pomerne konštantnú rýchlosť vozidla, prípadne
keď sú zmeny rýchlosti vozidla pozvoľné. Ak vozidlo
prejde do jazdného pruhu pred vami alebo ak vo-
zidlo pred vami prudko spomalí, vzdialenosť medzi
vozidlami sa môže skrátiť, pretože systém ICC ne-
dokáže spomaliť vozidlo dostatočne rýchlo. Ak sa
to stane, systém ICC spustí výstražnú zvukovú sig-
nalizáciu a displej systému bude blikať, aby upozor-
nil vodiča na nevyhnutný zásah.

Systém ICC sa zruší a zaznie výstražná zvuková sig-
nalizácia, ak rýchlosť vozidla klesne pod približne 25
km/h (15 MPH) a nezistí sa vozidlo pred vami.

Systém ICC funguje nasledovne:

• Keď pred vami nejazdia žiadne vozidlá, systém
ICC udržiava rýchlosť nastavenú vodičom. Roz-
sah nastavenej rýchlosti je približne od 30 do
144 km/h (20 a 90 MPH).

• Keď pred vami jazdí iné vozidlo, systém ICC upra-
ví rýchlosť tak, aby udržal vzdialenosť od vozidla
pred vami zvolenú vodičom. Ak vozidlo pred va-
mi zastaví, vaše vozidlo spomalí tak, že tiež zo-
stane stáť. Keď vaše vozidlo zastane, systém ICC
udržiava vozidlo zastavené.

• Ak vaše vozidlo stojí dlhšie ako 3 sekundy a vo-
zidlo pred vami začne zrýchľovať, stlačte spínač
RES+ alebo zľahka stlačte plynový pedál. Sys-
tém ICC začne nasledovať vozidlo pred vami.

• Keď vozidlo jazdiace pred vami prejde do iného
jazdného pruhu, systém ICC zrýchli vozidlo a bu-
de udržiavať nastavenú rýchlosť.

Systém ICC nereguluje rýchlosť vozidla, ani vás ne-
upozorní, keď sa blížite k stojacim alebo pomaly jaz-
diacim vozidlám. Keď sa blížite k mýtnym bránam
alebo dopravným zápcham, musíte dávať pozor na
to, či si vozidlo udržiava správny odstup od vozidiel
pred vami.

Keď jazdíte po diaľnici nastavenou rýchlosťou a blí-
žite sa k pomaly jazdiacemu vozidlu pred vami, sys-
tém ICC upraví rýchlosť tak, aby udržal vzdialenosť
od vozidla pred vami zvolenú vodičom. Ak vozidlo
pred vami zmení jazdný pruh alebo opustí diaľnicu,
systém ICC zrýchli vozidlo a bude udržiavať nasta-
venú rýchlosť. Pri jazde dávajte pozor, aby ste si udr-
žali kontrolu nad vozidlom pri zrýchľovaní na na-
stavenú rýchlosť.

Vozidlo nemusí byť schopné udržiavať nastavenú
rýchlosť pri jazde do kopca. Ak sa to stane, musíte
rýchlosť vozidla regulovať manuálne.

Systém pri regulácii vzdialenosti od vozidla pred va-
mi za normálnych okolností spomalí alebo zrýchli
vaše vozidlo podľa rýchlosti vozidla jazdiaceho pred
vami.

Ak potrebujete akceleráciu pri zmene jazdného pru-
hu, stlačte plynový pedál, aby vozidlo primerane
zrýchlilo. Ak je potrebné spomalenie z dôvodu udr-
žania bezpečnej vzdialenosti od vozidla pred vami z

dôvodu prudkého brzdenia tohto vozidla alebo ak
sa vozidlo pred vás prudko zaradilo, stlačte brzdový
pedál. Pri používaní systému ICC dávajte vždy po-
zor.

Nebolo rozpoznané žiadne vozidlo pred vami:

Vodič nastaví požadovanú rýchlosť vozidla na zá-
klade podmienok na ceste. Systém ICC udržiava na-
stavenú rýchlosť vozidla, podobne ako klasický
tempomat, pokým v jazdnom pruhu pred vami ne-
rozpozná iné vozidlo. Systém ICC zobrazuje nasta-
venú rýchlosť.

Rozpoznané vozidlo pred vami:

Keď systém ICC rozpozná v jazdnom pruhu pred
vami vozidlo, spomalí vozidlo reguláciou škrtiacej
klapky a použitím bŕzd tak, aby zosúladil vašu rých-
losť s rýchlosťou pomalšieho vozidla pred vami. Sys-
tém ICC následne reguluje rýchlosť vozidla podľa
rýchlosti vozidla pred vami, aby tak udržal vodičom
zvolenú vzdialenosť medzi vozidlami.

POZNÁMKA:
• Keď systém ICC začne brzdiť, rozsvietia sa

brzdové svetlá vozidla.

• Keď systém brzdí, môžete počuť prevádzko-
vé zvuky. Nie je to porucha.

Keď systém ICC rozpozná vozidlo pred vami, rozs-
vieti sa indikátor rozpoznania vozidla pred vami a
indikátor stavu riadenia rýchlosti (režim riadenia
vzdialenosti) (celý zelený m).

Vozidlo pred vami zastaví:

Keď vozidlo pred vami spomalí až tak, že zastaví,
vaše vozidlo spomalí tak, že tiež zostane stáť. Keď
vaše vozidlo zastane, systém ICC bude automaticky
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brzdiť, aby udržal vozidlo zastavené. Keď vaše vo-
zidlo stojí, na displeji s informáciami o vozidle sa zo-
brazuje správa [Press to start].

POZNÁMKA:
Ak vaše vozidlo zastaví na menej ako 3 sekundy,
vaše vozidlo bude automaticky nasledovať vozid-
lo, akonáhle sa toto rozbehne.

Vozidlo pred vami zrýchli:

Ak je vaše vozidlo zastavené a vozidlo pred vami
začne zrýchľovať, stlačte spínač <RES+> alebo zľah-
ka stlačte plynový pedál. Systém ICC začne nasle-
dovať vozidlo pred vami.

Nerozpoznané vozidlo pred vami:

Keď už vozidlo pred vami viac nie je rozpoznávané,
systém ICC postupne zrýchli vaše vozidlo tak, aby
obnovil predtým nastavenú rýchlosť vozidla. Sys-
tém ICC následne udržiava nastavenú rýchlosť.

Keď už vozidlo pred vami nie je viac rozpoznané,
indikátor rozpoznania vozidla pred vami zhasne a
rozsvieti sa indikátor stavu riadenia rýchlosti (ria-
diaci režim udržiavania rýchlosti) (zelený obrys m).

Systém ICC postupne zrýchli na nastavenú rýchlosť,
ale pre rýchlejšiu akceleráciu môžete stlačiť plynový
pedál. Keď sa vozidlo už viac nerozpoznáva a vaše
vozidlo jazdí rýchlosťou nižšou ako približne 25
km/h (15 MPH), systém ICC sa automaticky zruší.

Pri predchádzaní iného vozidla bude indikátor na-
stavenej rýchlostijB blikať, keď rýchlosť vozidla pre-
kročí nastavenú rýchlosť. Keď je priestor pred vo-
zidlom voľný, indikátor rozpoznania vozidla pred va-
mi zhasne. Keď pedál uvoľníte, vozidlo sa vráti k
predtým nastavenej rýchlosti. Dokonca aj keď je

rýchlosť vozidla nastavená systémom ICC, môžete
stlačiť plynový pedál, keď potrebujete prudko zrých-
liť.

Výstraha priblíženia:

Ak sa vaše vozidlo priblíži k vozidlu pred vami kvôli
prudkému spomaleniu tohto vozidla alebo keď sa
pred vás prudko zaradí iné vozidlo, systém upozorní
vodiča zvukovou signalizáciou a na displeji systému
ICC. Spomaľte stlačením brzdového pedálu, aby ste
udržali bezpečnú vzdialenosť od vozidla v prípade
ak:

• Zaznie zvuková signalizácia.

• Indikátor detekcie vozidla pred vami a indikátor
nastavenej vzdialenosti blikajú.

• O tom, či je potrebné udržiavať bezpečnú vzdia-
lenosť rozhodujete vy.

Výstražná zvuková signalizácia nemusí zaznieť v
niektorých prípadoch, keď je medzi vozidlami krát-
ka vzdialenosť. Tu je niekoľko príkladov:

• Keď vozidlá jazdia rovnakou rýchlosťou a vzdia-
lenosť medzi vozidlami sa nemení.

• Keď vozidlo pred vami jazdí rýchlejšie a vzdiale-
nosť medzi vozidlami sa zväčšuje.

• Keď sa vozidlo zaradí v blízkosti vášho vozidla.

Výstražná zvuková signalizácia nebude znieť, keď:

• Vaše vozidlo sa približuje k iným vozidlám, ktoré
sú zaparkované alebo sa pohybujú pomaly.

• Stlačíte plynový pedál, čo má prednosť pred sys-
témom.

POZNÁMKA:
Výstražná zvuková signalizácia priblíženia môže
zaznieť a displej systému môže blikať aj vtedy,
keď radarový snímač rozpozná objekty na boč-
nej strane vozidla alebo objekty, ktoré sa nachá-
dzajú pri ceste. To môže spôsobiť, že systém ICC
spomalí alebo zrýchli vozidlo. Radarový snímač
môže tieto predmety detekovať počas jazdy s vo-
zidlom v silnom vetre, na úzkych cestách alebo v
kopcoch, prípadne pri vchádzaní s vozidlom do
zákruty alebo vychádzaní z nej. V týchto prípa-
doch musíte správnu vzdialenosť od vozidla idú-
ceho pred vami regulovať manuálne.

Citlivosť snímača môže ovplyvniť aj obsluha vozidla
(riadiaci manéver alebo pozícia v jazdnom pruhu),
ako aj situácia v premávke, prípadne stav vozidla
(ak napríklad jazdíte s vozidlom, ktoré je poškode-
né).

Akcelerácia pri predbiehaní

VAROVANIE
Aby sa znížilo riziko kolízie, ktorá môže mať za
následok vážne zranenie alebo smrť, dbajte,
prosím, o nasledovné:

• Táto funkcia sa aktivuje len s ľavou* sme-
rovkou a bude rýchlo akcelerovať vozidlo
dokonca aj vtedy, keď sa nezmení jazdný
pruh.Toto môže zahŕňať situácie bez pred-
biehania, ako výjazdy ľavou stranou*.
*: V krajinách, kde sa jazdí na pravej strane
je toto obrátené.

• Zabezpečte, aby v prípade predbiehania
iného vozidla bol vedľajší jazdný pruh čis-
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tý predtým ako sa iniciuje predbiehanie.
Počas predbiehania sa môžu vyskytnúť
náhle zmeny, preto vždy riaďte alebo brz-
dite manuálne tak, ako je to potrebné a
nikdy sa úplne nespoliehajte na systém.

Jazda na ľavej strane:

Keď má systém ICC viac ako 60 km/h(37 MPH) a ide
za pomalším vozidlom (pod nastavenou hodnotou
rýchlosti ICC) a je aktivovaná ľavá smerovka, sys-
tém ICC automaticky spustí akceleráciu vozidla, aby
sa pomohlo predbiehaniu na ľavej strane a začne
znižovať vzdialenosť k vozidlu priamo oproti. Túto
funkciu spustí len aktivácia ľavej smerovky. Keď vo-
dič riadi vozidlo a príde do pruhu na predbiehanie,
ak sa vpredu nerozpozná žiadne vozidlo, systém ICC
bude pokračovať v akcelerácii na rýchlosť nastave-
nú v systéme ICC. Ak sa vpredu rozpozná ďalšie vo-
zidlo, potom bude vozidlo akcelerovať až po rých-
losť nasledovania tohto vozidla. Ak vozidlo nie je
smerované do ľavého pruhu na predbiehanie, akce-
lerácia sa po krátkom čase zastaví a znova sa nado-
budne nastavená vzdialenosť nasledovania. Akce-
leráciu je možné zastaviť v ktoromkoľvek bode stla-
čením brzdového pedálu alebo spínačom CANCEL
na volante.

Jazda na pravej strane:

Keď má systém ICC viac ako 60 km/h(37 MPH) a ide
za pomalším vozidlom (pod nastavenou hodnotou
rýchlosti ICC) a je aktivovaná pravá smerovka, sys-
tém ICC automaticky spustí akceleráciu vozidla, aby
sa pomohlo predbiehaniu na pravej strane a začne
znižovať vzdialenosť k vozidlu priamo oproti. Túto
funkciu spustí len aktivácia pravej smerovky. Keď
vodič riadi vozidlo a príde do pruhu na predbieha-

nie, ak sa vpredu nerozpozná žiadne vozidlo, sys-
tém ICC bude pokračovať v akcelerácii na rýchlosť
nastavenú v systéme ICC. Ak sa vpredu rozpozná
ďalšie vozidlo, potom bude vozidlo akcelerovať až
po rýchlosť nasledovania tohto vozidla. Ak vozidlo
nie je smerované do pravého pruhu na predbieha-
nie, akcelerácia sa po krátkom čase zastaví a znova
sa nadobudne nastavená vzdialenosť. Akceleráciu
je možné zastaviť v ktoromkoľvek bode stlačením
brzdového pedálu alebo spínačom CANCEL na vo-
lante.

Obmedzenia systému ICC

VAROVANIE
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému ICC.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s tými-
to obmedzeniami systému, môže to mať za
následok vážne zranenie alebo usmrtenie:

• Systém ICC je primárne určený na to, aby
sa používal na rovných, suchých a otvore-
ných cestách s menšou premávkou. Neod-
porúča sa používať systém ICC v mestskej
alebo hustej premávke.

• Systém ICC sa neprispôsobí automaticky
podmienkam na ceste. Tento systém by sa
mal používať v rovnomerne plynúcej pre-
mávke. Systém nepoužívajte na cestách s
ostrými zákrutami, na zľadovatených ces-
tách, v silnom daždi alebo v hmle.

• Keďže výkon funkcie regulácie vzdiale-
nosti má svoje obmedzenia, nikdy sa ne-
spoliehajte výlučne na systém ICC. Tento
systém nenapraví neopatrnú, nepozornú

alebo roztržitú jazdu, ani neprekoná zlú vi-
diteľnosť v daždi, hmle alebo inom zlom
počasí. Znížte rýchlosť vozidla stlačením
brzdového pedálu, a to v závislosti od
vzdialenosti od vozidla pred vami a od
okolitých okolností, aby ste udržali bez-
pečnú vzdialenosť medzi vozidlami.

• Ak systém ICC automaticky zastaví vozid-
lo, vaše vozidlo môže automaticky zrých-
liť, ak je vozidlo zastavené na menej ako
približne 3 sekundy. Buďte pripravení vo-
zidlo zastaviť v prípade potreby.

• Vždy dávajte pozor na činnosť vozidla a
buďte pripravení manuálne upraviť správ-
nu vzdialenosť. Systém ICC nemusí za urči-
tých okolností zvládať udržiavanie zvole-
nej vzdialenosti medzi vozidlami (odstup)
alebo zvolenú rýchlosť vozidla.

• Systém nemusí rozpoznať vozidlo pred va-
mi za určitých cestných alebo poveter-
nostných podmienok. Ak sa chcete vyhnúť
nehodám, systém ICC nikdy nepoužívajte
za nasledovných podmienok:
– Na cestách s vysokou intenzitou pre-

mávky, vysokou rýchlosťou premávky
alebo v ostrých zákrutách

– Na vozovkách s klzkým povrchom, ako
je ľad alebo sneh atď.

– Počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh
atď.)

– Keď sa na nárazník v okolí snímača
vzdialenosti dostane dážď, sneh alebo
nečistoty
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– Pri strmých klesaniach (vozidlo môže
prekročiť nastavenú rýchlosť vozidla a
časté brzdenie môže mať za následok
prehriatie bŕzd)

– Na cestách s opakovanými klesaniami
a stúpaniami

– Ak podmienky premávky sťažujú udr-
žanie správnej vzdialenosti medzi vo-
zidlami z dôvodu častého zrýchľova-
nia alebo spomaľovania

– Ak je rušený inými radarovými zdrojmi.

• Na niektorých cestách alebo podmienkach
cestnej premávky sa môže vozidlo alebo
iný predmet nečakane dostať do detekčnej
zóny snímača a spôsobiť automatické brz-
denie. Buďte vždy v pohotovosti a vyhý-
bajte sa používaniu systému ICC, ak sa
podľa tejto časti s upozorneniami
neodporúča.

Systém ICC nerozpoznáva nasledujúce predmety:

• Statické alebo pomaly sa pohybujúce vozidlá

• Chodcov alebo prekážky na vozovke

• Prichádzajúce vozidlá v rovnakom pruhu

• Motocykle jazdiace okrajom jazdného pruhu

Nasledujú niektoré podmienky, v ktorých radarový
snímač nemôže správne rozpoznať vozidlo pred va-
mi a systém nemusí správne fungovať:

• Keď je rozpoznávanie snímača znížené (pod-
mienky ako napríklad dážď, sneženie, hmla, pra-
chové búrky, piesočné búrky a voda rozstrieka-
ná po ceste inými vozidlami)

• Pri prudkom klesaní z kopca alebo na cestách s
ostrými zákrutami

• Pri jazde na hrboľatom povrchu cesty, ako sú
napríklad nerovné prašné cesty

• Ak oblasť radarového snímača prekrývajú ne-
čistoty, ľad, sneh alebo iný materiál

• Ak je v blízkosti vozidla pred vami vozidlo s kom-
plikovanými tvarmi, ako napríklad príves na pre-
pravu vozidiel alebo nákladné vozidlo/príves s
plošinou.

• Ak je rušený inými radarovými zdrojmi

• Keď na zadné sedadlá alebo do batožinového
priestoru vášho vozidla naložíte mimoriadne
ťažký náklad.

Systém ICC je navrhnutý tak, aby v rámci určitých
obmedzení systému automaticky kontroloval čin-
nosť radarového snímača.

Detekčná oblasť radarového snímača je obmedze-
ná.Vozidlo pred vami musí byť v detekčnej zóne sys-
tému ICC, aby sa zachovala zvolená vzdialenosť od
vozidla pred vami. Vozidlo pred vami môže prejsť
mimo detekčnej zóny, a to kvôli svojej polohe v rov-
nakom jazdnom pruhu. Motocykle jazdiace v rovna-
kom pruhu pred vami sa nemusia rozpoznať, ak ne-
jazdia pri stredovej čiare jazdného pruhu. Vozidlo,
ktoré vchádza do jazdného pruhu pred vami sa ne-
musí rozpoznať, kým sa vozidlo úplne nepresunie
do jazdného pruhu.

Ak sa to stane, systém ICC vás môže upozorniť blik-
nutím indikátora systému a zvukovou signalizáci-
ou. Správnu vzdialenosť od vozidla idúceho pred
musí vodič regulovať manuálne.

Systém ICC (so systémom ProPILOT) využíva pred-
nú kameru s viacnásobným snímaním. Nasledujú
niektoré podmienky, pri ktorých kamera nemusí
správne rozpoznať vozidlo a rozpoznanie vozidla
pred vami môže byť oneskorené:

• Slabá viditeľnosť (podmienky ako napríklad
dážď, sneženie, hmla, prachové búrky, piesočné
búrky a voda rozstriekaná po ceste inými vozid-
lami).

• Ak je oblasť kamery na čelnom skle zahmlená
alebo pokrytá nečistotami, kvapkami vody, ľa-
dom, snehom atď.

• Keď je pred prednou kamerou silné svetlo (napr.
slnečné svetlo alebo diaľkové svetlá prichádza-
júcich vozidiel).

• Silné svetlo, ktoré spôsobuje, že priestor okolo
chodca je v tieni, čo sťažuje jeho viditeľnosť.

• Keď nastane náhla zmena v jase (napr. keď vo-
zidlo vojde do tunelu, tienistej oblasti alebo ich
opustí, prípadne počas búrky s bleskami).

Pri jazde na niektorých typoch ciest, ako sú naprík-
lad veterné cesty, kopcovité cesty, cesty so zákru-
tami, úzke cesty alebo cesty vo výstavbe, môže ra-
darový snímač rozpoznávať vozidlá v inom jazdnom
pruhu, prípadne dočasne nemusí rozpoznať vozidlo
jazdiace pred vami. To môže spôsobiť, že radarový
systém spomalí alebo zrýchli vozidlo.

Na rozpoznávanie vozidiel môže mať vplyv aj čin-
nosť vozidla (manévre riadenia alebo poloha v jazd-
nom pruhu atď.), prípadne stav vozidla.

Ak sa to stane, systém ICC vás môže upozorniť ne-
čakaným bliknutím indikátora systému a zvukovou
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signalizáciou. Správnu vzdialenosť od vozidla idú-
ceho pred vami musíte regulovať manuálne.

Automatické zrušenie
Za nasledujúcich podmienok môže byť systém ICC
dočasne nedostupný. V takýchto prípadoch sa sys-
tém ICC nemusí zrušiť a nemusí byť schopný udr-
žiavať zvolenú vzdialenosť od vozidla pred vami.

Situácia A:

Systém ICC bude automaticky zrušený za nasledov-
ných podmienok. Zaznie zvuková signalizácia a sys-
tém sa nebude dať nastaviť:

• Ktorékoľvek dvere sa otvoria

• Nie je zapnutý bezpečnostný pás vodiča.

• Vozidlo pred vami nebolo rozpoznané a vaše
vozidlo jazdí rýchlosťou nižšou ako 25 km/h (15
MPH).

• Vaše vozidlo bolo zastavené systémom ICC na
približne 3 minúty alebo dlhšie.

• Radiaca páka nie je v polohe D ( jazda dopredu)
alebo v režime manuálneho preraďovania.

• Elektronická parkovacia brzda je aktivovaná.

• Systém ESP je vypnutý.

• Systém IEB aplikoval intenzívnejšie brzdenie

• Systém ESP (vrátane systému kontroly trakcie)
je v prevádzke.

• Koleso preklzáva.

• Keď dôjde k narušeniu merania vzdialenosti v
dôsledku priľnutia nečistôt alebo prekážok k
snímaču.

• Keď je radarový signál dočasne prerušený.

• Na cestách s opakovanými klesaniami a stúpa-
niami.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky viac nie sú prítom-
né, systém vypnite spínačom systému ProPILOT. Ak
chcete systém používať, zapnite znovu systém Pro-
PILOT.

POZNÁMKA:
Keď zrušíte systém ICC za nasledovných podmie-
nok počas toho, ako vozidlo stojí, elektronická
parkovacia brzda sa automaticky aktivuje:

• Ktorékoľvek dvere sú otvorené.

• Nie je zapnutý bezpečnostný pás vodiča.

• Vaše vozidlo bolo zastavené systémom ICC na
približne 3 minúty alebo dlhšie.

• Radiaca páka nie je v polohe D ( jazda dopredu)
alebo v režime manuálneho preraďovania.

• Systém ESP je vypnutý.

• Keď dôjde k narušeniu merania vzdialenosti v
dôsledku priľnutia nečistôt alebo prekážok k
snímaču.

• Keď je radarový signál dočasne prerušený.

Situácia B:

Ak je radarový snímač predného nárazníka zakrytý
nečistotami alebo nejakou prekážkou, systém ICC
sa automaticky zruší.

Zaznie zvuková signalizácia a na displeji s informá-
ciami o vozidle sa zobrazí výstražná správa [Nedo-
stupné: Prekážka predného radaru].

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa objaví výstražná správa, zastavte s vozidlom
na bezpečnom mieste, dajte radiacu páku do polo-
hy P (parkovanie) a vypnite systém EV. Keď je rada-
rový signál dočasne prerušený, vyčistite oblasť sní-
mača na prednom nárazníku a znovu naštartujte
systém EV. Ak sa naďalej zobrazuje výstražná sprá-
va [Unavailable: Front Radar Obstruction], nechajte
systém skontrolovať. Odporúčame, aby ste za úče-
lom poskytnutia tejto služby navštívili informova-
ného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifi-
kovaného predajcu elektrických vozidiel značky
NISSAN.

Podmienka C:

Pri jazde po cestách s obmedzenou infraštruktúrou
alebo s budovami (napríklad dlhé mosty, púšte, zas-
nežené polia, jazda popri dlhých stenách), môže sys-
tém rozsvietiť výstražnú kontrolku a zobraziť hláse-
nie [Nedostupné: Prekážka predného radaru].

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené jazdné podmienky pominú, sys-
tém znovu zapnite.

Porucha systému ICC
V prípade poruchy systému ICC sa tento systém au-
tomaticky vypne, zaznie zvuková signalizácia a
rozsvieti sa výstraha stavu riadenia rýchlosti (oran-
žová).

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka, zastavte vozidlo
na bezpečnom mieste. Vypnite systém EV, znovu
zapnite systém EV a znovu nastavte systém ICC. Ak
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nie je možné nastaviť systém ICC alebo ak indikátor
zostane svietiť, môže to znamenať poruchu. Hoci
môžete normálne pokračovať v jazde, systém ICC
by ste mali nechať skontrolovať. Odporúčame, aby
ste za účelom poskytnutia tejto služby navštívili in-
formovaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad
certifikovaného predajcu elektrických vozidiel znač-
ky NISSAN.

Údržba snímača systému ICC
Ak sa radarový snímač nachádza v prednej časti vo-
zidla.

Aby sa zaistila správna prevádzka systému ICC, uis-
tite sa, že dodržujete nasledujúce body:

• Oblasť snímača vždy uchovávajte v čistote.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
snímača

• Do blízkosti snímača nenalepujte nálepky (vrá-
tane priehľadných materiálov) ani nemontujte
príslušenstvo. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie ale-
bo poruchu.

• Do blízkosti priestoru snímača nedávajte kovo-
vé objekty (kryt kefiek atď.). Mohlo by to spôso-
biť zlyhanie alebo poruchu.

• Predný nárazník nepozmeňujte, neodstraňujte
alebo nestriekajte.

Pred úpravou alebo výmenou predného nárazníka
odporúčame, aby ste navštívili informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikované-
ho predajcu elektrických vozidiel značky NISSAN.

Snímač kamery sa nachádza nad vnútorným spät-
ným zrkadlom

Z dôvodu zachovania správnej prevádzky systémov
a zabránenia vzniku poruchy systému určite dodr-
žiavajte nasledujúce:

• Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.

• Do blízkosti jednotky kamery nenalepujte ná-
lepky (vrátane priehľadných materiálov) ani ne-
montujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať
negatívny dopad na schopnosť rozpoznávania
jazdných pruhov jednotky kamery.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu ka-
mery, ani neodstraňujte skrutku nachádzajúcu
sa na jednotke kamery.

Ak sa jednotka kamery poškodila v dôsledku neho-
dy, odporúčame, aby ste navštívili informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad na certifikova-
ného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

ASISTENT RIADENIA

VAROVANIE
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní asistenta riadenia môže spôsobiť
vážne zranenie alebo smrť.

• Asistent riadenia nie je náhradou za správ-
ny postup riadenia a nie je navrhnutý tak,
aby naprával neopatrnú, nepozornú alebo
roztržitú jazdu. Asistent riadenia nebude
vždy riadiť vozidlo tak, aby ho udržal v

jazdnom pruhu. Nie je navrhnutý tak, aby
zabránil strate kontroly nad vozidlom. Je
na zodpovednosti vodiča, aby dával pozor,
jazdil bezpečne, vozidlo udržiaval v jazd-
nom pruhu a vozidlo mal vždy pod kontro-
lou.

• Keďže výkon asistenta riadenia má svoje
obmedzenia, nikdy sa nespoliehajte výluč-
ne na systém. Asistent riadenia nefunguje
vo všetkých jazdných, dopravných, pove-
ternostných, ani cestných podmienkach.
Vždy jazdite opatrne, dávajte pozor na pre-
vádzku vozidla a primerane manuálne
ovládajte vozidlo.

• Asistent riadenia je určený na používanie
na kvalitne vybudovaných diaľniciach ale-
bo rýchlostných cestách s jemnými (mier-
nymi) zákrutami, kde je premávka v proti-
smere oddelená bariérou. Aby ste predišli
riziku nehody, nepoužívajte tento systém
na okresných cestách alebo mimo diaľnic.

• Asistent riadenia riadi vozidlo len do tej
miery, aby udržal jeho polohu v strede
jazdného pruhu. Vozidlo neurobí manéver,
aby sa vyhlo predmetom na ceste, ktoré sú
pred vozidlom, ani aby sa vyhlo vozidlu
prechádzajúcemu do vášho jazdného pru-
hu.

• Je na zodpovednosti vodiča, aby dával po-
zor, jazdil bezpečne, vozidlo udržiaval v
jazdnom pruhu a vozidlo mal vždy pod
kontrolou. Počas jazdy nikdy nedávajte ru-
ky dole z volantu. Vždy držte ruky na vo-
lante a jazdite bezpečne s vašim vozidlom.
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• Pri používaní asistenta riadenia vždy jaz-
dite opatrne a dávajte pozor. Pred použi-
tím asistenta riadenia si dôkladne prečí-
tajte príručku vlastníka a pochopte ju. Aby
ste sa vyhli vážnemu zraneniu alebo usmr-
teniu, nespoliehajte sa pri prevencii nehôd
alebo regulácii rýchlosti vozidla v núdzo-
vých situáciách výlučne na systém. Asis-
tenta riadenia nepoužívajte, ak na to nie
sú na ceste a v premávke vhodné
podmienky.

Prevádzka asistenta riadenia
Asistent riadenia ovláda systém riadenia a pomáha
vám udržať vozidlo počas jazdy v blízkosti stredu
jazdného pruhu. Asistent riadenia je kombinovaný
so systémom inteligentného tempomatu (ICC). Pre
ďalšie informácie si pozrite “Systém inteli-
gentného tempomatu (ICC)” uvedené skôr v tejto
časti.

Asistent riadenia sa dá aktivovať po splnení nasle-
dovných podmienok:

• Je aktivovaný systém ICC.

• Označenia jazdných pruhov na oboch stranách
sa dajú zreteľne rozpoznať

• Rozpoznalo sa vozidlo pred vami (keď vozidlo
jazdí rýchlosťou nižšou ako 60 km/h (37 MPH)).

• Vodič drží volant

• Vozidlo jazdí stredom jazdného pruhu.

• Nepoužívajú sa smerovky

• Nepoužívajú sa stierače čelného skla vysokou
(HI) rýchlosťou (funkcia asistenta riadenia sa vy-
pne po tom, ako stierač pracujú približne 10 se-
kúnd).

Displej a indikátory asistenta riadenia

1. Indikátor/výstraha stavu asistenta riadenia

Prostredníctvom farby indikátora/výstrahy zo-
brazuje stav asistenta riadenia

• Sivý: Asistent riadenia je v pohotovostnom re-
žime

• Zelený: Asistent riadenia je aktívny

• Žltý: Asistent riadenia má poruchu

2. Indikátor stavu asistenta riadenia

Prostredníctvom farby indikátora udáva stav
asistenta riadenia

• Sivý: Asistent riadenia je v pohotovostnom
režime

• Zelený: Asistent riadenia je aktívny

3. Indikátor označenia jazdných pruhov

Označuje, či systém rozpoznáva označenie jazd-
ného pruhu

• Sivý: Označenia jazdných pruhov nie sú roz-
poznané

• Zelený: Označenia jazdných pruhov sú roz-
poznané

• Žltý: Zistilo sa opustenie jazdného pruhu

Keď je asistent riadenia v prevádzke, indikátory sta-
vu asistenta riadenia ➀, indikátor asistenta riade-
nia ➁ a indikátor označenia jazdného pruhu ➂ na
displeji s informáciami o vozidle sa zmenia na zele-
né. Pri prvotnej aktivácii asistenta riadenia zaznie
zvuková signalizácia.

Keď sa asistent riadenia deaktivuje, indikátor stavu
asistenta riadenia ➀, indikátor asistenta riadenia
➁ a indikátor označenia jazdného pruhu ➂ na disp-
leji s informáciami o vozidle sa zmenia na sivé a dva-
krát zaznie zvuková signalizácia.

5-68 Naštartovanie a riadenie



Systém Intelligent Lane Intervention
(ILI)
Ak zákruta alebo silný bočný vietor prekračuje mož-
nosti asistenta riadenia a vaše vozidlo sa blíži buď k
ľavej alebo pravej strane jazdného pruhu, zaznie vý-
stražná zvuková signalizácia a na prístrojovej doske
bliká indikátor ILI (oranžový), aby upozornil vodiča.
Potom systém ILI počas krátkeho časového úseku
automaticky aplikuje brzdenie, aby tak vodičovi po-
mohol vrátiť vozidlo do stredu jazdného pruhu. Táto
činnosť je doplnkom všetkých činností asistenta ria-
denia.

Detekcia manuálneho riadenia
Keď je asistent riadenia aktivovaný, monitoruje ovlá-
danie volantu vodičom.

Ak vodič neovláda volant alebo ak vodič na určitý
čas zloží ruky z volantu, na displeji s informáciami o
vozidle sa objaví ➀.

Ak vodič nezačne ovládať volant po zobrazení vý-
strahy, zaznie akustický výstražný signál a na disp-
leji s informáciami o vozidle bliká výstraha, po ktorej
nasleduje rýchle zabrzdenie a požiadavka adreso-
vaná vodičovi, aby znova prevzal kontrolu nad vo-
zidlom.

Ak vodič stále nereaguje, systém ProPILOT zapne
výstražné svetlá a spomalí vozidlo tak, že až úplne
zastaví.

Vodič môže spomaľovanie kedykoľvek zrušiť tým,
že použije brzdenie, riadenie, zrýchľovanie alebo
spínač systému ProPILOT.

VAROVANIE

Asistent riadenia nie je systém, ktorý by umož-
ňoval jazdu bez použitia rúk. Vždy držte ruky
na volante a jazdite bezpečne s vašim vozid-
lom. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k kolí-
zii s následným vážnym zranením alebo až
usmrtením.

POZNÁMKA:
Ak sa vodič jemne dotkne volantu (namiesto jeho
pevného uchopenia), asistent riadenia nemusí
rozpoznať ovládanie volantu a môže sa zobrazo-
vať výstraha. Keď vodič znovu uchopí a ovláda vo-
lant, výstraha sa vypne a asistent riadenia sa au-
tomaticky obnoví.

Obmedzenia asistenta riadenia

VAROVANIE
• V nasledovných situáciách kamera nemu-

sí správne rozpoznať označenia jazdných
pruhov alebo môže rozpoznať označenia
jazdných pruhov nesprávne a asistent ria-
denia nemusí fungovať správne:
– Pri jazde na cestách s viacerými para-

lelnými označeniami jazdných pruhov,
s označeniami jazdných pruhov, ktoré
sú vyblednuté alebo nie sú namaľova-
né jasne, na cestách s neštandardnými
označeniami jazdných pruhov alebo s
označeniami jazdných pruhov, ktoré sú
pokryté vodou, nečistotami, snehom
atď.

– Pri jazde na cestách s prerušovaným
označením jazdných pruhov

– Pri jazde na cestách s jazdnými pruh-
mi, ktoré sa rozširujú alebo zužujú

– Pri jazde na cestách s viacerými jazd-
nými pruhmi alebo nejasnými jazdný-
mi pruhmi kvôli prácam na ceste

– Pri jazde na cestách, kde sú vysoko
kontrastné predmety, ako tiene, sneh,
voda, koľaje po kolesách, ryhy alebo
čiary, ktoré ostali po opravách ciest
(asistent riadenia môže rozpoznať tie-
to predmety ako označenie jazdných
pruhov)

– Pri jazde na cestách, kde sa jazdné pru-
hy spájajú alebo rozdeľujú

• Asistenta riadenia nepoužívajte za nasle-
dovných podmienok, pretože systém ne-
musí správne rozpoznať označenie jazd-
ných pruhov. Ak to urobíte, môže to spôso-
biť stratu kontroly nad vozidlom a
následnú nehodu.
– Počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh,

prach atď.)
– Keď od kolies iných vozidiel vyletuje

dážď, sneh, piesok atď.
– Keď sa na jednotku kamery prichytia

nečistoty, olej, ľad, sneh, voda alebo iné
predmety

– Keď je objektív jednotky kamery za-
hmlený

– Keď na kameru žiari silné svetlo (napr.
slnečné svetlo alebo diaľkové svetlá
prichádzajúcich vozidiel)
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– Keď svetlomety jasne nesvietia z dô-
vodu nečistôt na objektíve, prípadne
ak sú svetlomety vypnuté v tuneloch
alebo v tme

– Keď nastane náhla zmena v jase (napr.
keď vozidlo vojde do tunelu alebo ho
opustí, prípadne ak je pod mostom)

– Pri jazde na cestách, kde sa jazdné pru-
hy spájajú alebo rozdeľujú, prípadne
tam, kde je dočasné značenia jazdných
pruhov kvôli prácam na ceste

– Pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu
vykonávania opráv na ceste

– Pri jazde na hrboľatom povrchu cesty,
ako sú napríklad nerovné prašné cesty

– Pri jazde na kopcovitých alebo veter-
ných cestách

– Pri jazde na cestách s opakovanými
klesaniami a stúpaniami

• Asistenta riadenia nepoužívajte za nasle-
dovných podmienok, pretože systém ne-
musí fungovať správne:
– Pri jazde v podmienkach neštandard-

ných pneumatík (napríklad opotrebo-
vanie pneumatiky, abnormálne nízky
tlak v pneumatike, namontované
rezervné koleso, snehové reťaze, ne-
štandardné kolesá)

– Keď vozidlo nie je vybavené originál-
nymi brzdovými dielmi alebo dielmi
odpruženia

– Keď kamere zacláňa predmet ako je
napríklad nálepka alebo náklad

– Keď na zadné sedadlá alebo do bato-
žinového priestoru vášho vozidla na-
ložíte mimoriadne ťažký náklad

– Keď sa prekročí nosnosť vozidla

• Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej
signalizácie a nemusí ju byť počuť.

• Aby mohol systém ProPILOT fungovať
správne, čelné sklo pred kamerou musí byť
čisté. Vymeňte opotrebované lišty stiera-
čov. Musíte používať lišty stieračov so
správnou veľkosťou, ktoré zaručia, že čel-
né sklo zostane čisté. Používajte len origi-
nálne lišty stieračov od spoločnosti NIS-
SAN, prípadne ich ekvivalent, ktoré sú na-
vrhnuté špeciálne pre model a modelový
ročník vášho vozidla. Odporúčame, aby ste
ohľadom správnych dielov pre vaše vozid-
lo navštívili informovaného opravára vozi-
diel LEAF, ako napríklad certifikovaného
predajcu elektrických vozidiel značky
NISSAN.

Asistent riadenia je dočasne v
pohotovostnom režime
Automatický pohotovostný režim v dôsledku
jazdnej prevádzky:

Keď vodič aktivuje smerovku, asistent riadenia sa
dočasne prepne do pohotovostného režimu. (Asis-
tent riadenia sa automaticky znovu zapne, keď sú
zase splnené prevádzkové podmienky.)

Automatický pohotovostný režim:

V nasledujúcich prípadoch sa výstražná správa zo-
brazí spolu so zvukovou signalizáciou a asistent ria-
denia sa dočasne prepne do pohotovostného reži-
mu. (Asistent riadenia sa automaticky znovu zapne,
keď sú zase splnené prevádzkové podmienky.)

• Keď sa označenia jazdných pruhov na oboch
stranách dajú zreteľne rozpoznať

• Keď už vozidlo pred vami viac nie je rozpozná-
vané pri rýchlosti nižšej ako približne 60 km/h
(37 MPH).

Zrušenie asistenta riadenia
Asistent riadenia sa zruší za nasledovných podmie-
nok a indikátor stavu asistenta riadenia a indikátor
asistenta riadenia sa vypnú:

• Keď sa v jazdnom pruhu objavia nezvyčajné
označenia jazdného pruhu alebo ak označenie
jazdného pruhu nemôže byť občas správne roz-
poznané z dôvodu určitých podmienok (naprík-
lad snehová stopa, odraz svetla v daždivý deň,
prítomnosť niekoľkých nejasných označení
jazdných pruhov)

• Keď stierače čelného skla pracujú vysokou (HI)
rýchlosťou (asistent riadenia sa vypne po tom,
ako stierače pracujú viac ako približne 10 se-
kúnd)

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Spínačom <CANCEL> vypnite systém ICC. Keď vyš-
šie uvedené podmienky pominú, systém ICC znova
zapnite pomocou tlačidla asistenta riadenia alebo
pomocou ovládacích prvkov na volante.

Porucha asistenta riadenia
Ak dôjde k poruche systému, automaticky sa vypne.
Výstraha stavu asistenta riadenia sa rozsvieti (oran-
žová). V závislosti od situácie môže znieť zvuková
signalizácia.
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Činnosť, ktorú treba vykonať:

Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste, dajte radia-
cu páku do polohy P (parkovanie), vypnite systém
EV, znovu ho naštartujte, pokračujte v jazde a znovu
nastavte systém inteligentného tempomatu. Ak vý-
straha (oranžová) bude aj naďalej svietiť, asistent
riadenia má poruchu. Hoci je vozidlo za normálnych
podmienok stále pojazdné, nechajte si systém
skontrolovať. Odporúčame, aby ste za účelom pos-
kytnutia tejto služby navštívili informovaného opra-
vára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného
predajcu elektrických vozidiel značky NISSAN.

Údržba asistenta riadenia
Snímač kamery sa nachádza nad vnútorným spät-
ným zrkadlom.

Z dôvodu zachovania správnej prevádzky systému
a zabránenia vzniku poruchy systému určite dodr-
žiavajte nasledujúce:

• Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.

• Do blízkosti jednotky kamery nenalepujte ná-
lepky (vrátane priehľadných materiálov) ani ne-
montujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať
negatívny dopad na schopnosť rozpoznávania
jazdných pruhov jednotky kamery.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu ka-
mery, ani neodstraňujte skrutku nachádzajúcu
sa na jednotke kamery.

Ak sa jednotka kamery poškodila v dôsledku neho-
dy, odporúčame, aby ste navštívili informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad na certifikova-
ného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

KONVENČNÝ režim tempomatu
(FIXNÁ RÝCHLOSŤ)
POZNÁMKA:
Systém ProPILOT v konvenčnom režime tempo-
matu (fixná rýchlosť) neponúka výstrahu pri pri-
blížení sa, automatické brzdenie, ani asistenta
riadenia.

Tento režim umožňuje jazdu rýchlosťou medzi 40 a
144 km/h (25 po 90 MPH) bez toho, aby ste museli
mať nohu položenú na plynovom pedále.

VAROVANIE
• V režime konvenčného tempomatu (fixná

rýchlosť) nezaznie výstražná zvuková sig-
nalizácia, ktorá by vás upozornila, ak sa
priblížite príliš blízko k vozidlu pred vami,
pretože nerozpoznáva prítomnosť vozidla
pred vami, ani vzdialenosť medzi vozidla-
mi.

• Venujte veľkú pozornosť vzdialenosti me-
dzi vašim vozidlom a vozidlom pred vami,
inak môže dôjsť ku kolízii.

• Vždy si overte nastavenie systému ICC na
displeji systému.

• Režim konvenčného tempomatu (fixná
rýchlosť) nepoužívajte počas jazdy za na-
sledujúcich podmienok:
– Ak nie je možné udržať vozidlo pri na-

stavenej rýchlosti
– V hustej premávke alebo v premávke,

kde sa rýchlosti často menia
– Na veterných alebo kopcovitých ces-

tách
– Na klzkých cestách (dážď, sneh, ľad,

atď.)
– Vo veľmi veterných oblastiach

Ak to urobíte, môže to spôsobiť stratu kontro-
ly nad vozidlom a následnú nehodu.
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Spínače konvenčného tempomatu
(fixná rýchlosť)

1) Spínač CANCEL:
Deaktivuje systém bez toho, aby vymazal
nastavenú rýchlosť

2) Spínač RES/+:
Obnovuje nastavenú rýchlosť alebo po-
stupne zvyšuje rýchlosť

3) Spínač SET/-:
Nastavuje požadovanú rýchlosť alebo po-
stupne znižuje rýchlosť

4) Spínač ICC:
Hlavný spínač aktivácie systému

Displej a indikátory konvenčného
režim tempomatu (fixná rýchlosť)

Displej sa nachádza na displeji s informáciami o vo-
zidle.

1. Indikátor tempomatu:

Tento indikátor udáva stav systému ICC v závis-
losti od farby.

• Indikátor polohy ON tempomatu (sivý): Udá-
va, že spínač systému ICC je zapnutý

• Indikátor SET tempomatu (zelený): Udáva, že
je nastavená rýchlosť jazdy

• Výstraha tempomatu (žltá): Udáva, že v sys-
téme ICC sa vyskytla porucha

2. Nastavenie indikátora rýchlosti vozidla:

Tento indikátor udáva nastavenú rýchlosť vozid-
la.

Prevádzka konvenčného režimu
tempomatu (fixná rýchlosť)
Ak chcete zapnúť konvenčný režim tempomatu (fix-
ná rýchlosť), stlačte a podržte spínač systému ICC
na dlhší čas ako približne na 1,5 sekundy.

Keď stlačením zapnete spínač systému ICC, na disp-
leji s informáciami o vozidle sa zobrazí displej kon-
venčného režimu tempomatu (fixná rýchlosť) a in-
dikátory. Keď podržíte spínač ICC stlačený po dobu
dlhšiu ako 1,5 sekundy, displej systému ICC zhasne.
Objaví sa indikátor tempomatu. Teraz môžete na-
staviť požadovanú rýchlosť jazdy. Opakovaným
stlačením spínača systému ICC systém úplne vy-
pnete. Keď spínač napájania dáte do polohy OFF,
systém sa tiež automaticky vypne.

Ak chcete systém ICC použiť znovu, rýchlo stlačte a
uvoľnite spínač systému ICC (režim regulácie vzdia-
lenosti medzi vozidlami) alebo ho znovu stlačte a
podržte (režim konvenčného tempomatu), aby sa
zapol.

VÝSTRAHA
Aby ste predišli náhodnej aktivácii tempoma-
tu, uistite sa, že ste vypli spínač systému ICC,
keď systém ICC nepoužívate.
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Ak chcete nastaviť rýchlosť jazdy, vozidlo zrýchlite
na želanú rýchlosť, stlačte spínač <SET/-> a uvoľ-
nite ho. (Farba indikátora tempomatu sa zmení na
zelenú a rozsvieti sa indikátor nastavenej rýchlosti
vozidla.) Zložte nohu z plynového pedálu. Vaše vo-
zidlo bude udržiavať nastavenú rýchlosť.

• Ak chcete predbehnúť iné vozidlo, stlačte ply-
nový pedál. Keď plynový pedál uvoľníte, vozidlo
spomalí na nastavenú rýchlosť.

• Vozidlo nie je schopné udržiavať nastavenú
rýchlosť pri jazde nahor alebo nadol strmým
svahom. Ak sa to stane, rýchlosť vozidla udržuj-
te manuálne.

Ak chcete zrušiť prednastavenú rýchlosť, použite
jednu z nasledujúcich metód:

• Stlačte spínač <CANCEL>. Indikátor rýchlosti vo-
zidla sa vypne.

• Stlačte brzdový pedál. Indikátor rýchlosti vozid-
la sa vypne

• Vypnite spínač systému ICC. Zhasne indikátor
tempomatu, aj indikátor rýchlosti vozidla.

Pre nastavenie vyššej rýchlosti jazdy použite jednu
z troch nasledujúcich metód:

• Stlačte plynový pedál. Keď vozidlo dosiahne že-
lanú rýchlosť, stlačte a uvoľnite spínač <SET/ ->.

• Stlačte a podržte spínač <RES/+>. Keď vozidlo
dosiahne želanú rýchlosť, uvoľnite spínač.

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <RES/
+>. Vždy, keď to urobíte, nastavená rýchlosť sa
zvýši o 1,6 km/h (1 MPH).

Ak chcete znovu nastaviť vyššiu rýchlosť, postupuj-
te podľa jedného z nasledujúcich postupov:

• Jemne stlačte brzdový pedál. Keď vozidlo do-
siahne želanú rýchlosť, stlačte spínač <SET/-> a
uvoľnite ho.

• Stlačte a podržte spínač <SET/->. Keď vozidlo
spomalí na želanú rýchlosť, spínač uvoľnite.

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <SET/ ->.
Vždy, keď to urobíte, nastavená rýchlosť sa zníži
o 1,6 km/h (1 MPH).

Ak chcete obnoviť nastavenú rýchlosť, stlačte a
uvoľnite spínač <RES/+>. Vozidlo obnoví naposledy
nastavenú rýchlosť jazdy, ak je rýchlosť vozidla vyš-
šia ako 40 km/h (25 MPH).

PREHĽAD

VAROVANIE
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému IEB so systémom detekcie
chodcov môže spôsobiť vážne zranenie alebo
smrť.

• Systém IEB so systémom detekcie chod-
cov je doplnkovou pomôckou pre vodiča.
Nie je náhradou pozornosti vodiča pri sle-
dovaní situácie v premávke, ani ho nezba-
vuje zodpovednosti za bezpečnú jazdu.
Nedokáže zabrániť nehodám spôsobe-
ným nepozornosťou alebo nebezpečnými
technikami jazdy.

• Systém IEB so systémom detekcie chod-
cov nefunguje vo všetkých jazdných, do-
pravných, poveternostných, ani cestných
podmienkach.

Systém IEB so systémom detekcie chodcov môže
vodičovi pomôcť, keď hrozí nebezpečenstvo čelnej
zrážky s vozidlom idúcim pred vami vo vašom jazd-
nom pruhu alebo s chodcom.

SYSTÉM INTELLIGENT EMERGENCY
BRAKING (IEB) SO SYSTÉMOM
DETEKCIE CHODCOV
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Systém IEB so systémom detekcie chodcov používa
radarový snímačjB na meranie vzdialenosti od vo-
zidla idúceho pred vami v rovnakom jazdnom pru-
hu. Za účelom ochrany chodcov používa systém IEB
okrem radarového snímača aj kameru jA , ktorá je
namontovaná za čelným sklom.

Výstraha Vizuálna* Vizuálna** Zvuková

Prvá m
m

Zvukový
signál

Druhá m
Vysoký

zvukový
signál

* Displej s informáciami o vozidle

** Segmentový displej

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

Ak systém IEB rozpozná riziko čelnej zrážky, podá
vodičovi úvodnú výstrahu indikátora rozpoznania
vozidla idúceho pred vami za súčasného znenia
zvukovej výstrahy. Okrem toho systém IEB aplikuje
čiastočné brzdenie. Ak vodič rýchlo a silno stlačí
brzdový pedál, ale systém IEB rozpozná, že stále
hrozí riziko čelnej zrážky, systém automaticky zvýši
brzdnú silu.

Ak riziko zrážky začne hroziť bezprostredne a vodič
nevykoná žiadnu činnosť, systém IEB vydá vodičovi
druhú výstrahu tým, že bude blikať (červený) vý-
stražný indikátor systému IEB, spustí zvukové upo-
zornenie a potom automaticky aplikuje prudšie brz-
denie.

Ak sa rozpozná riziko čelnej zrážky s chodcom, sys-
tém IEB vydá vodičovi výstrahu tým, že bude blikať
(červený) výstražný indikátor systému IEB, spustí
zvukové upozornenie a potom automaticky apliku-
je prudšie brzdenie. Ak vodič rýchlo a silno stlačí brz-
dový pedál, ale systém IEB rozpozná, že stále hrozí
riziko čelnej zrážky, systém automaticky zvýši brzd-
nú silu. Ak riziko zrážky začne hroziť bezprostredne
a vodič nevykoná žiadnu činnosť, systém IEB auto-
maticky aplikuje prudšie brzdenie.

POZNÁMKA:
• Keď systém IEB začne brzdiť, rozsvietia sa

brzdové svetlá vozidla.

• Keď systém IEB zaznamená prekážku v dráhe
vozidla a zobrazí výstrahu IEB, môžete z prie-
storu motora počuť hluk, pretože vozidlo
predpripraví brzdy, aby zlepšil čas odozvy.

V závislosti od rýchlosti a vzdialenosti od vozidla
alebo chodca idúceho pred vami, ako aj jazdných a
cestných podmienok môže systém pomôcť vodičo-
vi zabrániť čelnej zrážke, prípadne môže pomôcť
zmierniť následky, ak je zrážka neodvratná. Ak vodič
ovláda volant, zrýchľuje alebo brzdí, systém IEB bu-
de fungovať neskôr alebo nebude fungovať vôbec.

Automatické brzdenie prestane za nasledovných
podmienok:

• Keď otočíte volantom tak, ako je nevyhnutné,
aby ste sa vyhli zrážke.

• Keď je stlačený plynový pedál.

• Keď už viac nie je rozpoznávané vozidlo alebo
chodec pred vami.

Ak systém IEB zastavil vozidlo, vozidlo zostane stáť
približne 2 sekundy, než sa uvoľnia brzdy.

Zapnutie/vypnutie systému
Intelligent Emergency Braking (IEB)
Ak chcete systém IEB ZAPNÚŤ alebo VYPNÚŤ, vyko-
najte nasledujúce kroky.

1. Spínačmi m alebo m a tlačidlom <OK> na
ľavej strane volantu vyberte na displeji s informá-
ciami o vozidle ponuku [Nastavenia].

Pre podrobnosti si pozrite “Nastavenia” v
časti “2. Prístroje a ovládače”.
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2. Spínačom m alebo m a tlačidlom <OK>
prejdite do ponuky [Podpora riadenia] a násled-
ne do ponuky [Asistenti riadenia].

3. V ponuke [Asistenti riadenia] označte položku
[Núdzová brzda] a pomocou tlačidla <OK> prepí-
najte možnosti ON (zapnuté) a OFF (vypnuté).

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

POZNÁMKA:
• Vypnutie systému ESP spôsobí, že systém In-

telligent Emergency Braking nebude k dispo-
zícii, a to bez ohľadu na nastavenia vybrané
na displeji s informáciami o vozidle.

• Pri opätovnom naštartovaní motora sa sys-
tém IEB automaticky ZAPNE.

• Systém Forward Collision Warning (I-FCW) je
integrovaný do systému IEB. Na displeji s in-
formáciami o vozidle nie samostatná mož-
nosť zvoliť systém I-FCW. Keď je systém IEB
vypnutý, rozsvieti sa výstražný indikátor sys-
tému I-FCW.

Obmedzenia systému IEB so
systémom detekcie chodcov

VAROVANIE
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému IEB.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s tými-
to obmedzeniami systému, môže to mať za
následok vážne zranenie alebo usmrtenie.

• Systém IEB nedokáže rozpoznať všetky
vozidlá alebo chodcov za každých pod-
mienok.

• Systém IEB nerozpoznáva nasledujúce
predmety:
– malých chodcov (vrátane malých detí),

zvieratá a cyklistov,
– chodcov na vozíkoch alebo chodcov

používajúcich dopravné prostriedky,
ako sú napríklad skútre, deťmi obslu-
hované hračky alebo skateboardy,

– chodcov, ktorí sedia alebo ktorí z iných
dôvodov nie sú v úplne vzpriamenej
alebo kráčajúcej polohe,

– prichádzajúce vozidlá,
– prechádzajúce vozidlá.
– prekážky na ceste.

• Systém IEB má určité výkonové obmedze-
nia.
– Ak je v dráhe vozidla statické vozidlo,

systém IEB nebude fungovať, keď s vo-
zidlom jazdíte rýchlosťami nad približ-
ne 80 km/hod (50 MPH).

– Rozpoznávanie chodcov systému IEB
nebude fungovať, ak s vozidlom jazdí-
te rýchlosťou vyššou ako približne 60
km/hod (37 MPH) alebo nižšou ako pri-
bližne 10 km/hod (6 MPH).

• Systém IEB nebude fungovať, keď sa chod-
ci nachádzajú na tmavých miestach alebo
v tuneloch, a to dokonca ani v prípade, že
sa tam nachádza pouličné osvetlenie.

• Systém IEB nemusí fungovať, ak je vozidlo
pred vami úzke (napr. motocykel).

• Systém IEB nemusí fungovať, ak je rozdiel
v rýchlosti medzi dvoma vozidlami príliš
malý.

• Systém IEB nemusí správne fungovať ale-
bo rozpoznať vozidlo pred vami za nasle-
dovných podmienok:
– Slabá viditeľnosť (podmienky ako nap-

ríklad dážď, sneženie, hmla, prachové
búrky, piesočné búrky a voda rozstrie-
kaná po ceste inými vozidlami).

– Pri prudkom klesaní z kopca alebo na
cestách s ostrými zákrutami.

– Pri jazde na hrboľatom povrchu cesty,
ako sú napríklad nerovné prašné cesty.

– Ak oblasť radarového snímača prekrý-
vajú nečistoty, ľad, sneh alebo iný ma-
teriál.

– Ak je rušený inými radarovými zdrojmi.
– Ak je oblasť kamery na čelnom skle za-

hmlená, pokrytá nečistotami, kvapka-
mi vody, ľadom, snehom atď.

– Keď je pred prednou kamerou silné
svetlo (napr. slnečné svetlo alebo diaľ-
kové svetlá prichádzajúcich vozidiel).
Silné svetlo, ktoré spôsobuje, že pries-
tor okolo chodca je v tieni, čo sťažuje
jeho viditeľnosť.

– Náhla zmena jasu. (Napr. keď vozidlo
vojde do tunelu, tienistej oblasti alebo
ich opustí, prípadne počas búrky s
bleskami.)

– Slabý kontrast osoby v porovnaní s po-
zadím, napríklad keď má oblečený
odev podobnej farby alebo podobné-
ho vzoru, aký má pozadie.
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– Keď je profil chodca čiastočne prekry-
tý alebo neidentifikovateľný batoži-
nou, ktorú chodec nesie, prípadne ak
má na sebe objemný alebo veľmi voľ-
ný odev alebo príslušenstvo.

• Výkon systému sa môže zhoršiť v nasle-
dovných podmienkach:
– Jazdíte s vozidlom na klzkej vozovke.
– Jazdíte s vozidlom v kopci.
– Keď na zadné sedadlá alebo do bato-

žinového priestoru vášho vozidla na-
ložíte mimoriadne ťažký náklad.

• Systém je navrhnutý tak, aby v rámci urči-
tých obmedzení automaticky kontroloval
funkčnosť snímača (radaru a kamery). Sys-
tém nemusí rozpoznať niektoré formy pre-
kážok oblasti snímača, ako je napríklad
ľad, sneh, nálepky atď. V týchto prípadoch
systém nemusí byť schopný vodiča riadne
upozorniť. Uistite sa, že pravidelne kontro-
lujete a čistíte oblasti snímačov.

• Pri určitých cestných alebo jazdných pod-
mienkach môže systém IEB nečakane ap-
likovať čiastočné brzdenie. Ak je potrebné
zrýchlenie, pokračujte v stláčaní plynové-
ho pedálu, aby ste obišli systém.

• Systém IEB môže reagovať na predmety
pri ceste (dopravné značky, zvodidlá atď.).

• Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej
signalizácie a nemusí ju byť počuť.

• Brzdné dráhy sa na klzkých povrchoch
predlžujú.

Pri jazde na niektorých typoch ciest, ako sú naprík-
lad veterné cesty, kopcovité cesty, cesty so zákru-
tami, úzke cesty alebo cesty vo výstavbe, môže sys-
tém rozpoznávať vozidlá v inom jazdnom pruhu,
prípadne dočasne nemusí rozpoznať vozidlo jazdia-
ce pred vami. Toto môže spôsobiť nesprávne fun-
govanie systému.

Na rozpoznávanie vozidiel môže mať vplyv aj čin-
nosť vozidla (manévre riadenia alebo poloha v jazd-
nom pruhu atď.), prípadne stav vozidla. Ak sa to sta-
ne, systém vás môže upozorniť nečakaným blik-
nutím indikátora systému a zvukovou
signalizáciou. Správnu vzdialenosť od vozidla
idúceho pred vami musíte regulovať manuálne.

Systém je prechodne nedostupný
Situácia A:

V nasledujúcich podmienkach bliká výstražná kon-
trolka systému IEB a systém sa automaticky vypne.

• Radarový snímač zachytí rušenie z iného rada-
rového zdroja.

• Oblasť kamery na čelnom skle je zahmlená ale-
bo zamrznutá.

• Na prednú časť svieti prudké svetlo.

• Teplota v kabíne je na priamom slnečnom žia-
rení vyššia ako približne 40 °C (104 °F)

• Oblasť kamery na čelnom skle je pokrytá súvis-
lou vrstvou nečistôt atď.
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Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, systém
IEB sa automaticky obnoví.

POZNÁMKA:
Keď je vnútorná časť priestoru čelného skla v blíz-
kosti kamery zahmlená alebo zamrznutá, jej vy-
čistenie po zapnutí klimatizácie bude chvíľu tr-
vať. Ak sa v tomto priestore objavia nečistoty, od-
porúčame vám navštíviť predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu.

Situácia B:

V nasledujúcich podmienkach sa rozsvieti kontrolka
systému IEB a systém sa automaticky vypne.

• Oblasť snímača na mriežke je pokrytá nečisto-
tami alebo je zanesená.
Činnosť, ktorú treba vykonať:
Ak sa rozsvieti výstražná (žltá) kontrolka, vozidlo
zaparkujte na bezpečnom mieste a vypnite sys-
tém EV. Pomocou mäkkej tkaniny vyčistite ob-
lasť radarového snímača na prednej mriežke
alebo priestor kamery na čelnom skle a znovu
naštartujte systém EV. Ak výstražná kontrolka
neprestane svietiť, nechajte systém IEB skontro-
lovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni.

• Pri jazde po cestách s obmedzenou infraštruk-
túrou alebo s budovami (napríklad dlhé mosty,
púšte, zasnežené polia, jazda popri dlhých ste-
nách).
Činnosť, ktorú treba vykonať:
Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, sys-
tém IEB sa automaticky obnoví.

POZNÁMKA:
Ak systém IEB prestane fungovať, prestane fun-
govať aj systém I-FCW.

Porucha systému
V nasledujúcich podmienkach bliká výstražná kon-
trolka systému IEB a systém sa automaticky vypne.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa rozsvieti výstražná (žltá) kontrolka, zaparkujte
vozidlo na bezpečnom mieste, vypnite systém EV a
znovu ho naštartujte. Ak výstražná kontrolka ne-
prestane svietiť, nechajte systém IEB skontrolovať u
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej diel-
ni.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

KamerajA sa nachádza v hornej časti čelného skla.

SnímačjB sa nachádza za prednou mriežkou.

Aby sa zaistila správna prevádzka systému, uistite
sa, že dodržujete nasledujúce body:

• Vždy uchovajte oblasť snímača predného ná-
razníka čistú.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
snímača.

• Predný nárazník v oblasti snímača nezakrývajte
alebo na neho neprilepujte nálepky alebo po-
dobné objekty. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie
alebo poruchu.

• Do blízkosti priestoru snímača nedávajte kovo-
vé objekty (kryt kefiek atď.). Mohlo by to spôso-
biť zlyhanie alebo poruchu.

• Predný nárazník nepozmeňujte, neodstraňujte
alebo nestriekajte. Pred prispôsobením alebo
obnovou predného nárazníka sa odporúča nav-
štíviť autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu.

Overovacie čísla a informácie o rádiu nájdete v
“Rádiofrekvenčné schválenie” v časti “9. Tech-

nické informácie”.
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VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému I-FCW môže spôsobiť váž-
ne zranenie alebo smrť.

• Systém FCW vás môže upozorniť pred kolí-
ziou, avšak kolízii nedokáže zabrániť. Je na
zodpovednosti vodiča, aby dával pozor,
jazdil bezpečne a ovládal vždy vozidlo.

Systém I-FCW môže upozorniť vodiča na náhle brz-
denie iného vozidla vpredu v rovnakom pruhu.

Systém I-FCW využíva na meranie vzdialenosti od
vozidla idúceho pred vami v rovnakom jazdnom
pruhu radarový snímač jA , ktorý sa nachádza v
prednej časti vozidla.

1. Indikátor rozpoznania vozidla idúceho vpredu

2. Kontrolka bezpečnostného systému IEB

VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM INTELLI-
GENT FORWARD COLLISION
WARNING (I-FCW)
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1. Prvé vozidlo

2. Druhé vozidlo

PREVÁDZKA SYSTÉMU I-FCW
Systém I-FCW je v prevádzke pri rýchlosti nad pri-
bližne 5 km/h (3 MPH). Ak existuje potenciálne riziko
prednej kolízie, systém I-FCW bude varovať vodiča
blikaním vozidla pred indikátorom detekcie a vydá-
vaním počuteľného zvukového signálu.

Naštartovanie a riadenie 5-79



AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA SYSTÉMU I-FCW

Ak chcete systém I-FCW ZAPNÚŤ alebo VYPNÚŤ, vy-
konajte nasledujúce kroky.

1. Stlačte tlačidlo m alebo m kým sa nezob-
razí [Nastavenia] na displeji s informáciami o vo-
zidle. Pomocou tlačidla m alebo m vyberte

položku [Driver Assistance]. Potom stlačte tlačid-
lo <OK>.

2. Vyberte položku [Núdzové brzdy] a stlačte tla-
čidlo <OK>.

3. Zvoľte [Predné] a stlačte tlačidlo <OK>, čím sys-
tém zapnete alebo vypnete.

Keď je systém I-FCW vypnutý, rozsvieti sa kontrolka
systému IEB.

POZNÁMKA:
• Pri opätovnom naštartovaní systému EV sa

systém I-FCW automaticky zapne.

• Systém I-FCW je integrovaný do systému IEB.
Na displeji s informáciami o vozidle nie sa-
mostatná možnosť zvoliť systém I-FCW. Keď
je systém IEB vypnutý, rozsvieti sa výstražný
indikátor systému I-FCW.

OBMEDZENIA SYSTÉMU I-FCW
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VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému
I-FCW. Ak nebudete vozidlo používať v súlade
s týmito obmedzeniami systému, môže to mať
za následok vážne zranenie alebo usmrtenie.

• Systém I-FCW nedokáže rozpoznať všetky
vozidlá za každých podmienok.

• Radarový snímač nerozpoznáva nasledu-
júce predmety:
– Chodcov, zvieratá alebo prekážky na

vozovke
– Prichádzajúce vozidlá
– Prechádzajúce vozidlá

• Systém I-FCW nefunguje, keď je vozidlo
vpredu úzke, napríklad ak ide o motocykel.

• Radarový snímač nemusí rozpoznať vo-
zidlo idúce pred vami v nasledujúcich prí-
padoch:
– Sneh alebo ťažký dážď
– Ak radarový snímač prekrývajú nečis-

toty, ľad, sneh alebo iný materiál.
– Ak je rušený inými radarovými zdrojmi.
– Ak prechádzajúce vozidlá rozstrekujú

sneh alebo posypový materiál.
– Jazda v tuneli
– Keď je vozidlo vpredu vlečené.
– Keď je vzdialenosť vozidla vpredu ma-

lá, prekáža lúču z radarového snímača.
– Pri prudkom klesaní z kopca alebo na

cestách s ostrými zákrutami.
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• Systém je navrhnutý tak, aby v rámci urči-
tých obmedzení automaticky kontroloval
funkčnosť snímača. Systém nemusí roz-
poznať niektoré formy prekážok oblasti
snímača, ako je napríklad ľad, sneh, nálep-
ky atď. V týchto prípadoch systém nemusí
byť schopný vodiča riadne upozorniť. Uis-
tite sa, že pravidelne kontrolujete a čistíte
oblasť snímača.

• Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej
signalizácie a nemusí ju byť počuť.

Systém je prechodne nedostupný
Situácia A:

Systém I-FCW sa automaticky vypne, keď snímač
radaru nasníma rušenie z iného radarového zdroja,
čo znemožní zistenie vozidla vpredu.

Rozsvieti sa (oranžová) kontrolka systému IEB.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, systém
I-FCW sa automaticky obnoví.

Situácia B:

V nasledujúcej situácii sa rozsvieti kontrolka systé-
mu IEB (oranžová) a na displeji s informáciami o vo-
zidle sa zobrazí výstražná správa [Nedostupné Pre-
kážka Predného Radaru].

• Oblasť snímača v prednej časti vozidla je pok-
rytá nečistotami alebo je zanesená.
Činnosť, ktorú treba vykonať:
Ak sa rozsvieti kontrolka (oranžová), zastavte
vozidlo na bezpečnom mieste a vypnite systém
EV. Pomocou mäkkej tkaniny vyčistite kryt rada-
ru v prednej časti vozidla a znovu naštartujte
systém EV. Ak kontrolka stále svieti, nechajte
systém I-FCW skontrolovať. Odporúčame, aby
ste pre vykonanie tohto servisného úkonu nav-
štívili predajcu vozidiel NISSAN LEAF.

• Pri jazde po cestách s obmedzenou infraštruk-
túrou alebo s budovami (napríklad dlhé mosty,
púšte, zasnežené polia, jazda popri dlhých ste-
nách).
Činnosť, ktorú treba vykonať:
Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, sys-
tém I-FCW sa automaticky obnoví.
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Porucha systému
Ak dôjde k poruche systému I-FCW, automaticky sa
vypne, zaznie zvuková signalizácia, rozsvieti sa vý-
stražná kontrolka systému IEB a na displeji s infor-
máciami o vozidle sa objaví výstražné hlásenie [Po-
rucha].

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa rozsvieti výstražná (oranžová) kontrolka, za-
parkujte vozidlo na bezpečnom mieste, vypnite sys-
tém EV a znovu ho naštartujte. Ak kontrolka stále
svieti, nechajte systém I-FCW skontrolovať. Odporú-
čame, aby ste navštívili informovaného opravára vo-
zidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel značky NISSAN.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

SnímačjA sa nachádza za prednou mriežkou.

Aby sa zaistila správna prevádzka systému, uistite
sa, že dodržujete nasledujúce body:

• Vždy uchovajte oblasť snímača predného ná-
razníka čistú.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
snímača.

• Predný nárazník v oblasti snímača nezakrývajte
alebo na neho neprilepujte nálepky alebo po-
dobné objekty. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie
alebo poruchu.

• Do blízkosti priestoru snímača nedávajte kovo-
vé objekty (kryt kefiek atď.). Mohlo by to spôso-
biť zlyhanie alebo poruchu.

• Predný nárazník nepozmeňujte, neodstraňujte
alebo nestriekajte. Pred úpravou alebo výme-
nou predného nárazníka odporúčame, aby ste
navštívili informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaného predajcu elektric-
kých vozidiel značky NISSAN.

Overovacie čísla a informácie o rádiu nájdete v
“Rádiofrekvenčné schválenie” v časti “9. Tech-

nické informácie”.

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému Intelligent Driver Alertness
môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

• Systém Intelligent Driver Alertness je len
upozornenie, ktoré informuje vodiča o
možnom nedostatku pozornosti alebo
ospalosti vodiča. Nevykoná riadenie vozid-
la ani nezabráni strate ovládania.

• Systém Intelligent Driver Alertness neroz-
poznáva a neupozorňuje vodiča na nedos-
tatok pozornosti alebo únavu vodiča v
každej situácii.

• Povinnosťou vodiča je:
– zostať pozorný,
– jazdiť bezpečne,
– udržiavať vozidlo v jazdnom pruhu,
– mať po celý čas kontrolu nad vozidlom,
– nejazdiť unavený,
– vyhýbať sa rozptyľovaniu (písanie

správ atď.).

Systém Intelligent Driver Alertness pomáha
upozorniť vodiča, ak systém zistí nedostatok
pozornosti alebo únavu počas jazdy.

Systém monitoruje štýl jazdy a správanie pri riadení
počas určitého časového obdobia a detekuje od-
chýlky oproti normálnym vzorcom. Ak systém za-
znamená, že pozornosť vodiča v priebehu časové-
ho obdobia klesá, systém pomocou zvukovej a vizu-
álnej výstrahy odporučí vodičovi prestávku.

SYSTÉM INTELLIGENT DRIVER
ALERTNESS (ak je súčasťou
výbavy)
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OVLÁDANIE SYSTÉMU
Ak systém zistí, že únava vodiča sa zvýšila, na disp-
leji s informáciami o vozidle sa zobrazí hlásenie [Ta-
ke a break?] a zaznie zvuková signalizácia, keď s
vozidlom idete rýchlosťami nad 60 km/h (37 MPH).

Systém nepretržite monitoruje pozornosť vodiča a
môže poskytnúť viacero upozornení počas jazdy.

Po vypnutí spínača napájania a jeho opätovnom
uvedení do polohy ON sa systém resetuje a začne
opätovne posudzovať štýl jazdy a správanie pri ria-
dení.

Aktivácia/deaktivácia systému
Systém Intelligent Driver Alertness zapnete alebo
vypnete pomocou nasledujúcich krokov.

1. Stláčajte tlačidlo m alebo m na volante do-
vtedy, kým sa na displeji s informáciami o vozidle
neobjaví položka [Nastavenia].

2. Pomocou tlačidla m alebo m vyberte po-
ložku [Driver Assistance]. Potom stlačte tlačidlo
<OK>.

3. Vyberte položku [Kontrola pozornosti vodiča] a
stlačte tlačidlo <OK>.

POZNÁMKA:
• Nastavenie sa zachová aj po reštartovaní sys-

tému EV.

• Kým je aktivovaný systém ProPILOT (ak je sú-
časťou výbavy), systém Intelligent Driver

Alertness bude deaktivovaný. Po vypnutí sys-
tému ProPILOT sa opätovne aktivuje systém
Intelligent Driver Alertness.

Obmedzenia systému Intelligent
Driver Alertness

VAROVANIE
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému Intel-
ligent Driver Alertness. Ak nebudete vozidlo
používať v súlade s týmito obmedzeniami sys-
tému, môže to mať za následok vážne zrane-
nie alebo usmrtenie.

• Systém Intelligent Driver Alertness nemu-
sí fungovať správne a nemusí poskytovať
upozornenie v nasledujúcich prípadoch:
– Nekvalitný povrch na cestách, ako nap-

ríklad nerovný povrch vozovky alebo
výtlky.

– Silný bočný vietor.
– Ak ste si osvojili športový štýl jazdy s

vyššou rýchlosťou jazdy v zákrutách
alebo vyššou intenzitou zrýchlenia.

– Časté zmeny jazdných pruhov alebo
zmeny v rýchlosti vozidla.

• Systém Intelligent Driver Alertness nemu-
sí poskytovať upozornenie v nasledujúcich
prípadoch:
– Rýchlosť vozidla je nižšia ako 60 km/h

(37 MPH).
– Chvíľková nepozornosť.
– Okamžité rozptýlenia, ako napríklad

spadnutie predmetu.

Porucha systému
V prípade poruchy systému Intelligent Driver
Alertness sa na displeji s informáciami o vozidle zo-
brazí výstražné hlásenie [Chyba systému] a funkcia
sa automaticky zastaví.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Vozidlo zastavte na bezpečnom mieste, potom vy-
pnite systém EV a reštartujte ho. Ak sa výstražné
hlásenie naďalej zobrazuje, nechajte systém Intelli-
gent Driver Alertness skontrolovať u informované-
ho opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u certifiko-
vaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN
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Aktuálny jazdný dosah sa bude odlišovať v závis-
losti od týchto faktorov:

• rýchlosť,

• zaťaženie vozidla,

• elektrické zaťaženie spôsobené príslušenstvom
vozidla,

• premávka a cestné podmienky,

Spoločnosť NISSAN vám odporúča využívať na
maximalizáciu dosahu vozidla nasledujúce jazd-
né zvyky:

Pred jazdou:

• Postupujte podľa odporúčanej pravidelnej údrž-
by.

• Pneumatiky vozidla udržiavajte nahustené na
správny tlak.

• Udržiavajte správnu geometriu kolies.

• Počas nabíjania vozidla predbežne zohrejte ale-
bo ochlaďte vnútornú kabínu.

• Z vozidla odstráňte nepotrebný náklad.

Počas jazdy:

• Jazda v režime ECO
– Režim ECO pomáha spotrebu energie zni-

žovať znížením zrýchlenia v porovnaní s rov-
nakou polohou plynového pedála v polohe
D ( jazda vpred) (normálny režim).

• Jazdite stálou rýchlosťou. Rýchlosť jazdy udržia-
vajte nemennou polohou plynového pedála ale-
bo používajte systém tempomatu, ak to je vhod-
né.

• Zrýchľujte pomaly a hladko. Pri zrýchľovaní a
spomaľovaní plynový pedál stláčajte a uvoľňuj-
te jemne.

• Na diaľniciach jazdite miernymi rýchlosťami.

• Vyhnite sa častému zastavovaniu a brzdeniu.
Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od iných vo-
zidiel.

• Keď systém klimatizácie/kúrenia nie je potreb-
ný, vypnite ho.

• K zníženiu spotreby energie prispejete, ak pre
kúrenie alebo ochladenie vyberiete striedme
nastavenie teploty.

• K zníženiu spotreby energie prispejete, ak bude-
te používať len ventilátor.

• K zníženiu spotreby energie prispejete, ak bude-
te ako náhradu klimatizácie v studenom počasí
používať vyhrievané sedadlá (ak sú súčasťou vý-
bavy) a vyhrievaný volant (ak je súčasťou výba-
vy).

• Pri jazde diaľničnou rýchlosťou používajte sys-
tém klimatizácie/kúrenia a zatvorte okná, aby
ste znížili aerodynamický odpor.

• Keď to premávka a cestné podmienky umož-
ňujú, spomaľujte uvoľnením plynového pedálu
a nepoužívajte brzdy.
– Toto vozidlo je vybavené systémom regene-

ratívneho brzdenia. Primárnym účelom sys-
tému regeneratívneho brzdenia je poskyt-
núť určité množstvo energie na nabíjanie
lítium-iónovej batérie a rozšírenie jazdného
dosahu. Sekundárnou výhodou je “brzdenie
motorom”, ktoré funguje na základe stavu

lítium-iónovej batérie. Keď plynový pedál
uvoľníte v polohe D ( jazda vpred) alebo po-
lohe B, systém regeneratívneho brzdenia
poskytne určité spomalenie a vytvorí určité
množstvo energie pre lítium-iónovú batériu.

ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE
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ProPILOT Park je funkcia, ktorá podporuje paralelné
parkovanie, priečne parkovanie dozadu a priečne
parkovanie dopredu.

Na detekciu parkovacej polohy využíva kamerový
systém a parkovací snímač (sonar) a za účelom pod-
pory série parkovacích manévrov ovláda plyn, brz-
dy, volant a preraďovanie.

VAROVANIE
• Funkcia ProPILOT Park má svoje obmedze-

nia.
Zodpovednosť za bezpečnú jazdu znáša
vodič. Preto tak, ako aj pri bežnej jazde,
kontrolujte okolité podmienky priamo ich
vizuálnym overením alebo pomocou spät-
ných zrkadiel. Ak sa vám zdá, že vozidlo
narazí do vedľajšieho vozidla, osoby alebo
predmetu, použite na zastavenie vozidla
brzdy.

• Počas ovládania riadenia sa nedotýkajte
ramien volantu.
Existuje možnosť, že by sa vám mohli chy-
tiť ruky alebo prsty a mohlo by dôjsť k zra-
neniu. Taktiež venujte primeranú pozor-
nosť tomu, aby sa vám nezachytila krava-
ta, šál a ostatné predmety. Existuje
možnosť nečakanej nehody.

SPÍNAČ FUNKCIE PROPILOT PARK
Stlačením tohto spínača aktivujte funkciu ProPILOT
Park.

Keď sa začne riadenie parkovania, vozidlo sa pohy-
buje dovtedy, kým je stlačený spínač. Po uvoľnení
spínača sa vozidlo zastaví.

PROPILOT PARK (ak je
súčasťou výbavy)

5-86 Naštartovanie a riadenie



Naštartovanie a riadenie 5-87



OBRAZOVKA FUNKCIE PROPILOT
PARK
1. Ikona detekcie parkovacieho miesta:

Naznačuje, ktorá strana parkovacieho miesta
bola detekovaná počas vyhľadávania
parkovacieho miesta.

m Parkovacie miesto je detekované na
pravej strane.

m Parkovacie miesto je detekované na
ľavej strane.

2. Odstupové vodiace čiary (červené):

Udáva približnú plochu, ktorou vozidlo prejde,
keď je riadenie parkovania aktívne.

3. Navádzací rámček parkovania (modrý):

Udáva približnú polohu, v akej bude vozidlo
zaparkované. Keď je riadenie parkovania
aktívne, rámček sa zmení na červený.

4. m:

Udáva polohu, v akej bude vozidlo zaparkované.

5. m:

Označuje parkovaciu polohu, ktorá sa dá vybrať
namiesto vybranej parkovacej polohy. Po
dotknutí sa ikona zmení na m.

6. [Finish]/[Cancel]:

Dotknutím sa tohto klávesu deaktivujete
funkciu ProPILOT Park.
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7. [Start]:

Ovládanie funkciou ProPILOT Park spustite
dotknutím sa tohto klávesu.

8. Ikona výberu spôsobu parkovania:

Označuje momentálne zvolený spôsob
parkovania. Spôsob parkovania zmeníte
dotykom. Pozrite si “Zmena spôsobu
parkovania” uvedené neskôr v tejto časti.

9. Vodiace lišty oblasti vyhľadávania
parkovacieho miesta (zelená)

Označuje, že systém momentálne vyhľadáva
parkovacie miesto. Linky sa používajú tiež ako
navádzanie pre polohu vozidla počas
vyhľadávania miesta. Pozrite si “Informácie
o spôsoboch parkovania funkcie ProPILOT Park”
uvedené neskôr v tejto časti.

10. Ikona nastavenia navádzacieho rámčeku
parkovaniam:

Dotknutím sa tohto klávesu upravte
umiestnenie navádzacieho rámčeku
parkovania. Pozrite si “Úprava parkovacej
polohy” uvedené neskôr v tejto časti.

11. Obdĺžnik smeru pre zmenu polohy (zelený):

Označuje polohu, v ktorej máte vykonať ďalšiu
zmenu prevodového stupňa.

12. Ikona riadenia parkovania funkciou ProPILOT
Park:

Stav riadenia parkovania funkciou ProPILOT
Park udávajú farby.

m (zelená): Riadenie parkovania je aktívne.

m (sivá): Riadenie parkovania nie je aktívne.

POZNÁMKA:
Keď sú zapnuté stierače alebo keď sa na objek-
tíve kamery zistí voda alebo iné látky, zobrazuje
sa m. Keď sa zobrazuje m, obmedzia sa zis-
titeľné parkovacie polohy. Parkovacia poloha sa
stále dá nastaviť manuálne.

Keď sa rýchlosť vozidla zvýši na 10
km/h alebo viac

Keď sa rýchlosť vozidla zvýši na približne 10 km/h
alebo viac keď prebieha detekcia parkovacej polo-
hy, obrazovka sa zmení. Keď rýchlosť vozidla klesne
približne na 10 km/h alebo menej, obrazovka sa vrá-
ti na bežnú obrazovku funkcie ProPILOT Park.

PREVÁDZKA FUNKCIE PROPILOT
PARK
Paralelné parkovanie
1. Jazdite dopredu zníženou rýchlosťou.

2. Stlačte spínač funkcie ProPILOT Park.

Aktivuje sa funkcia ProPILOT Park.

POZNÁMKA:
• Funkcia ProPILOT Park sa nedá aktivovať v

nasledovných prípadoch:
– Rýchlosť vozidla je približne 40 km/h

alebo viac.
– Vonkajšie spätné zrkadlá sú sklopené.
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– Sú otvorené dvere vodiča, dvere spolu-
jazdca na prednom sedadle, ktorékoľ-
vek zadné dvere alebo veko batožino-
vého priestoru.

– Systém má poruchu.
– Navigačný systém začína pracovať.

• Funkcia ProPILOT Park sa dá aktivovať aj
stlačením tlačidla <CAMERA> a následným
dotknutím sa položky [m] na obrazovke
systému Intelligent Around View Monitor.

• Keď je funkcia ProPILOT Park aktivovaná,
hlasitosť audio systému a ostatných zvu-
kov sa zníži.

3. Pomaly sa pohybujte dopredu a systém bude
vyhľadávať parkovacie miesto.

Systém vydá zvukovú signalizáciu a označí m
keď detekuje parkovacie miesto a keď vozidlo
dosiahlo správnu polohu pre cúvanie.Vozidlo za-
stavte stlačením brzdového pedála.

VÝSTRAHA
• Vizuálne a pomocou spätných zrkadiel

priamo skontrolujte okolité podmienky
a pomocou bŕzd zastavte vozidlo, ak sa
vám zdá, že vozidlo by mohlo naraziť
do vozidla, osoby alebo predmetu v
blízkosti. Ak podmienky nie sú napra-
vené, prestaňte používať funkciu ProPI-
LOT Park. Dotknite sa položky [Zrušiť]
na obrazovke, aby sa riadenie parkova-

nia ukončilo. Pozrite si “Úprava
parkovacej polohy” uvedené neskôr v
tejto časti.

POZNÁMKA:
• Ak je aktivované nastavenie [ Voľba auto-

matického bočného parkovania] a parko-
vacie miesta sú rozpoznané na oboch stra-
nách. Na výber požadovanej strany môže-
te použiť spínač smeroviek, ak sú
parkovacie miesta rozpoznané na oboch
stranách.

• Aj keď systém rozpozná parkovacie mies-
to hneď, rozpoznané parkovacie miesto
môže zmiznúť alebo parkovanie nemusí
začať, a to v závislosti od podmienok pre-
kážok, ako je napríklad šírka cestičky.

• Keď je vozidlo zastavené a stlačíte spínač
funkcie ProPILOT Park a podržíte ho bez
dotknutia sa položky [Spustiť], automatic-
ky sa použijú brzdy, aby vozidlo zostalo
stáť. Ak chcete, aby sa vozidlo pohlo, pou-
žite radiacu páku a pomaly stlačte plynový
pedál.

• Spôsob parkovania je možné zmeniť doty-
kom ikony výberu spôsobu parkovania.
Pozrite si “Zmena spôsobu
parkovania” uvedené neskôr v tejto časti.

• Ak je zapnutá smerovka, budú sa rozpoz-
návať parkovacie miesta na tej strane, kto-
rá korešponduje so smerovkou.

4. Brzdový pedál držte stlačený a dotknite sa po-
ložky [Spustiť] na obrazovke alebo dajte radia-
cu páku do polohy R (spiatočka).

Spustí sa riadenie parkovania.

Keď sa spustí riadenie, ikona kontroly parkova-
nia funkcie ProPILOT Park sa zmení na zelenú a
na zastavenie vozidla sa automaticky použijú
brzdy. Riadenie parkovania sa nedá spustiť, ak
systém určí, že vjazd do parkovacej polohy nie je
možný kvôli prekážke rozpoznanej parkovacími
snímačmi (sonarom) a kamerami.

V takom prípade vozidlo zaparkujte manuálne.

POZNÁMKA:
• Signál smerovky sa aktivuje automaticky,

a to na tej strane, na ktorej sa rozpoznalo
parkovacie miesto.

• Keď sa dotknete položky [Zrušiť], vozidlo
sa zastaví, aktivuje sa elektrická parkova-
cia brzda a deaktivuje sa funkcia ProPILOT
Park. Ak sa dotknete klávesu [Zrušiť] pred
spustením riadenia parkovania, obrazov-
ka sa vráti na predchádzajúcu obrazovku
a obnoví sa detekcia parkovacej polohy.

• Stlačenie plynového pedálu uvoľní brzdy.

• Po začatí riadenia parkovania sa automa-
ticky zapne funkcia parkovacieho sníma-
ča (sonaru). Keď sa funkcia ProPILOT Park
deaktivuje, parkovací snímač (sonar) sa
vráti do stavu, v ktorom bol nastavený na
displeji s informáciami o vozidle.
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• Keď je aktívne riadenie parkovania, obra-
zovka sa nezmení ani po stlačení tlačidla
<MAP>, <MENU> alebo <AUDIO>.

• Stlačením tlačidla <CAMERA> deaktivujete
funkciu ProPILOT Park. Ďalšie informácie si
pozrite v časti “Deaktivácia funkcie
ProPILOT Park” uvedené neskôr v tejto čas-
ti.

5. Keď stlačíte a podržíte spínač funkcie ProPI-
LOT Park, postupne uvoľnite brzdový pedál a
pomaly sa pohnite s vozidlom dozadu.

Vozidlo sa pohne smerom k výmene štvorcovej
pozície (v smere šípky na ikone vozidla).

Stlačte brzdový pedál a rýchlosť vozidla upravte
v závislosti od okolitých podmienok.

Uvoľnením spínača ProPILOT Park zastavíte vo-
zidlo. Ak chcete pohyb vozidla obnoviť, znovu
stlačte a podržte spínač.

POZNÁMKA:
• Trasa k parkovacej polohe a počet zatočení

sa bude líšiť podľa nastavenej polohy par-
kovania a polohy prekážok rozpoznaných
parkovacími snímačmi (sonarom) a kame-
rami.

• Riadenie parkovania sa nedá spustiť v na-
sledovných prípadoch. Po napravení pod-
mienok stlačte a podržte spínač funkcie
ProPILOT Park, aby sa obnovilo riadenie
parkovania.

– Bezpečnostný pás vodiča nie je zapnu-
tý.

– Poloha radiacej páky je P (parkovanie).
– Elektrická parkovacia brzda je aktivo-

vaná.
– Systém ESP je vypnutý.

• Riadenie parkovania sa nedá spustiť, keď
je vozidlo na strmom svahu.Vozidlo zapar-
kujte manuálne.

• Keď systém ProPILOT Park zmení smer
jazdy vozidla, je tam malá prestávka.

6. Keď vozidlo vstúpi do obdĺžnika ďalšej zmeny
pozície (zelená), radiaca páka sa automaticky
preradí a vozidlo začne cúvať.

Ak kvôli prekážke nie je možné pokračovať kým
vozidlo dosiahne obdĺžnik štartovacej polohy
pre cúvanie (zelená), stlačte brzdový pedál a za-
stavte vozidlo v blízkosti prekážky. Zmeňte polo-
hu radiacej páky, aby ste zmenili smer. Pozrite si

“Zmena smeru jazdy pri riadení
parkovania” uvedené neskôr v tejto časti.

POZNÁMKA:
Riadenie parkovania sa môže automaticky
ukončiť, ak systém určí, že vjazd do parkova-
cej polohy nie je možný kvôli prekážke rozpoz-
nanej parkovacími snímačmi (sonarom) alebo
kamerami. Vozidlo presuňte do vhodnejšej
polohy.

7. Keď sa vozidlo nachádza v navádzacom rám-
čeku parkovania (červenom), vozidlo sa zasta-
ví a riadenie parkovania sa ukončí.

Zvuková a vizuálna signalizácia upozornia vodi-
ča na ukončenie riadenia parkovania.

V tejto chvíli sa poloha prevodovky zmení na P
(parkovanie) a aktivuje sa elektrická parkovacia
brzda.

Keď sa skončí riadenie parkovania, uvoľnite spí-
nač funkcie ProPILOT Park.

Riadenie parkovania sa môže automaticky ukon-
čiť ešte skôr, ako bude vozidlo v navádzacom
rámčeku parkovania (červenom).

Pozrite si “Automatická deaktivácia v prie-
behu riadenia parkovania (kým je vozidlo v
pohybe)” uvedené neskôr v tejto časti.

Ak sa kvôli prekážke alebo z iného dôvodu nedá
dosiahnuť navádzací rámček parkovania, stlače-
ním brzdového pedálu zastavte vozidlo, potom
sa dotknite položky [Zrušiť] na obrazovke, aby sa
deaktivovala funkcia ProPILOT Park. Vozidlo za-
parkujte manuálne alebo vozidlo presuňte do
vhodnejšej polohy.
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Priečne parkovanie
1. Vozidlo zastavte v blízkosti miesta, kde chcete

zaparkovať.

2. Stlačte spínač funkcie ProPILOT Park.

Aktivuje sa funkcia ProPILOT Park.

POZNÁMKA:
• Ak je rýchlosť vozidla približne medzi 20

km/h a 40 km/h, automaticky sa vyberie
paralelné parkovanie.

• Funkcia ProPILOT Park sa nedá aktivovať v
nasledovných prípadoch:
– Rýchlosť vozidla je približne 40 km/h

alebo viac.
– Vonkajšie spätné zrkadlá sú sklopené.

– Sú otvorené dvere vodiča, dvere spolu-
jazdca na prednom sedadle, ktorékoľ-
vek zadné dvere alebo veko batožino-
vého priestoru.

– Systém má poruchu.
– Navigačný systém začína pracovať.

• Funkcia ProPILOT Park sa dá aktivovať aj
stlačením tlačidla <CAMERA> a následným
dotknutím sa položky [m] na obrazovke
systému Intelligent Around View Monitor.

• Keď je funkcia ProPILOT Park aktivovaná,
hlasitosť audio systému a ostatných zvu-
kov sa zníži.

3. Jazdite pomaly dopredu a zastaňte vedľa po-
žadovaného parkovacieho miesta (vo vzdiale-
nosti približne 1 m).

Zastavte vozidlo, aby ikona detekcie parkovacie-
ho miesta mierila do blízkosti stredu požadova-
ného parkovacieho miesta. Pozrite si

“Priečne parkovanie” uvedené neskôr v tej-
to časti

4. Kým vozidlo stojí, skontrolujte, či sa mzobra-
zuje na požadovanom parkovacom mieste.

Skontrolujte, či je možné zaparkovať v priestore
označenom m. Skontrolujte, či v parkovacom
mieste a okolitom priestore nie sú žiadne pre-
kážky a overte si, že priestor je dostatočne veľký
na zaparkovanie.

VÝSTRAHA

• Vizuálne a pomocou spätných zrkadiel
priamo skontrolujte okolité podmienky
a pomocou bŕzd zastavte vozidlo, ak sa
vám zdá, že vozidlo by mohlo naraziť
do vozidla, osoby alebo predmetu v
blízkosti. Ak podmienky nie sú napra-
vené, prestaňte používať funkciu ProPI-
LOT Park. Dotknite sa položky [Zrušiť]
na obrazovke, aby sa riadenie parkova-
nia ukončilo.

• Odstupové vodiace čiary označujú na-
vádzacie čiary priestoru, do ktorého
môže vstúpiť časť vozidla pri vjazde do
parkovacej polohy. Plynulé zaparkova-
nie je možné vtedy, keď vozidlá, stĺpiky
a iné prekážky sú mimo odstupových
vodiacich čiar.

• Ak navádzací rámček parkovania ne-
zobrazuje polohu, kde sa dá momen-
tálne zaparkovať (kvôli prítomnosti
prekážky alebo kanálu na ulici), vhodnú
parkovaciu polohu nastavte manuálne.

POZNÁMKA:
• Keď je vozidlo zastavené a stlačíte spínač

funkcie ProPILOT Park a podržíte ho bez
dotknutia sa položky [Spustiť], automatic-
ky sa použijú brzdy, aby vozidlo zostalo
stáť. Ak chcete, aby sa vozidlo pohlo, pou-
žite radiacu páku a pomaly stlačte plynový
pedál.
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• Spôsob parkovania je možné zmeniť doty-
kom ikony výberu spôsobu parkovania.
Pozrite si “Zmena spôsobu
parkovania” uvedené neskôr v tejto časti.

• Parkovaciu polohu je možné zmeniť doty-
kom ikony voliteľnej parkovacej polohy
(m).

• Ak je zapnutá smerovka, budú sa rozpoz-
návať parkovacie miesta na tej strane, kto-
rá korešponduje so smerovkou.

5. Podržte stlačený brzdový pedál a dotknite sa
položky [Spustiť] na obrazovke.

Spustí sa riadenie parkovania.

Keď sa spustí riadenie, ikona kontroly parkova-
nia funkcie ProPILOT Park sa zmení na zelenú a
na zastavenie vozidla sa automaticky použijú
brzdy. Riadenie parkovania sa nedá spustiť, ak
systém určí, že vjazd do parkovacej polohy nie je
možný kvôli prekážke rozpoznanej parkovacími
snímačmi (sonarom) a kamerami.

V takom prípade vozidlo zaparkujte manuálne.

POZNÁMKA:
• Signál smerovky sa aktivuje automaticky,

a to na tej strane, na ktorej sa rozpoznalo
parkovacie miesto.

• Keď sa dotknete položky [Zrušiť], vozidlo
sa zastaví, aktivuje sa elektrická parkova-
cia brzda a deaktivuje sa funkcia ProPILOT
Park. Ak sa dotknete klávesu pred spuste-
ním riadenia parkovania, obrazovka sa

vráti na predchádzajúcu obrazovku a ob-
noví sa detekcia parkovacej polohy.

• Stlačenie plynového pedálu uvoľní brzdy.

• Po začatí riadenia parkovania sa automa-
ticky zapne funkcia parkovacieho sníma-
ča (sonaru). Keď sa funkcia ProPILOT Park
deaktivuje, parkovací snímač (sonar) sa
vráti do stavu, v ktorom bol nastavený na
displeji s informáciami o vozidle.

• Keď je aktívne riadenie parkovania, obra-
zovka sa nezmení ani po stlačení tlačidla
<MAP>, <MENU> alebo <AUDIO>.

• Stlačením tlačidla <CAMERA> deaktivujete
funkciu ProPILOT Park. Ďalšie informácie si
pozrite v časti “Deaktivácia funkcie
ProPILOT Park” uvedené neskôr v tejto čas-
ti.

6. Keď stlačíte a podržíte spínač funkcie ProPI-
LOT Park, postupne uvoľnite brzdový pedál a
pomaly sa pohnite s vozidlom dopredu.

Vozidlo sa pohne smerom k výmene štvorcovej
pozície (v smere šípky na ikone vozidla).

Stlačte brzdový pedál a rýchlosť vozidla upravte
v závislosti od okolitých podmienok.

Uvoľnením spínača ProPILOT Park zastavíte vo-
zidlo. Ak chcete pohyb vozidla obnoviť, znovu
stlačte a podržte spínač.

POZNÁMKA:
• Trasa k parkovacej polohe a počet zatočení

sa bude líšiť podľa nastavenej polohy par-
kovania a polohy prekážok rozpoznaných
parkovacími snímačmi (sonarom) a kame-
rami.

• Riadenie parkovania sa nedá spustiť v na-
sledovných prípadoch. Po napravení pod-
mienok stlačte a podržte spínač funkcie
ProPILOT Park, aby sa obnovilo riadenie
parkovania.
– Bezpečnostný pás vodiča nie je zapnu-

tý.
– Poloha radiacej páky je P (parkovanie).
– Elektrická parkovacia brzda je aktivo-

vaná.
– Systém ESP je vypnutý.

• Riadenie parkovania sa nedá spustiť, keď
je vozidlo na strmom svahu.Vozidlo zapar-
kujte manuálne.

7. Keď vozidlo vstúpi do obdĺžnika zmeny pozí-
cie (zelená), radiaca páka sa automaticky pre-
radí a vozidlo začne cúvať.

Ak kvôli prekážke nie je možné pokračovať kým
vozidlo dosiahne obdĺžnik štartovacej polohy pre
cúvanie (zelená), stlačte brzdový pedál a zastav-
te vozidlo v blízkosti prekážky. Zmeňte polohu
radiacej páky, aby ste zmenili smer. Pozrite si

“Zmena smeru jazdy pri riadení parkovania”
uvedené neskôr v tejto časti.
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POZNÁMKA:
Riadenie parkovania sa môže automaticky
ukončiť, ak systém určí, že vjazd do parkova-
cej polohy nie je možný kvôli prekážke rozpoz-
nanej parkovacími snímačmi (sonarom) alebo
kamerami. Vozidlo presuňte do vhodnejšej
polohy.

8. Keď sa vozidlo nachádza v navádzacom rám-
čeku parkovania (červenom), vozidlo sa zasta-
ví a riadenie parkovania sa ukončí.

Zvuková a vizuálna signalizácia upozornia vodi-
ča na ukončenie riadenia parkovania.

V tejto chvíli sa poloha prevodovky zmení na P
(parkovanie) a aktivuje sa elektrická parkovacia
brzda.

Keď sa skončí riadenie parkovania, uvoľnite spí-
nač funkcie ProPILOT Park.

Riadenie parkovania sa môže automaticky
ukončiť ešte skôr, ako bude vozidlo v navádza-
com rámčeku parkovania (červenom).

Pozrite si “Automatická deaktivácia v prie-
behu riadenia parkovania (kým je vozidlo v
pohybe)” uvedené neskôr v tejto časti.

Ak sa kvôli prekážke alebo z iného dôvodu nedá
dosiahnuť navádzací rámček parkovania, stlače-
ním brzdového pedálu zastavte vozidlo, potom

sa dotknite položky [Zrušiť] na obrazovke, aby sa
deaktivovala funkcia ProPILOT Park. Vozidlo za-
parkujte manuálne alebo vozidlo presuňte do
vhodnejšej polohy.

POZNÁMKA:
Ak sú odstupové vodiace čiary v kontakte so
zaparkovaným vozidlom alebo inou prekáž-
kou, parkovací snímač (sonar) môže rozpoz-
nať prekážku a zastaviť vozidlo a zabrániť tak
systému v dokončení parkovania.

POZASTAVENIE FUNKCIE
PROPILOT PARK
Ak vodič uvoľní spínač funkcie ProPILOT Park v prie-
behu riadenia parkovania, na zastavenie vozidla sa
automaticky použijú brzdy a poloha radiacej páky
sa zmení na N (neutrál).

Riadenie parkovania sa dá obnoviť opätovným stla-
čením a podržaním spínača funkcie ProPILOT Park.

Automatické zastavenie riadenia
parkovania
V nasledovných prípadoch sa automaticky použijú
brzdy a vozidlo sa zastaví.

• Rozpoznala sa prekážka v smere jazdy.

• Vodič si odopol bezpečnostný pás.

Uvoľnite spínač funkcie ProPILOT Park. Po overení,
že podmienky boli napravené, sa riadenie parkova-
nia dá obnoviť opakovaným stlačením a podržaním
spínača.

POZNÁMKA:
• Keď sa obnoví riadenie parkovania, poloha ra-

diacej páky sa automaticky zmení na D ( jazda
dopredu) alebo R (spiatočka).

• Keď sa obnoví riadenie parkovania po zasta-
vení vozidla z dôvodu rozpoznania prekážky,
smer jazdy sa zmení a riadenie bude slúžiť na
ďalšie pokračovanie v riadení parkovania.

• Riadenie parkovania sa nedá obnoviť, ak sys-
tém určí, že vjazd do parkovacej polohy nie je
možný kvôli prekážke rozpoznanej parkova-
cími snímačmi (sonarom) a kamerami.

• Riadenie parkovania sa nedá obnoviť, ak vo-
dič nemá zapnutý bezpečnostný pás.

DEAKTIVÁCIA FUNKCIE PROPILOT
PARK
Dotknite sa položky [Ukončiť] alebo [Zrušiť] na obra-
zovke, aby sa funkcia ProPILOT Park deaktivovala.

Ak je funkcia ProPILOT Park deaktivovaná kým pre-
bieha riadenie parkovania, automaticky sa použijú
brzdy, vozidlo sa zastaví a aktivuje sa elektrická par-
kovacia brzda. V tejto chvíli sa poloha radiacej páky
zmení na N (neutrál).

Automatická deaktivácia počas
rozpoznania parkovacej polohy
V nasledujúcich prípadoch sa funkcia ProPILOT Park
automaticky deaktivuje.

• Otvorili sa dvere vodiča, predného spolujazdca,
ktorékoľvek zadné dvere alebo veko batožino-
vého priestoru.
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• Od aktivácie funkcie ProPILOT Park uplynuli 3
minúty alebo viac.

• Vozidlo prešlo 500 m alebo viac od aktivácie
funkcie ProPILOT Park.

• Rýchlosť vozidla je vyššia ako približne 40 km/h.

• Vonkajšie spätné zrkadlá boli sklopené.

• Obrazovky sa prepli v dôsledku stlačenia tlačid-
la <MAP> alebo <CAMERA>.

• Zistila sa porucha systému.

VAROVANIE
Ak sa funkcia ProPILOT Park automaticky de-
aktivuje počas rozpoznania parkovacej polo-
hy, brzdy sa nepoužijú automaticky.

Automatická deaktivácia v priebehu
riadenia parkovania (kým je vozidlo v
pohybe)
V nasledujúcich prípadoch sa funkcia ProPILOT Park
deaktivuje automaticky.

Ak sa riadenie parkovania ukončí automaticky, au-
tomaticky sa použijú brzdy, vozidlo sa zastaví a ak-
tivuje sa elektrická parkovacia brzda. V tejto chvíli sa
poloha radiacej páky zmení na N (neutrál) alebo P
(parkovanie).

• Vodič ovláda volant.

• Vodič ovláda plynový pedál.

• Otvorili sa dvere vodiča, dvere spolujazdca na
prednom sedadle, ktorékoľvek zadné dvere ale-
bo veko batožinového priestoru.

• Aktivovala sa elektrická parkovacia brzda.

• Radiaca páka sa presunula do polohy P (parko-
vanie) alebo N (neutrál).

• Radiaca páka sa presunula do polohy D ( jazda
dopredu) alebo R (spiatočka).

• Bolo stlačené tlačidlo <CAMERA>.

• Sklopili sa vonkajšie spätné zrkadlá.

• Systém určil, že pohyb do parkovacej polohy nie
je možný kvôli prekážke alebo z nejakého iného
dôvodu.

• Systém usúdil, že došlo k veľkej odchýlke v par-
kovacej polohe použitej na riadenie parkovania.

• Systém ESP bol vypnutý.

• Bol aktivovaný systém ESP/TCS/ABS.

• Rýchlosť vozidla je vyššia ako približne 8 km/h.

• Zistila sa porucha systému.

• Na mieste v blízkosti parkovacej polohy je spl-
nená ktorákoľvek z nasledovných podmienok.
– Bol uvoľnený spínač funkcie ProPILOT Park.
– Rozpoznala sa prekážka v dráhe parkova-

nia.
– Vodič si odopol bezpečnostný pás.

Automatická deaktivácia v priebehu
riadenia parkovania (kým vozidlo nie
je v pohybe)
V nasledovných prípadoch je používateľ upozorne-
ný zvukovou a vizuálnou signalizáciou a funkcia
ProPILOT Park sa automaticky deaktivuje.

V tejto chvíli sa aktivuje elektrická parkovacia brzda.
Poloha radiacej páky sa však nezmení.

• Otvorili sa dvere vodiča, dvere spolujazdca na
prednom sedadle, ktorékoľvek zadné dvere ale-
bo veko batožinového priestoru.

• Aktivovala sa elektrická parkovacia brzda.

• Radiaca páka sa presunula do polohy N (neutrál)
alebo P (parkovanie).

• Od uvoľnenia spínača funkcie ProPILOT Park
uplynula 1 minúta alebo viac.

• Bolo stlačené tlačidlo <CAMERA>.

• Sklopili sa vonkajšie spätné zrkadlá.

• Systém ESP bol vypnutý.

• Bol aktivovaný systém ESP/TCS/ABS.

• Zistila sa porucha systému.

Obsluha plynového pedálu počas
riadenia parkovania sa dočasne
zastavila
Ak sa počas dočasného zastavenia riadenia parko-
vania ovládal plynový pedál, vodič bude upozorne-
ný zvukovou a vizuálnou signalizáciou a funkcia
ProPILOT Park sa automaticky deaktivuje.

Ak je radiaca páka v polohe N (neutrál), elektrická
parkovacia brzda sa aktivuje.

Ak je radiaca páka v polohe D ( jazda dopredu) alebo
R (spiatočka), vozidlo sa začne pohybovať podľa ob-
sluhy plynového pedálu.
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ZMENA SPÔSOBU PARKOVANIA
Spôsob parkovania je možné zmeniť dotykom iko-
ny výberu spôsobu parkovania ešte pred dotknutím
sa položky [Spustiť].

Spôsob parkovania sa zmení po každom dotknutí
sa ikony výberu spôsobu parkovania.

Dostupné spôsoby:

Priečne parkovanie dozadu m:

Podporuje zacúvanie do parkovacieho miesta, keď
sú vozidlá zaparkované jedno vedľa druhého.

Paralelné parkovanie m:

Podporuje zacúvanie do parkovacieho miesta, keď
sú vozidlá zaparkované v rade jedno za druhým.

Priečne parkovanie dopredu m:

Podporuje zaparkovanie do parkovacieho miesta
prednou časťou vozidla, keď sú vozidlá zaparkova-
né jedno vedľa druhého.

POZNÁMKA:
Dajú sa nakonfigurovať nastavenia pre výber
zmeneného spôsobu parkovania. Pozrite si

“Nastavenia funkcie ProPILOT Park” uvede-
né neskôr v tejto časti.

INFORMÁCIE O SPÔSOBOCH
PARKOVANIA FUNKCIE PROPILOT
PARK
Paralelné parkovanie (detekcia
sonarom)
Priblížte sa k parkovaciemu miestu na vzdialenosť
menšiu ako približne 1 m jA vedľa požadovaného
parkovacieho miesta.

Ak je vzdialenosť od parkovacieho miesta príliš veľ-
ká, funkcia nemusí rozpoznať prekážky.

Presnosť parkovacej polohy závisí od polohy a uhla
predmetu.

jA Rozpoznávací rozsah snímača

jA Rozpoznávací rozsah snímača

Príklad s parkovacím miestom pred prekážkou

Príklad s parkovacím miestom medzi
prekážkami
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Parkovanie sa vykonáva pomocou trasy, ako je tá,
ktorú vidíte na obrázku.

Parkovacia trasa a počet vytočení sa líšia v závis-
losti od parkovacej polohy a polohy okolitých pre-
kážok.

Paralelné parkovanie (detekcia radu)
Priblížte sa k parkovaciemu miestu na vzdialenosť
približne 1 mjA vedľa požadovaného parkovacieho
miesta.

Ak je vzdialenosť od parkovacieho miesta príliš veľ-
ká, funkcia nemusí rozpoznať prekážky alebo čiary
parkovacieho miesta.

Choďte s vozidlom pomaly dopredu a stlačením
brzdového pedálu zastavte vozidlo, keď je paralelne
voči parkovacej polohe

Odporúča sa napolohovať vozidlo tak, aby koncová
línia parkovacieho miesta bola medzi vodiacimi lin-
kami vyhľadávania parkovacieho miesta (zelená)
jA v dôsledku lepšej detekcie.

Zastavte vozidlo tak, aby ikona detekcie parkova-

cieho miestammierila na predný okraj poža-
dovaného parkovacieho miesta.

Parkovanie sa vykonáva pomocou trasy, ako je tá,
ktorú vidíte na obrázku. V závislosti od prekážok a
vzdialenosti od parkovacej polohy sa parkovanie
môže začať cúvaním.

Parkovacia trasa a počet vytočení sa líšia v závis-
losti od parkovacej polohy a polohy okolitých pre-
kážok.

Príklad trasy, ktorá začína jazdou dopredu

Príklad trasy, ktorá začína cúvaním
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Priečne parkovanie
Priblížte sa k parkovaciemu miestu na vzdialenosť
približne 1 mjA vedľa požadovaného parkovacieho
miesta.

Ak je vzdialenosť od parkovacieho miesta príliš veľ-
ká, funkcia nemusí rozpoznať prekážky, prípadne
nemusí zvládnuť rozpoznať čiary parkovacieho
miesta. Pozrite si “Funkcia detekcie parkova-
cej polohy” uvedené neskôr v tejto časti.

Jazdite pomaly dopredu a zastaňte vedľa požado-
vaného parkovacieho miesta (vo vzdialenosti pri-
bližne 1 mjA ). Napolohujte vozidlo tak, aby koncová
línia parkovacieho miesta bola medzi vodiacimi lin-
kami vyhľadávania parkovacieho miesta (zelená)
jB pre lepšiu detekciu. Zastavte vozidlo, aby ikona

detekcie parkovacieho miesta m mierila do
blízkosti stredu požadovaného parkovacieho mies-
ta.

Riadenie parkovania sa vykonáva pomocou trasy,
ako je tá, ktorú vidíte na obrázku.

Parkovacia trasa a počet vytočení sa líšia v závis-
losti od parkovacej polohy a polohy okolitých pre-
kážok.

Parkovanie dopredu
Priblížte sa k parkovaciemu miestu na vzdialenosť
približne 1 mjA vedľa požadovaného parkovacieho
miesta.

Ak je vzdialenosť od parkovacieho miesta príliš veľ-
ká, funkcia nemusí rozpoznať prekážky alebo čiary
parkovacieho miesta.
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Jazdite pomaly dopredu a zastaňte vedľa požado-
vaného parkovacieho miesta (vo vzdialenosti pri-
bližne 1 mjA ). Odporúča sa napolohovať vozidlo tak,
aby koncová línia parkovacieho miesta bola medzi
vodiacimi linkami vyhľadávania parkovacieho mies-
ta (zelená) jB v dôsledku lepšej detekcie. Zastavte
vozidlo, aby ikona detekcie parkovacieho miesta

m mierila do blízkosti stredu požadovaného
parkovacieho miesta.

Riadenie parkovania sa vykonáva pomocou trasy,
ako je tá, ktorú vidíte na obrázku.

Parkovacia trasa a počet vytočení sa líšia v závis-
losti od parkovacej polohy a polohy okolitých pre-
kážok.

Úprava parkovacej polohy
Parkovacia poloha sa dá upraviť manuálne.

1. Stlačte brzdový pedál a zastavte vozidlo, po-
tom sa dotknite ikony nastavenia navádzacie-
ho rámčeku parkovania (m) na obrazovke.

Keď sa zobrazuje (m), navádzací rámček parko-
vania sa zobrazuje v polohe (m).

Ak sa nerozpozná žiadna parkovacia poloha, na-
vádzací rámček parkovania sa zobrazuje v pred-
volenej polohe.
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2. Dotknite sa šípky na obrazovke pre jemné do-
ladenie.

POZNÁMKA:
• Zobrazené odstupové vodiace čiary ozna-

čujú navádzacie čiary priestoru, do ktoré-
ho môže vstúpiť časť vozidla pri vjazde do
parkovacej polohy. Plynulé zaparkovanie
je možné vtedy, keď vozidlá, stĺpiky a iné
prekážky sú mimo odstupových vodiacich
čiar.

• Ak chcete presunúť navádzací rámček par-
kovania, dotknite sa obrazovky pohľadu z
vtáčej perspektívy.

• Smer navádzacieho rámčeku parkovania
sa dá zmeniť spínačom smeroviek.

ZMENA SMERU JAZDY PRI RIADENÍ
PARKOVANIA
Ak je v smere jazdy vozidla prekážka (ako napríklad
stĺpik) alebo miesto, ktoré je nižšie, ako úroveň ze-
me (ako napríklad kanál alebo zráz), stlačením brz-
dového pedálu zastavte vozidlo a uvoľnite spínač
funkcie ProPILOT Park.

Pomocou radiacej páky zmeňte smer jazdy a opa-
kovaným stlačením spínača ProPILOT Park obno-
víte riadenie parkovania.

(Príklad) Ak je tam zaparkované vozidlo

1. Stlačením brzdového pedálu zastavte vozidlo
a uvoľnite spínač ProPILOT Park.

2. Použite radiacu páku a zmeňte smer jazdy.

Keď znovu stlačíte spínač funkcie ProPILOT Park,
obnoví sa riadenie parkovania.

POZNÁMKA:
Riadenie parkovania sa nedá obnoviť, ak sys-
tém určí, že vjazd do parkovacieho miesta nie
je možný kvôli prekážke rozpoznanej parko-
vacími snímačmi (sonarom) a kamerami.

FUNKCIA DETEKCIE PARKOVACEJ
POLOHY
Na detekciu parkovacej polohy slúžia kamery a par-
kovacie snímače (sonar). Môžu sa rozpoznať viaceré
parkovacie polohy.

Čiary parkovacích miest sa rozpoznávajú pomocou
kamier a zobrazujú sa čiary parkovacích polôh.
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Parkovacia poloha sa nezobrazuje, ak parkovacie
snímače (sonar) rozpoznajú prekážku vnútri roz-
poznaného parkovacieho miesta.

POZNÁMKA:
Ak je objektív kamery pre pohľad dopredu, do-
predu a do strany alebo pohľad dozadu znečis-
tený, prípadne sa na ňom zachytili kvapky vody
alebo iné látky, zistiteľné parkovacie polohy mô-
žu byť obmedzené.

Keď je vybrané priečne parkovanie
alebo parkovanie dopredu
Parkovacia poloha sa rozpozná za nasledovných
podmienok:

• Rozpoznávajú sa parkovacie miesta so šírkou
približne 2,3 - 2,5 m ➀.

• Rozpoznávajú sa čiary parkovacích miest zlo-
žené zo samostatných čiar alebo čiary parkova-
cieho miesta v tvare písmena U.

• Rozpoznávajú sa čiary parkovacích miest, ktoré
majú šírku približne 15 cm.

• K rozpoznaniu dôjde, keď sa čiary parkovacieho
miesta, ktoré sa nachádzajú v rozsahu od pred-
ného okraja vozidla do približne 2 m od zadné-
ho okraja vozidla ➁.

• K rozpoznaniu dôjde, keď sa parkovacie miesto
nachádza približne 1 m od vozidla ➂.

• Ak je zapnutá položka [ Voľba automatického
bočného parkovania], rozpoznávajú sa parko-
vacie polohy po oboch stranách vozidla.

➀ Približne 2,3 m (8 stôp).

➁ Približne 2 m (6,5 stopy).

➂ Približne 1 m (3 stopy).

Parkovacia poloha sa nezobrazuje, keď rozpozná-
vací rozsah predných snímačov (sonaru) prechádza
parkovacím miestom rozpoznaným kamerami a
rozpozná sa prekážka.

Prekážka v parkovacom mieste nachádzajúcom sa
za rozpoznávacím rozsahom snímača sa nedá roz-
poznať.

jA Rozpoznávací rozsah snímača

Keď zvolíte paralelné parkovanie
Parkovacia poloha sa rozpozná za nasledovných
podmienok.

• Rozpoznávajú sa parkovacie miesta so šírkou
približne 5 až 6 m ➀.

• Rozpoznávajú sa čiary parkovacích miest zlo-
žené zo samostatných čiar.

• Rozpoznávajú sa čiary parkovacích miest, ktoré
majú šírku približne 15 cm.

• K rozpoznaniu dôjde, keď sa čiary parkovacieho
miesta, ktoré sa nachádzajú v rozsahu od dverí
vodiča do približne 3 m od zadného okraja vo-
zidla ➁.
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• K rozpoznaniu dôjde, keď sa parkovacie miesto
nachádza približne 1 m od vozidla ➂.

• Ak je zapnutá položka [ Voľba automatického
bočného parkovania], rozpoznávajú sa parko-
vacie polohy po oboch stranách vozidla.

➀ Približne 5 m (15 stôp).

➁ Približne 3 m (10 stôp).

➂ Približne 1 m (3 stopy).

Parkovacia poloha sa nezobrazuje, keď rozpozná-
vací rozsah predných snímačov (sonaru) prechádza
parkovacím miestom rozpoznaným kamerami a
rozpozná sa prekážka.

Prekážka v parkovacom mieste nachádzajúcom sa
za rozpoznávacím rozsahom snímača sa nedá roz-
poznať.

jA Rozpoznávací rozsah snímača

Ak sa nerozpoznajú čiary parkovacieho miesta, na
rozpoznanie parkovacieho miesta na základe oko-
litých prekážok slúžia parkovacie snímače (sonar).

V závislosti od polôh a uhlov okolitých prekážok sa
navádzací rámček parkovania môže odchyľovať.

jA Rozpoznávací rozsah snímača

Príklad s parkovacím miestom pred prekážkou

Príklad s parkovacím miestom medzi
prekážkami
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jA Rozpoznávací rozsah snímača

KAMERY A PARKOVACIE SNÍMAČE
(SONAR) POUŽÍVANÉ FUNKCIOU
PROPILOT PARK
Kamery
Používajú sa kamery systému Intelligent Around-
View Monitor.

Aby ste dosiahli maximálnu využiteľnosť funkcií ka-
mery, dodržujte nasledujúce pokyny.

• Objektív kamery vždy uchovávajte v čistote.

• Kamery sú presné zariadenia. Nevystavujte ich
silným nárazom, ako napríklad od vysokotlako-
vej umývačky.

• Kamery neprekrývajte nálepkami, ani inými
predmetmi.

Parkovacie snímače (sonar)
Používa sa 12 parkovacích snímačov (sonar) umiest-
nených vpredu, vzadu, vľavo a vpravo.

Aby ste dosiahli maximálnu využiteľnosť funkcií sní-
mačov sonaru, dodržujte nasledujúce pokyny

• Parkovacie snímače (sonar) vždy uchovávajte v
čistote.

• Parkovacie snímače (sonar) sú presné zariade-
nia. Nevystavujte ich silným nárazom, ako nap-
ríklad od vysokotlakovej umývačky.

• Parkovacie snímače (sonar) neprekrývajte ná-
lepkami, ani inými predmetmi.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA K
FUNKCII PROPILOT PARK

VAROVANIE
• Nikdy nejazdite tak, že budete sledovať vý-

lučne obrazovku.
Hrozí riziko nárazu do prekážky alebo za-
príčinenia nečakanej nehody.

• Dávajte pozor na pohyb vozidiel a osôb v
okolitom priestore.
Podpora parkovania je zabezpečená efek-
tívnym využitím detekovanej dráhy. Pri ob-
sluhe riadenia parkovania dávajte pozor
na pohyb prichádzajúcich vozidiel, odchá-
dzajúcich vozidiel a chodcov.

• Zastávky pre vozidlá sa nedajú rozpoznať
a existuje určitá možnosť, že sa nebudú dať
rozpoznať ani obrubníky.
Stlačte brzdový pedál a zastavte vozidlo,
ak sa vám zdá, že kolesá narazili na obrub-
ník alebo sa vám zdá, že vozidlo minulo za-
stávku pre vozidlá. Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia vozidla.

• Keď už viac nepotrebujete podporu fun-
kcie ProPILOT Park, funkciu ProPILOT Park
deaktivujte.
Ak funkcia ProPILOT Park zostane aktivo-
vaná, hrozí riziko neočakávanej nehody.

• Pred opustením vozidla skontrolujte, či je
aktivovaná elektrická parkovacia brzda a
či je radiaca páka v polohe P (parkovanie).

• Pred použitím funkcie ProPILOT Park si
priamo overte, či je okolo vozidla dosta-
točný priestor na vytáčanie a vykonanie
ďalších parkovacích činností.

• V závislosti od okolností môže hluk zvnút-
ra alebo zvonku vozidla zabrániť vodičovi,
aby počul zvukovú výstrahu.

• Funkciu ProPILOT Park nepoužívajte za na-
sledujúcich podmienok:
– Na miestach s hustou premávkou, kde

je veľa vozidiel a chodcov
– Na miestach, kde je zastavenie alebo

parkovanie zakázané
– Na miestach, ktoré sú príliš úzke na to,

aby sa do nich zmestilo vozidlo
– Na miestach, kde parkovanie nie je

možné kvôli jame, kanálu atď.
– Na miestach, kde je úzka ulica
– Na strmom svahu
– Na štrkovej, hlinenej alebo nespevne-

nej ceste
– Na klzkom povrchu, ako napríklad na

snehu alebo ľade
– Na nerovnej ceste, kde je sklon, schody,

obrubníky, koľaje alebo je nerovná z
iných dôvodov

– Na ceste, kde sa asfalt roztavil v dô-
sledku jeho vystavenia nadmernému
teplu

– Na miestach, kde je na parkovisku na-
montovaný ohrievač cesty (ohrievač
zabraňujúci zamrznutiu povrchu ces-
ty)
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– Na mechanických parkoviskách alebo
na miestach, kde sú v parkovacích
miestach prekážky

– Keď je vozidlo preťažené
– Keď sa používajú opotrebované pne-

umatiky, dojazdové koleso, rezervné
koleso alebo snehové reťaze

– Keď tlak vzduchu v pneumatike nie je
správny

– Keď je namontovaný ťažný hák alebo
podobné zariadenie

– Keď je pripevnený predmet, ktorý za-
sahuje do zorného poľa kamery

– Keď je obraz z kamery ťažko viditeľný
kvôli nečistote, slnečnému žiareniu,
tieňom alebo z iných dôvodov

– Keď vonkajšie spätné zrkadlo nie je
úplne otvorené

– Keď kamery nie sú namontované
správne

– Keď je na nárazníku namontovaný
predmet, ktorý znižuje výkon parkova-
cích snímačov (sonaru)

– Keď je na nárazníku zárez alebo iná ne-
rovnosť

– Keď sa na parkovacích snímačoch (so-
nare) zachytil dážď, sneh, bahno alebo
nejaké iné látky

– Keď je naložené vozidlo naklonené z
dôvodu mimoriadne ťažkého nákladu
alebo jeho zaťaženia len na jednej stra-
ne

• Za nasledovných podmienok parkovacie
snímače (sonar) a kamery nemusia doká-
zať rozpoznať prekážku a parkovacia po-
loha alebo polohy vytáčania sa nemusia

nastaviť správne. Ak je prítomná prekážka,
stlačením brzdového pedálu zastavte vo-
zidlo alebo vykonajte iný vhodný zásah.
– Osoby, zvieratá alebo iné pohyblivé

prekážky Osobu sa nemusí podariť
rozpoznať najmä kvôli typu odevu, kto-
rý má osoba oblečený.

– Krátke prekážky
– Miesta, ktoré sú nižšie, ako úroveň ze-

me, ako napríklad kanály alebo jamy
– Stĺpiky alebo iné tenké prekážky
– Tenké prekážky, ako napríklad laná,

drôty alebo reťaze
– Prekážky z drôtov, ako sú drôtené sie-

te, ploty alebo nákupné vozíky
– Prekážky, ktoré majú ostré tvary
– Potrubia a iné prekážky, ktoré sa na-

chádzajú na stenách alebo podobných
konštrukciách

– Prekážky umiestnené vo vysokých po-
lohách

– Pórovité predmety, sneh alebo iné pre-
kážky s mäkkým povrchom, ktoré do-
kážu absorbovať zvukové vlny

– Prekážky, ktoré sú veľmi blízko k ná-
razníku

– Prekážky, ktoré náhle vniknú do roz-
poznávacieho rozsahu parkovacieho
snímača (sonaru), keď vozidlo vyboču-
je

– Prekážky, ktoré sa rýchlo približujú k
vozidlu

– Prekážky, ktoré sa nachádzajú po stra-
nách vozidla

– Prekážky, ktoré nie sú rovnobežné s
prednou a zadnou časťou vozidla

– Keď sú parkovacie snímače (sonar) za-
mrznuté, alebo je na nich zachytený
dážď, sneh, ľad, nečistoty alebo neja-
ké iné látky

– Keď je vozidlo značne naklonené
– V mimoriadne horúcich alebo chlad-

ných podmienkach
– Pri jazde po nerovných cestách, v kop-

coch, štrkových cestách alebo na tráve
– Ak je okolitý priestor veľmi hlučný
– Ak je v okolitom priestore zariadenie,

ktoré vydáva ultrazvuk (vrátane vozi-
diel vybavených snímačmi (sonarom))

– Keď je vozidlo vlhké v dôsledku dažďa
alebo vody

– Keď je okolitý priestor tmavý, ako nap-
ríklad v noci, v podzemných priesto-
roch alebo v nadzemnej garáži

– Keď čiary parkovacieho miesta nie sú
jasne viditeľné v dôsledku zlého poča-
sia (dážď, sneh, hmla, prach, piesočné
alebo snehové búrky)

– Keď je objektív kamery zahmlený kvôli
kontaktu s vodou

– Keď na cestu svieti prudké svetlo zo
slnka alebo pouličného osvetlenia

– Keď je povrch cesty mokrý a lesklý, ako
napríklad po daždi alebo keď sú na
ceste kaluže

– Keď do kamery žiari slnko, ako naprík-
lad ráno alebo večer

– Keď je objektív kamery znečistený ale-
bo sa na ňom zachytili kvapky vody

– Keď je pripevnený predmet, ktorý za-
sahuje do zorného poľa kamery
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• Za nasledovných podmienok sa môžu po-
užiť brzdy alebo nemusí byť možné správ-
ne riadenie parkovania.
– Keď sa na parkovacích snímačoch (so-

nare) zachytil dážď, sneh, ľad, nečisto-
ty alebo nejaké iné látky

– Ak je okolitý priestor veľmi hlučný
– Ak je v okolitom priestore zariadenie,

ktoré vydáva ultrazvuk (vrátane vozi-
diel vybavených snímačmi (sonarom))

– Ak je v okolitom priestore hustá tráva
– Pri prechádzaní okolo konštrukcie s vy-

dutiami alebo priehlbinami
– Ak je blízkosti bočnej strany vozidla

konštrukcia (napríklad stena, zariade-
nie na výber mýta alebo brána parko-
viska)

– Keď je na ceste schod, vyčnievajúci
predmet alebo kryt drenáže

– Pri prechode pod visutou vlajkou, plas-
tovým závesom alebo podobným
predmetom

– Keď sa okolo vozidla objavia zhluky
snehu

• Za nasledovných podmienok nemusí byť
možné správne riadenie parkovania do
nastavenie polohy. Ak je to potrebné, vo-
zidlo presuňte do vhodnejšej polohy.
– Keď povrch cesty nie je rovný
– Keď je vozidlo naklonené z dôvodu mi-

moriadne ťažkého nákladu alebo jeho
zaťaženia len na jednej strane

• Za nasledovných podmienok môže byť
rozpoznanie parkovacej polohy nemožné
alebo náročné.

– Keď je vozidlo príliš blízko parkovacie-
ho miesta

– Na parkovisku, kde sú parkovacie
miesta namiesto čiar označené lana-
mi, blokmi alebo iným spôsobom

– Keď čiary parkovacích miest nie sú zre-
teľne viditeľné kvôli tomu, že vybledli
alebo sú znečistené

– Keď je kontrast medzi cestou a čiarami
parkovacieho miesta slabý

– Keď sú čiary parkovacieho miesta na
ceste žlté alebo majú inú farbu, okrem
bielej

– Keď je parkovacie miesto mimoriadne
úzke alebo široké

– Keď sú čiary parkovacieho miesta mi-
moriadne krátke

– Keď sú čiary parkovacieho miesta mi-
moriadne úzke alebo široké

– Keď čiary parkovacieho miesta nie sú
rovnobežné na obraze kamery kvôli
sklonu parkovacieho miesta alebo z
iných dôvodov

– Keď sú čiary parkovacieho miesta spo-
jené s diagonálnymi čiarami alebo
iným značením

– Keď sú na čiarach parkovacieho mies-
ta tiene vozidla, tiene zo stromov ale-
bo iné tiene

– Keď stojí na čiarach parkovacieho
miesta vedľajšie vozidlo alebo nejaká
iná prekážka

– Keď je v parkovacom mieste prekážka
– Keď je okolitý priestor tmavý, ako nap-

ríklad v noci, v podzemných priesto-
roch alebo v nadzemnej garáži

– Keď čiary parkovacieho miesta nie sú
jasne viditeľné v dôsledku zlého poča-
sia (dážď, sneh, hmla, prach, piesočné
alebo snehové búrky)

– Keď je objektív kamery zahmlený kvôli
kontaktu s vodou

– Keď sa na ceste odráža slnko alebo po-
uličné osvetlenie

– Keď na cestu svieti prudké svetlo zo
slnka alebo pouličného osvetlenia

– Keď je povrch cesty mokrý a lesklý, ako
napríklad po daždi alebo keď sú na
ceste kaluže

– Keď do kamery žiari slnko, ako naprík-
lad ráno alebo večer

– Keď je objektív kamery znečistený ale-
bo sa na ňom zachytili kvapky vody

– Keď je pripevnený predmet, ktorý za-
sahuje do zorného poľa kamery

– Keď je tam schod, ryha, cestný náter,
premaľovaná čiara alebo podobný
predmet

– Keď je tam nahromadený sneh alebo
prípravky na rozpúšťanie snehu

– Keď je parkovisko dláždené kameňmi
alebo je na ňom zeleň

– Keď je na parkovacom mieste na obra-
zovke rušivý obrazec

– Keď sú na parkovacom mieste nama-
ľované písmená alebo iné znaky

– Keď cestná farba a jas nie sú rovno-
merné

– Keď je vozidlo zastavené v náklone vo
vzťahu k parkovaciemu priestoru

– Keď je ulica úzka
– Keď je pred vozidlom prekážka
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– Keď sa na parkovacích snímačoch (so-
nare) zachytil dážď, sneh, ľad, nečisto-
ty alebo nejaké iné látky

– Ak je okolitý priestor veľmi hlučný
– Ak je v okolitom priestore zariadenie,

ktoré vydáva ultrazvuk (vrátane vozi-
diel vybavených snímačom (sonarom))

– Ak je v okolitom priestore hustá tráva
– Keď je na ceste schod, vyčnievajúci

predmet alebo kryt drenáže
– Keď sa okolo vozidla objavia zhluky

snehu

• Za nasledovných podmienok sa parkova-
cia poloha nemusí rozpoznať na správnom
mieste.
– Keď je tam svetlo, ktoré vyzerá ako čia-

ry parkovacieho miesta, odraz budovy
alebo iného predmetu, schod, ryha, ná-
ter na ceste, premaľovaná čiara alebo
podobné veci

– Keď sú tam stopy po oprave cesty, pís-
mená namaľované na ceste, stĺpiky
alebo iné prekážky

– Keď je povrch cesty mokrý a lesklý, ako
napríklad po daždi alebo keď sú na
ceste kaluže

– Keď cestná farba a jas nie sú rovno-
merné

– Keď je parkovisko v kopci
– Keď čiaru parkovacieho miesta prekrý-

va stúpačka vozidla alebo tieň
– Keď čiary parkovacích miest nie sú zre-

teľne viditeľné kvôli tomu, že vybledli
alebo sú znečistené

– Keď je systém ovplyvnený tieňmi vo-
zidla alebo tieňmi stromov

PORUCHY FUNKCIE PROPILOT
PARK
Ak v systéme dôjde k anomálii, na obrazovke sa zo-
brazí správa s upozornením, farba ikony riadenia
parkovania funkciou ProPILOT Park sa zmení na
oranžovú a funkcia ProPILOT Park sa automaticky
deaktivuje. Ak sa počas používania systému zobrazí
upozornenie, vozidlo zastavte na bezpečnom mies-
te a spínač napájania dajte do polohy OFF a potom
ho dajte späť do polohy ON.

Ak po vykonaní vyššie uvedených krokov nie je mož-
né aktivovať funkciu ProPILOT Park, mohlo dôjsť k
poruche systému. Nemá to vplyv na bežnú jazdu.
Avšak systém by mal skontrolovať informovaný
opravár vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaný
predajca elektrických vozidiel NISSAN.

NASTAVENIA FUNKCIE PROPILOT
PARK
1. Dotknite sa položky [Nastavenia] na spúšťacom

paneli.

2. Dotknite sa položky [Parkovanie].

3. Vyberte položku nastavenia, ktorú chcete upra-
viť.

Dostupné položky:

• [Voľba posledného režimu parkovania]
Keď je táto položka zapnutá, zvoli sa spôsob
parkovania, ktorý ste použili naposledy.
Keď je položka vypnutá, zvoli sa paralelné
parkovanie.

• [Auto. Voľba automatického bočného parko-
vania]
Keď je táto položka zapnutá, rozpoznávajú
sa polohy na oboch stranách vozidla.
Keď je položka vypnutá, rozpoznávajú sa iba
parkovacie polohy na strane spolujazdca.
Ak je v tomto stave zapnutá smerovka, budú
sa rozpoznávať parkovacie miesta na tejto
strane vozidla.

• [Režim parkovania]
Na obrazovke funkcie ProPILOT Park sa dajú
nastaviť spôsoby parkovania, ktoré sa dajú
vybrať.
Spôsoby parkovania, ktoré sú zapnuté, sa vy-
berú po každom dotknutí sa ikony výberu
spôsobu parkovania.
Spôsoby parkovania, ktoré sú vypnuté, sa ne-
dajú vybrať dotknutím sa ikony výberu spô-
sobu parkovania.
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Ultrazvukové senzory namontované v prednom a
zadnom nárazníku (alebo len zadnom nárazníku)
vozidla, merajú pri cúvaní vzdialenosť medzi vozid-
lom a prekážkou. Keď zaradíte spiatočku, na displeji
s informáciami o vozidle sa zobrazí pohľad zhora na
vozidlo. Na displeji sa zobrazujú vzdialenosti od
predmetov (1 meter a menej). Ako sa predmet(y) pri-
bližuje(-ú) bližšie k vozidlu, farba sa mení zo zelenej
cez oranžovú až po červenú. Ak sa zobrazí nápis
[ZASTAVIŤ], zastavte vozidlo skôr, ako sa dotkne
predmetu.

VAROVANIE
• Ak máte akékoľvek pochybnosti o okolí

dráhy parkovacieho priestoru a/alebo že
samotný priestor na parkovanie nie je bez
prekážok, ihneď zastavte vozidlo a skon-
trolujte situáciu.

• Systém parkovacieho snímača je komfort-
ná funkcia, ale nie je náhradou za správne
parkovanie. Za bezpečnosť pri parkovaní a
iných manévroch je vždy zodpovedný vo-
dič. Pred parkovaním sa vždy poobzerajte
a skontrolujte, či je to bezpečné.

• Prečítajte si a porozumejte obmedzeniam
systému parkovacieho snímača, ktoré sú
uvedené v tejto časti. Farby indikátora
krajného snímača a vodiace čiary vzdiale-
nosti v pohľade dopredu (ak je súčasťou
výbavy)/dozadu označujú rôzne vzdiale-
nosti k objektu. Nepriaznivé počasie alebo
ultrazvukové zdroje, ako napríklad auto-
matická autoumyváreň, vzduchové brzdy
nákladného vozidla, zvuk klaksónu alebo

pneumatická vŕtačka, môžu mať vplyv na
fungovanie systému, čo môže znamenať
znížený výkon alebo falošnú aktiváciu.

• Môžu sa detekovať aj niektoré typy obrub-
níkov.

• Táto funkcia je navrhnutá ako pomôcka
pre vodiča pri rozpoznávaní veľkých sta-
tických predmetov, ktorá pomôže pred-
chádzať poškodeniu vozidla. Systém nie je
navrhnutý tak, aby zabraňoval kontaktu s
malými alebo pohyblivými predmetmi. Vž-
dy sa pohybujte pomaly.

• Systém nezaznamená malé predmety pod
nárazníkom a nie je schopný zaznamenať
ani predmety tesne pri nárazníku alebo na
zemi.

• Systém sa vypne pri rýchlostiach nad 10
km/h (6 MPH). Pri nižších rýchlostiach sa
znovu zapne.

• Účelom tohto systému je pomôcť pri par-
kovaní a používa sa spolu so spätnými zr-
kadlami.

• Systém možno nerozpozná nasledujúce
predmety.
– Nadýchané predmety, ako napríklad

sneh, tkaninu, bavlnu, sklenenú vatu
atď.

– Tenké predmety, ako napríklad lano,
drôt a reťaz atď.

– Predmety s klinovým tvarom.

• Ak vaše vozidlo utrpí poškodenie čelnej
strany nárazníka a necháte ho nevyrovna-
ný alebo ohnutý, snímacia zóna sa môže

zmeniť, čo spôsobí nesprávne meranie
prekážok alebo falošné poplachy.

VÝSTRAHA
• Nadmerný hluk (ako napríklad hlasitosť

audio systému alebo otvorené okno vozid-
la) bude rušiť tón a možno ho nebudete
počuť.

• Za určitých podmienok (t.j. po umytí v au-
toumyvárni alebo po daždi) sa v blízkosti
sonarových snímačov môže nahromadiť
voda a znížiť tak výkon systému alebo za-
príčiniť jeho falošnú aktiváciu. Táto voda
počas jazdy odtečie a výkon systému sa
vráti na normálnu úroveň.

• Povrchy sonarových snímačov (nachádza-
júcich sa na čelnej strane predného a za-
dného nárazníka) uchovajte čisté od na-
hromadeného snehu, ľadu a špiny. Počas
čistenia nepoškriabte povrch sonarových
snímačov. Ak budú snímače zakryté, zníži
sa presnosť funkcie sonaru.

ULTRAZVUKOVÉ PARKOVACIE SNÍMAČE (ak sú súčasťou výbavy)
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PREVÁDZKA
Používanie ponuky nastavení
Nastavenia systému parkovacieho snímača sa dajú
meniť.

Ak je napájanie v polohe ZAP, prejdite do ponuky
[Nastavenia] na displeji s informáciami o vozidle,
zvoľte
[Systém Podpora riadenia] —> [Parkovací asistent]
—> [Sonar]
alebo ak sa zobrazí obrazovka parkovacieho sníma-
ča, stlačte tlačidlo <OK>jB na volante. Na predchá-
dzajúcu obrazovku sa vrátite stlačením tlačidla
BACKjA .

Nasledovné položky nastavte na ZAP alebo VYP zvo-
lením (zvýraznením) a stlačením spínača <OK>jB na
volante. Pri výbere sa zobrazuje značka.

[Parking Sonar]:

V tejto ponuke aktivujte alebo deaktivujte parkova-
cie snímače. Dostupné sú nasledovné nastavenia:

– [VYP]
(Bez parkovacích asistentov)

– [Len predné]
(Budú aktivované len parkovanie snímače v
prednej časti vozidla)

– [ZAP]
(Aktivujú sa všetky parkovacie snímače)

[Displej]:

Zapnite alebo vypnite položku [Zobrazenie] systé-
mu parkovacích pomôcok.

[Hlasitosť]:

Nastavenie hlasitosti systému parkovacích sníma-
čov Vyberte položku [Hlasitosť] a stlačte tlačidlo
<OK>.

• [Vysoká]

• [Stredná]

• [Nízka]

[Rozsah]:

Nastavenie citlivosti dosahu Vyberte položku [Roz-
sah] a stlačte tlačidlo <OK>.

• [Vysoký]

• [Stredný]

• [Nízky]

ÚDRŽBA
Blokovania, ako napríklad nečistoty, ľad a objekty,
ako napríklad nálepky a príslušenstvo namontova-
né v rámci detekčného dosahu parkovacieho sní-
mača, môžu spôsobiť nesprávne fungovanie systé-
mu parkovacieho snímača. Snímače pravidelne čis-
tite a nespôsobte ich poškrabanie ani poškodenie.
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VAROVANIE

• Vozidlo nezastavujte a neparkujte nad
horľavými materiálmi, napr. suchou trá-
vou, odpadovým papierom alebo handra-
mi. Môžu sa vznietiť a spôsobiť požiar.

• Keď je vozidlo bez dozoru, spínač napája-
nia nikdy nenechávajte v režime READY to
drive.

• Z dôvodu pomôcť znížiť riziko zranenia
alebo smrti počas neúmyselnej prevádzky
vozidla a/alebo jeho systémov nenechá-
vajte vo vozidle bez dozoru deti, osoby vy-
žadujúce pomoc iných ani zvieratá. Okrem
toho sa môže teplota vo vnútri zatvorené-
ho vozidla počas teplého dňa rýchlo zvýšiť
tak, že môže predstavovať vysoké riziko
zranenia alebo smrti pre osoby a zvieratá.

• Bezpečné parkovanie si vyžaduje aktivá-
ciu parkovacej brzdy a preradenie vozidla
do parkovacej polohy. Nedodržanie tejto
inštrukcie môže spôsobiť, že sa vozidlo ne-
čakane pohne alebo prevráti a zapríčiní
nehodu.

1. Ak chcete zastaviť vozidlo, stlačte pedál nožnej
brzdy.

2. Pevne zatiahnite parkovaciu brzdu.

3. Na radiacej páke stlačte spínač polohy P.

Model s ľavostranným riadením (LHD)

Model s pravostranným riadením (RHD)

PARKOVANIE
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4. Pri parkovaní na šikmej vozovke otočte kolesá
tak, aby sa vozidlo nemohlo posunúť smerom do
ulice, ako je to na obrázku.

• PARKOVANIE Z KOPCA S VYUŽITÍM OBRUBNÍ-
KA: ➀
Kolesá otočte smerom k obrubníku a vozidlo
pomaly posuňte dopredu, kým sa kolesá jem-
ne nedotknú obrubníka.

• PARKOVANIE DO KOPCA S VYUŽITÍM OBRUB-
NÍKA: ➁
Kolesá otočte smerom od obrubníka a vozid-
lo pomaly posuňte dozadu, pokým sa kolesá
jemne nedotknú obrubníka.

• PARKOVANIE DO KOPCA ALEBO Z KOPCA BEZ
POUŽITIA OBRUBNÍKA: ➂
Otočte kolesá smerom ku kraju vozovky tak,
aby sa vozidlo v prípade pohnutia pohybo-
valo smerom z cesty.

5. Spínač napájania dajte do polohy OFF.

VAROVANIE

• Ak indikátor READY to drive počas jazdy
nesvieti, posilňovač riadenia nebude fun-
govať. Riadenie môže vyžadovať oveľa
viac sily.

• Keď sa kontrolka elektrického posilňova-
ča riadenia rozsvieti pri zapnutom indiká-
tore READY to drive, posilňovač riadenia
zastaví svoju činnosť. Vozidlo stále ovláda-
te, ale riadenie bude vyžadovať oveľa viac
sily.

Systém elektrického posilňovača riadenia je navrh-
nutý tak, aby počas jazdy poskytol pomoc pri ovlá-
daní volantu menšou silou.

Ak budete volant opakovane alebo dlhodobo pou-
žívať počas parkovania alebo jazdy pri veľmi nízkej
rýchlosti, bude posilňovanie volantu znížené. Týmto
sa zabraňuje prehriatiu systému elektrického posil-
ňovača riadenia a pomáha pri jeho ochrane pred
poškodením. Pokým je posilňovanie riadenia zredu-
kované, ovládanie volantu bude ťažšie. Keď sa tep-
lota systému elektrického posilňovača riadenia zní-
ži, úroveň posilňovania riadenia poskytnutá systé-
mom sa vráti do normálu. Vyhnite sa opakovaniu
takého ovládania volantu, ktoré môže spôsobiť pre-
hriatie systému elektrického posilňovania riadenia.

Ak volant otočíte rýchlo, budete počuť zvuk. Je to
normálne a neznamená to poruchu.

Ak sa kontrolka elektrického posilňovača riadenia
m rozsvieti v čase, keď svieti indikátor READY to
drive, môže to znamenať, že systém elektrického
posilňovača riadenia nefunguje správne a môže po-
trebovať vykonanie servisu. Systém elektrického
posilňovača riadenia nechajte skontrolovať u infor-
movaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u
certifikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN. (Pozri časť “ Kontrolka elektrického
posilňovača riadenia” v časti “2. Prístroje a ovláda-
če”.)

Keď sa kontrolka elektrického posilňovača riadenia
rozsvieti pri zapnutom indikátore READY to drive,
posilňovač riadenia zastaví svoju činnosť. Stále bu-
dete mať kontrolu nad vozidlom. Riadenie alebo bu-
de vyžadovať oveľa väčšiu silu, a to najmä pri os-
trých odbočeniach a pri nízkych rýchlostiach.

SYSTÉM ELEKTRICKÉHO POSILŇOVAČA RIADENIA
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PREVENTÍVNE OPATRENIA K
BRZDENIU
Toto vozidlo je vybavené dvomi brzdovými systé-
mami:

1. Hydraulický brzdový systém.

2. Regeneratívny brzdový systém.

Hydraulický brzdový systém
Hydraulický brzdový systém sa podobá brzdám,
ktoré sa používajú v bežných vozidlách.

Brzdový systém má dva samostatné hydraulické
okruhy. Ak zlyhá jeden okruh, stále budete schopní
brzdiť dvomi kolesami.

Regeneratívny brzdový systém
Primárnym účelom systému regeneratívneho brz-
denia je poskytnúť určité množstvo energie na na-
bíjanie lítium-iónovej batérie a rozšíriť jazdný dosah.
Sekundárnou výhodou je “brzdenie motorom”, ku
ktorému dochádza pri aktivácii regeneratívneho
brzdenia. Úroveň regeneratívneho brzdenia sa odli-
šuje v závislosti od stavu nabitia lítium-iónovej ba-
térie.

Keď plynový pedál uvoľníte v rozsahu D, systém
regeneratívneho brzdenia poskytne určité spoma-
lenie a vytvorí energiu pre lítium-iónovú batériu.
Energia sa vytvára aj pri použití brzdového pedála.

Keď radiacu páku dáte do polohy B a nohu zložíte z
plynového pedála, úroveň použitého regeneratív-
neho brzdenia sa v porovnaní s jazdou v polohe D
( jazda vpred) zvýši. Počas jazdy vysokou rýchlosťou
ale môžete mať pocit, že regeneratívne brzdenie

poskytuje menej spomalenia, ako brzdenie moto-
rom v bežných vozidlách. Je to normálne.

Keď je lítium-iónová batéria úplne nabitá, systém
regeneratívneho brzdenia poskytuje menej spoma-
lenia. Regeneratívne brzdenie sa automaticky
zmenší, keď je lítium-iónová batéria úplne nabitá, a
to z dôvodu zabránenia nadmerného nabitia lítium-
iónovej batérie. Regeneratívne brzdenie sa automa-
ticky zmenší aj v prípade, že teplota batérie je vyso-
ká/nízka (označené červenou/modrou zónou na
teplomere batérie), a to z dôvodu zabránenia po-
škodeniu lítium-iónovej batérie.

V závislosti od premávky a cestných podmienok po-
užívajte na spomalenie alebo zastavenie vozidla
brzdový pedál. Prevádzka systému regeneratívneho
brzdenia nemá vplyv na brzdy vozidla.

POZNÁMKA:
• Pri použití regeneratívneho brzdenia možno

budete počuť zvuky vychádzajúce zo systé-
mu regeneratívneho brzdenia. Patrí to medzi
normálne prevádzkové vlastnosti elektrické-
ho vozidla.

• Ak je spínač napájania v inej polohe, ako v po-
lohe ON alebo READY to drive, vozidlo môžete
zastaviť stlačením brzdového pedála. Na za-
stavenie vozidla však bude potrebné stlačiť
brzdový pedál väčšou silou a brzdná dráha
bude väčšia, pretože sa nepoužije posilňovač
bŕzd.

• Keď po zapnutí systému regeneratívneho
brzdenia stlačíte brzdový pedál, pocit brzdo-
vého pedála nebude hladký alebo sa môže

zmeniť. Elektronicky ovládaný brzdový sys-
tém ale funguje normálne a toto neoznačuje
poruchu.

Používanie bŕzd
Vyhýbajte sa držaniu nohy na brzdovom pedáli po-
čas jazdy. Spôsobí to prehriatie bŕzd, rýchlejšie opot-
rebovanie brzdových doštičiek a čeľustí a skrátenie
jazdného dosahu.

Aby ste prispeli k zníženiu opotrebovania bŕzd a za-
bránili prehriatiu bŕzd, znížte rýchlosť a pred jazdou
nadol svahom alebo dlhým klesaním vyberte polo-
hu B. Prehriate brzdy môžu znížiť brzdiaci účinok a
môžu spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom.

VAROVANIE
• Počas jazdy na klzkých povrchoch buďte

pri brzdení alebo zrýchľovaní opatrní.
Prudké brzdenie alebo zrýchľovanie môže
spôsobiť preklzávanie kolies, čo môže mať
za následok nehodu.

• Ak brzdový pedál stlačíte, keď je systém
elektrického vozidla vypnutý, možno pocí-
tite zvýšenú silu brzdového pedálu a zní-
ženie zdvihu pedála. Ak sa kontrolka BRA-
KE nerozsvieti a budete mať pocit, že sa
brzdový pedál po spustení systému elek-
trického vozidla vrátil do normálneho sta-
vu, označuje to, že nedošlo k žiadnej poru-
che a vozidlo môžete používať bežným
spôsobom.

BRZDOVÝ SYSTÉM
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Vlhké brzdy
Ak umyjete vozidlo, alebo s ním jazdíte po vode, mô-
že dôjsť k navlhnutiu bŕzd. Výsledkom je dlhšia brzd-
ná dráha a vozidlo môže počas brzdenia ťahať do
jednej strany.

Aby ste brzdy vysušili, jazdite s vozidlom bezpečnou
rýchlosťou, pričom majte jemne stlačený brzdový
pedál, aby ste brzdy zahriali. Túto činnosť vykoná-
vajte dovtedy, kým sa neobnoví normálny výkon
bŕzd. Pokým sa brzdy nevysušia, nejazdite s vozid-
lom vysokou rýchlosťou.

ZABEHNUTIE PARKOVACEJ BRZDY
Čeľuste parkovacej brzdy zabehávajte vždy, keď
dôjde k oslabeniu účinku držania pomocou parko-
vacej brzdy alebo po výmene brzdových čeľustí
a/alebo bubnov parkovacej brzdy, aby ste tak za-
chovali optimálny brzdný výkon.

Tento postup je popísaný v servisnej príručke vozid-
la a môže ho vykonávať informovaný opravár vozi-
diel LEAF, ako napríklad certifikovaný predajca elek-
trických vozidiel NISSAN.

ANTIBLOKOVACÍ BRZDOVÝ
SYSTÉM (ABS)

VAROVANIE
• Antiblokovací brzdový systém (ABS) je so-

fistikovaný systém, ale nie je schopný
predchádzať nehodám spôsobeným bez-
ohľadnou alebo nebezpečnou technikou
jazdy. Pomáha udržať vozidlo počas brz-
denia na klzkých povrchoch ovládateľné.

Pamätajte si, že vzdialenosti potrebné na
zastavenie sú na klzkých povrchoch dlhšie
ako na normálnych povrchoch, dokonca aj
so systémom ABS. Brzdné dráhy môžu byť
dlhšie na drsných, štrkových alebo zasne-
žených cestách alebo v prípade použitia
snehových reťazí. Vždy udržiavajte bez-
pečnú vzdialenosť od vozidla jazdiaceho
pred vami. Za bezpečnosť je zodpovedný
výlučne vodič.

• Typ a stav pneumatík môže taktiež ovplyv-
niť efektívnosť bŕzd.
– Pri výmene pneumatík namontujte na

všetky štyri kolesá pneumatiky špeci-
fickej veľkosti.

– Pre podrobné informácie si pozrite
“Kolesá a pneumatiky” v časti

“8. Údržba a “urob-si-sám””.

Antiblokovací brzdový systém (ABS) ovláda brzdy
tak, že sa kolesá počas prudkého brzdenia alebo
počas brzdenia na klzkých povrchoch nezablokujú.
Systém zaznamenáva rýchlosť rotácie každého ko-
lesa a mení tlak brzdovej kvapaliny, aby zabránil kto-
rémukoľvek kolesu zablokovať sa a prekĺzavať. Za-
bránením zablokovania každého kolesa systém po-
máha vodičovi udržať kontrolu nad ovládaním
vozidla a pomáha minimalizovať kĺzanie a otáčanie
na klzkých povrchoch.

Používanie systému
Stlačte brzdový pedál a podržte ho stlačený. Pev-
ným, stálym tlakom stlačte brzdový pedál, ale brzdy
nepumpujte. ABS zabráni zablokovaniu kolies. Riaď-
te vozidlo, aby ste sa vyhli prekážkam.

VAROVANIE

Brzdový pedál nepumpujte. Ak to urobíte, mô-
že to mať za následok predĺženie brzdnej
dráhy.

Samotestovacia funkcia
Systém ABS obsahuje elektronické snímače, elek-
trické čerpadlá, hydraulické solenoidy a počítač. Po-
čítač má zabudovanú diagnostickú funkciu, ktorá
systém otestuje vždy po prepnutí spínača napájania
do polohy READY to drive a pohnutí vozidla dopre-
du alebo dozadu pri nízkej rýchlosti. Keď prebehne
samotestovanie, môžete počuť “kliknutie” a/alebo
cítiť pulzovanie brzdového pedálu. Je to normálne a
neznamená to poruchu. Ak počítač zaznamená po-
ruchu, systém ABS odpojí a rozsvieti sa kontrolka
systému ABS na prístrojovom paneli. Brzdový sys-
tém potom stále funguje normálne, ale bez pomoci
proti zablokovaniu.

Ak sa kontrolka ABS rozsvieti počas samotestovania
alebo počas jazdy, vozidlo nechajte skontrolovať u
informovaného opravára vozidiel LEAF, ako naprík-
lad u certifikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.

Normálna prevádzka
ABS sa zapne pri rýchlostiach vyšších ako 5 až 10
km/h (3 až 6 MPH). Rýchlosti sa môžu líšiť v závis-
losti od podmienok vozovky.

Keď ABS zaznamená, že jedno alebo viac kolies je v
stave tesne pred zablokovaním, aktuátor rýchlo ap-
likuje a následne uvoľní hydraulický tlak. Táto čin-
nosť je podobná veľmi rýchlemu stláčaniu brzdo-
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vého pedálu. Pri činnosti systému môžete cítiť pul-
zovanie brzdového pedálu a môžete počuť zvuk
pod kapotou motora alebo pocítiť vibrácie od akti-
vátora. Je to normálne a znamená to, že systém ABS
pracuje správne. Aj napriek tomu môže pulzovanie
znamenať, že podmienky vozovky sú nebezpečné
počas jazdy im treba venovať zvýšenú pozornosť.

Elektronický stabilizačný program (ESP) využíva rôz-
ne snímače na monitorovanie vstupov vodiča a po-
hybu vozidla. Pri určitých jazdných podmienkach pl-
ní systém ESP nasledovné funkcie.

• Ovláda brzdový tlak kvôli zníženiu prešmykova-
nia kolies na prešmykujúcom hnanom kolese
tak, že výkon prenáša na druhé neprešmykujúce
hnané koleso na tej istej náprave.

• Ovláda brzdový tlak a výkon trakčného motora
kvôli zníženiu prešmykovania hnacieho kolesa
na základe rýchlosti vozidla (funkcia ovládania
trakcie).

• Ovláda brzdový tlak jednotlivých kolies a výko-
nu trakčného motora, čím vodičovi pomáha
udržiavať kontrolu nad vozidlom pri nasledov-
ných podmienkach:
– nedotáčavosť (vozidlo má tendenciu nesle-

dovať dráhu riadenia napriek zvýšenému
riadeniu)

– pretáčavosť (vozidlo má tendenciu točiť sa,
čo je spôsobené určitými podmienkami ces-
ty alebo jazdy)

Systém ESP môže vodičovi pomôcť udržať si kon-
trolu nad vozidlom, ale nezabraňuje strate kontroly
nad vozidlom vo všetkých jazdných situáciách.

Keď je systém ESP v prevádzke, na prístrojovej do-
ske bliká kontrolka m. Keď táto kontrolka bliká,
všimnite si nasledujúce položky.

• Cesta môže byť klzká alebo systém rozhodol, že
pre pomoc uchovať vozidlo v riadenej dráhe je
potrebné vykonať určité činnosti.

• Môžete cítiť pulzovanie brzdového pedálu a po-
čuť hluk alebo vibrácie spod kapoty motora. Je
to normálne a znamená to, že systém ESP pra-
cuje správne.

• Rýchlosť a štýl jazdy prispôsobte podmienkam
na ceste.

Pre podrobnosti si pozrite “ Kontrolka prog-
ramu elektronickej stabilizácie (ESP)” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače” a “ Indikátor vypnutia prog-
ramu elektronickej stabilizácie (ESP) ” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače”.

Ak dôjde k poruche systému, na dolnom displeji sa
rozsvieti kontrolka m. Keď sa táto kontrolka rozs-
vieti, systém ESP sa automaticky vypne.

Displej s informáciami o vozidle sa používa na vy-
pnutie systému ESP. Indikátor vypnutia ESPmsvo-
jim rozsvietením označuje, že systém ESP je vypnu-
tý. Keď je systém ESP vypnutý, systém ESP bude
neustále zabraňovať prešmykovaniu jedného hna-
cieho kolesa prenášaním výkonu na neprešmykujú-
ce hnacie koleso. Ak k tomu dôjde, bude blikať kon-
trolka m. Všetky ostatné funkcie ESP sú vypnuté a
kontrolka m nebude blikať. Systém ESP sa auto-
maticky vynulovaním zapne, keď spínač napájania
dáte do polohy OFF a potom späť do polohy ON.

Počítač má zabudovanú diagnostickú funkciu, kto-
rá systém otestuje vždy po prepnutí spínača napá-
jania do polohy READY to drive a pohnutí vozidla
dopredu alebo dozadu pri nízkej rýchlosti. Keď pre-
behne samotestovanie, môžete počuť “kliknutie”
a/alebo cítiť pulzovanie brzdového pedálu. Je to
normálne a neznamená to poruchu.

SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO STABILIZAČNÉHO PROGRAMU (ESP)
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VAROVANIE

• Systém ESP je navrhnutý tak, aby vodičovi
pomáhal udržiavať stabilitu vozidla, ale
nezabraňuje nehodám spôsobeným náh-
lymi pohybmi volantu vo vysokej rýchlosti
ani neopatrnými a nebezpečnými techni-
kami jazdy. Znížte rýchlosť vozidla a dá-
vajte obzvlášť pozor pri jazde a zatáčaní
na klzkých povrchoch a vždy jazdite opatr-
ne.

• Nemodifikujte systém odpruženia vozidla.
Ak niektoré súčasti pruženia, ako napr. tl-
miče pruženia, ramená, pružiny, stabilizá-
tory, objímky a kolesá nie sú diely odporú-
čané spoločnosťou NISSAN pre vaše vozid-
lo alebo sú extrémne opotrebované,
systém ESP nemusí fungovať správne. Mô-
že to nepriaznivo ovplyvniť ovládateľnosť
vozidla a môže blikať kontrolkamalebo
sa môže rozsvietiť kontrolka m.

• Systém ESP navrhla spoločnosť NISSAN
tak, aby fungoval s dielmi súvisiacimi s brz-
dami, ktoré odporúča spoločnosť NISSAN.
Podľa toho vám na zaručenie správnej
prevádzky systému ESP spoločnosť
NISSAN odporúča používať tie diely súvi-
siace s brzdami, ktoré odporúča spoloč-
nosť NISSAN. Okrem toho takého diely vy-
mieňate v prípade ich extrémneho opotre-
bovania, aby ste zabezpečili správnu
prevádzku systému ESP.

• Ak diely súvisiace s ovládaním trakčného
motora nie sú diely odporúčané spoloč-
nosťou NISSAN alebo sú extrémne opotre-
bované, môže sa rozsvietiť kontrolkam.

• Pri jazde na extrémne šikmých povrchoch,
napr. viac naklonené rohy, nemusí systém
ESP fungovať správne a môže sa rozsvietiť
kontrolka m. Nejazdite po takýchto ty-
poch vozoviek.

• Pri jazde na nestabilnom povrchu, napr.
otočná plošina, kompa, dopravník alebo
rampa, sa môže rozsvietiť kontrolka m.
Nie je to porucha. Po prejdení na stabilný
povrch reštartujte systém elektrického vo-
zidla.

• Systém ESP navrhla spoločnosť NISSAN
tak, aby fungoval s kolesami alebo pne-
umatikami, ktoré odporúča spoločnosť
NISSAN. Podľa toho vám na zaručenie
správnej prevádzky systému ESP spoloč-
nosť NISSAN odporúča používať kolesá
alebo pneumatiky, ktoré odporúča spoloč-
nosť NISSAN.

• Systém ESP nie je náhradou za zimné pne-
umatiky alebo snehové reťaze na zasne-
žených cestách.

Riadenie podvozku je elektrický riadiaci modul, kto-
rý riadi funkcie systému Intelligent Trace Control
(ITC):

SYSTÉM INTELLIGENT TRACE
CONTROL (ITC)

VAROVANIE
V závislosti od jazdných podmienok nemusí
systém ITC fungovať. Vždy jazdite opatrne a
pozorne.

Tento systém vníma jazdu na základe vzorcov po-
hybu volantom a akcelerácie/brzdenia vodiča a
ovláda brzdný tlak v jednotlivých kolesách tak, aby
pomohol pri sledovaní stopy v rohoch a zjemnil
odozvu vozidla.

Pomocou displeja s informáciami o vozidle môžete
dať systém ITC do polohy ON (zapnutá) alebo OFF
(vypnutá). Pozri “Displej s informáciami o
vozidle” v časti “2. Prístroje a ovládače”, kde získate
ďalšie informácie.

Keď dáte systém elektronického stabilizačného
programu (ESP) do polohy OFF, vypne sa aj systém
ITC.

RIADENIE PODVOZKU
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Keď systém ITC pracuje a na trasovom počítači zvo-
líte zobrazenie položky [Kontrola podvozku], na
displeji s informáciami o vozidle sa zobrazuje sym-
bol systému ITC.

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle objaví vý-
stražné hlásenie kontroly podvozku, môže to zna-
menať, že systém ITC nefunguje správne. Nechajte
systém skontrolovať u autorizovaného predajcu vo-
zidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Keď systém ITC pracuje, môžete cítiť pulzovanie brz-
dového pedálu a počuť hluk. Je to normálne a zna-
mená to, že systém ITC pracuje správne.

Dokonca aj keď je systém ITC nastavený na mož-
nosť OFF, niektoré funkcie zostanú zapnuté, aby
pomáhali vodičovi (napríklad vyhýbacie scenáre).

SYSTÉM INTELLIGENT RIDE
CONTROL
Tento systém sníma pohyb hornej časti karosérie
na základe informácií o rýchlosti kolies a reguluje
brzdný tlak vo všetkých štyroch kolesách, a to za
účelom zlepšenia jazdného komfortu v snahe ob-
medziť nekomfortné pohyby hornej časti karosérie.
Tento systém sa zapína pri rýchlostiach vyšších ako
40 km/h (25 MPH).

Keď použijete displej s informáciami o vozidle na
vypnutie systému ESP, vypne sa aj systém Intelligent
Ride Control.

Keď je v činnosti regulácia bŕzd systému Intelligent
Ride Control a na trasovom počítači zvolíte režim
[Kontrola podvozku], na displeji s informáciami o vo-
zidle sa zobrazuje symbol systému Intelligent Ride
Control.

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle objaví vý-
stražné hlásenie kontroly podvozku, môže to zna-
menať, že systém Intelligent Ride Control nefunguje
správne. Nechajte systém skontrolovať u autorizo-
vaného predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifiko-
vanej dielni.

Keď je systém Intelligent Ride Control v činnosti,
môžete počuť hluk a pocítiť mierne spomalenie. Je
to normálne a znamená to, že systém Intelligent
Ride Control pracuje správne.

VAROVANIE

• Bez ohľadu na podmienky, vždy jazdite
pozorne. Zrýchľujte a spomaľujte s naj-
väčšou opatrnosťou. Ak zrýchľujete alebo
spomaľujete príliš prudko, hnacie kolesá
strácajú trakciu.

• Pri jazde v studenom počasí je potrebná
dlhšia brzdná dráha. Brzdenie by ste mali
začať skôr ako pri jazde na suchom povr-
chu.

• Na klzkých vozovkách si od vozidiel jazdia-
cich pred vami udržiavajte väčšiu vzdiale-
nosť.

• Vlhký ľad (0 °C (32 °F) a mrznúci dážď), veľ-
mi studený sneh a ľad môžu byť klzké a
jazda na takýchto povrchoch môže byť
veľmi náročná. V takýchto podmienkach
bude mať vozidlo omnoho menšiu priľna-
vosť a trakciu. Snažte sa vyhýbať jazde po
vlhkom ľade, ak vozovka nie je posypaná
soľou alebo pieskom.

• Dávajte pozor na klzké plochy (žiarivý ľad).
Tieto sa môžu objaviť na čistých vozov-
kách v tienistých oblastiach. Ak pred se-
bou uvidíte zľadovatenú cestu, pribrzdite
ešte predtým, ako ju dosiahnete. Nepokú-
šajte sa brzdiť, keď sa už nachádzate na
ľade a vyhýbajte sa taktiež prudkým zato-
čeniam volantu.

• Na klzkých vozovkách nepoužívajte
tempomat.

Riadenie podvozku

ŠOFÉROVANIE V CHLADNOM
POČASÍ
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VÝSTRAHA

Zabránenie poškodenia lítium-iónovej baté-
rie:

• Vozidlo neuskladňujte pri teplotách pod
-25 °C (-13 °F) na viac ako sedem dní.

• Ak je vonkajšia teplota -25 °C (-13 °F) alebo
nižšia, lítium-iónová batéria môže zamrz-
núť a jej nabitie nebude možné, prípadne
nedokáže poskytnúť energiu na prevádz-
ku vozidla. Vozidlo presuňte na teplé
miesto.

POZNÁMKA:
• Pri parkovaní vozidla na mieste, kde teploty

klesajú pod -17 °C (-1 °F), pripojte k vozidlu
nabíjačku a spínač napájania dajte do polohy
VYP. Zabezpečíte tak externé napájanie pre
ohrievač lítium-iónovej batérie (ak je súčas-
ťou výbavy) počas jeho prevádzky a zabránite
vybitiu lítium-iónovej batérie. (pre modely s
batériou 40 kWh)

• Pri parkovaní vozidla na mieste, kde teploty
klesajú pod -20 °C (-4 °F), pripojte k vozidlu
nabíjačku a spínač napájania dajte do polohy
VYP. Ohrievač lítium-iónovej batérie automa-
ticky používa elektrickú energiu z externého
zdroja alebo z Lítium-iónovej batérie, na zá-
klade zvyšnej energie v lítium-iónovej baté-
rie. (pre modely s batériou 62 kWh)

• Jazdný dosah vozidla sa zníži v prípade pre-
vádzky ohrievača lítium-iónovej batérie (ak je
súčasťou výbavy) (pri teplote lítium-iónovej
batérie približne -17 °C (-1 °F) alebo nižšej) po-

čas jazdy s vozidlom. Lítium-iónovú batériu
budete možno musieť nabiť skôr, ako pri vyš-
šej teplote prostredia.

• Počas prevádzky ohrievača lítium-iónovej ba-
térie (ak je súčasťou výbavy) vyžaduje nabitie
lítium-iónovej batérie viac času.

• Počas prevádzky ohrievača lítium-iónovej ba-
térie (ak je súčasťou výbavy) sa predpoveda-
ný čas nabíjania zobrazený na merači a navi-
gačnom systéme predĺži.

• Jazdný dosah vozidla sa v extrémne stude-
ných podmienkach (napríklad pod -17 °C
(-1 °F)) môže výrazne znížiť.

• Použitie systému ovládania klimatizácie na
vyhriatie kabíny pri vonkajšej teplote pod 0 °C
(32 °F) využíva viac elektriny a má väčší vplyv
na jazdný dosah vozidla, ako pri použití kúre-
nia pri teplote nad 0 °C (32 °F).

• Výkon ovládania klimatizácie sa zníži v prípa-
de použitia časovača ovládania klimatizácie
alebo diaľkového ovládania klimatizácie po-
čas prevádzky ohrievača lítium-iónovej baté-
rie (ak je súčasťou výbavy). (pre modely s ba-
tériou 40 kWh)

• Ovládanie klimatizácie Časovač diaľkového
ovládania klimatizácie (modely s navigačným
systémom) sa nezapne, kým je ohrievač lí-
tium-iónovej batérie v prevádzke. Nie je to po-
rucha. (pre modely s batériou 62 kWh)

• Lítium-iónová batéria sa pomocou časovača
nabíjania nemusí nabiť na očakávanú úroveň
v prípade, že položky [Start Time] a [End Ti-

me] nastavíte počas prevádzky ohrievača lí-
tium-iónovej batérie (ak je súčasťou výbavy).

• Pri nabíjaní v studenom počasí nastavte pre
časovač nabíjania len hodnotu [End Time].Vo-
zidlo automaticky určí čas spustenia nabíja-
nia, aby sa lítium-iónová batéria úplne nabila,
a to bez ohľadu na prevádzku ohrievača lí-
tium-iónovej batérie (ak je súčasťou výbavy).

12 V BATÉRIA
Ak 12 V batéria nie je počas extrémne studených
podmienok úplne nabitá, elektrolyt 12 V batérie mô-
že zamrznúť a poškodiť 12 V batériu. Aby ste udržali
maximálnu efektivitu 12 V batérie, mali by ste ju pra-
videlne kontrolovať. Pre podrobnosti si pozrite

“12-voltová batéria” v časti “8. Údržba a “urob-
si-sám””.

CHLADIACA KVAPALINA
Ak musíte vozidlo nechať vonku bez nemrznúcej
kvapaliny, vypustite chladiaci systém. Pred opätov-
nou prevádzkou vozidla systém znovu naplňte. Pre
podrobnosti si pozrite “Chladiaci systém” v
časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

VYBAVENIE PNEUMATIKAMI
1. Ak sú na predných/zadných kolesách vozidla na-

montované zimné pneumatiky, mali by byť rov-
nakej veľkosti, rozsahu nosnosti, konštrukcie a ty-
pu (diagonálna, radiálna s diagonálnou kostrou
alebo radiálna) ako predné/zadné pneumatiky.
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2. Ak budete vozidlo používať v náročných zimných
podmienkach, na všetkých štyroch kolesách by
ste mali mať nasadené zimné pneumatiky.

3. Pre prídavnú trakciu na zľadovatených cestách
môžete použiť pneumatiky s hrotmi.V niektorých
krajinách, provinciách a štátoch je použitie ta-
kýchto pneumatík zakázané. Pred nasadením ta-
kýchto pneumatík si pozrite platné nariadenia vo
vašej krajine.

Schopnosť kĺzania a trakcie zimných pneuma-
tík s hrotmi na mokrých a suchých povrchoch
môže byť slabšia, než u zimných pneumatík
bez hrotov.

4. Ak je to potrebné, môžete použiť snehové reťaze.
Uistite sa, že majú vhodný rozmer pre pneuma-
tiky vášho vozidla a že sú namontované podľa
pokynov výrobcu snehových reťazí. Ak to výrob-
ca snehových reťazí odporúča, použite napínač
snehových reťazí, aby ste zabezpečili dostatoč-
né utiahnutie reťazí. Voľné koncové články sne-
hovej reťaze musia byť zaistené, aby sa predišlo
možnému poškodeniu blatníkov alebo podvoz-
ka ich búchaním o tieto časti. Okrem toho jazdite
zníženou rýchlosťou, pretože v opačnom prípa-
de sa môže vaše vozidlo poškodiť a/alebo môžu
byť negatívne ovplyvnené manévrovacie schop-
nosti a výkon vozidla.

ŠPECIÁLNA ZIMNÁ VÝBAVA
Počas zimy vám odporúčame voziť vo vozidle na-
sledujúce predmety:

• Škrabku a kefu na odstraňovanie ľadu a snehu
z okien.

• Pevnú, plochú dosku, ktorú môžete umiestniť
pod zdvihák a zabezpečiť mu tak pevne podop-
renie.

• Lopatu na vyslobodenie vozidla zo snehových
závejov.

PARKOVACIA BRZDA
Keď parkujete v oblasti, kde je vonkajšia teplota pod
0 °C (32 °F), nepoužívajte parkovaciu brzdu, aby ste
predišli jej zamrznutiu. Pre bezpečné parkovanie:

• Spínač polohy P na radiacej páke potlačte do
polohy P (parkovanie).

• Bezpečne zablokujte kolesá.

PROTIKORÓZNA OCHRANA
Chemikálie, ktoré sa používajú na ošetrovanie vo-
zoviek v zime sú extrémne korozívne a urýchľujú
koróziu a rozklad podvozkových prvkov, ako sú nap-
ríklad brzdové vedenia, brzdové lanká, podlahové
panely a blatníky.

Vzime musíte pravidelne čistiť podvozok. Pre ďal-
šie informácie si pozrite “Protikorózna
ochrana” v časti “7. Vzhľad a starostlivosť”.

Ohľadom dodatočnej ochrany proti hrdzi a korózii,
ktorá môže byť potrebná v niektorých oblastiach,
sa poraďte s informovaným opravárom vozidiel LE-
AF, ako napríklad s certifikovaným predajcom vozi-
diel NISSAN.

UVOĽNENIE ZAMRZNUTÉHO VEKA
PORTU NABÍJANIA
V prípade zamrznutia portu nabíjania ľad rozpus-
tite pomocou fénu na vlasy.
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Zatlačte spínač, aby ste upozornili ostatných vodi-
čov, že ste museli zastaviť alebo odparkovať vozidlo
kvôli núdzovým podmienkam.Všetky smerové svet-
lá budú blikať.

VAROVANIE
• Pri núdzovom zastavovaní vozidlo odstav-

te mimo cestu.

• Nepoužívajte výstražné svetlá pri jazde po
diaľnici, pokiaľ vás zvláštne okolnosti ne-
prinútia ísť tak pomaly, že by vaše vozidlo
mohlo predstavovať hrozbu pre ostatných
účastníkov cestnej premávky.

• Smerové svetlá nefungujú, pokým sú za-
pnuté výstražné svetlá.

Výstražné svetlá môžete spustiť so spínačom napá-
jania v akejkoľvek polohe.

Miestne zákony môžu zakazovať používanie spí-
nača výstražných svetiel počas jazdy.

Keď sa zistí náraz, ktorý by mohol spustiť dopln-
kové airbagy, automaticky sa aktivujú výstražné
svetlá. Ak stlačíte spínač výstražných svetiel,
výstražné svetlá zhasnú.

V prípade núdzovej situácie na ceste je pre vás k
dispozícii cestná asistenčná služba. Pozrite si sa-
mostatne dodávanú brožúru s informáciami o zá-
ruke a údržbe.

SPÍNAČ VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL
PROGRAM CESTNEJ
ASISTENČNEJ SLUŽBY
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ZASTAVENIE VOZIDLA

VAROVANIE
• Skontrolujte, či je parkovacia brzda bez-

pečne aktivovaná.

• Skontrolujte, či je radiaca páka v polohe P
(parkovanie).

• Pneumatiky nikdy nevymieňajte ani neop-
ravuje, keď je vozidlo na svahu, ľade alebo
klzkom povrchu. Je to nebezpečné.

• Pneumatiky nikdy nevymieňajte ani neop-
ravuje na takom mieste, kde je ostatná do-
prava príliš blízko vášho vozidla. Počkajte
na profesionálnu asistenčnú službu.

1. Bezpečne odstavte vozidlo mimo cestu a čo naj-
ďalej od ostatnej premávky.

2. Zapnite výstražné svetlá.

3. Zaparkujte na rovnom povrchu a aktivujte par-
kovaciu brzdu.

4. Spínač polohy P na radiacej páke potlačte do po-
lohy P (parkovanie).

5. Vypnite systém elektrického vozidla.

6. Otvorte kapotu motora:

• Aby ste upozornili ostatných účastníkov pre-
mávky.

• Aby ste upozornili personál profesionálnej
asistenčnej služby, že potrebujete pomoc.

7. Požiadajte všetkých pasažierov, aby opustili vo-
zidlo a prešli na bezpečné miesto, čo najďalej od
ostatnej premávky a mimo vozidla.

REZERVNÁ PNEUMATIKA (ak je
súčasťou výbavy)
Príprava nástrojov

Z batožinového priestoru vyberte zdvihák a náradie
tak, ako je to na obrázku.

Výmena pneumatiky s defektom
Dojazdová rezervná pneumatika sa nachádza pod
zadnou časťou vozidla.

Ak chcete vybrať rezervnú pneumatiku, vykonajte
nasledujúci postup:

1. Otvorte zadné výklopné dvere

DEFEKT PNEUMATIKY

V prípade núdze 6-3



2. Odstráňte podlahovú dosku.

3. Ak chcete rezervnú pneumatiku uvoľniť, skrutku

➀ uvoľnite proti smeru hodinových ručičiek o
približne 25 otočení pomocou vidlice na matice
kolesa.

4. Skrutku prestaňte otáčať na mieste, keď bude
možné vidlicu ➁ vybrať z háku ➂.

POZNÁMKA:
Skrutku neuvoľňujte príliš, pretože by vidlica
mohla náhle spadnúť.

5. Vidlicu držte a vyberte ju z háku potlačením vid-
lice smerom nahor.

6. Vidlicu pomaly spustite na zem a potom vyberte
rezervné koleso.

7. Vidlicu vráťte do pôvodnej polohy.

Uťahovací moment skrutky koša rezervnej pne-
umatiky: 64 až 86 N·m (6,6 až 8,7 kg-m, 48 až 63
ft-lb)

VAROVANIE
Vidlicu rezervnej pneumatiky po použití
správne uložte. Jazda bez správneho ulože-
nia vidlice rezervnej pneumatiky môže spô-
sobiť kontakt s cestou a spôsobiť vznik is-
kier alebo rozhadzovanie skál/cestných
úlomkov, čo môže mať za následok poško-
denie vozidla alebo vážne zranenia osôb.

Zablokovanie kolies

Vhodné bloky ➀ umiestnite k prednej i zadnej stra-
ne kolesa, diagonálne oproti prázdnej pneumatike,
aby ste zabránili pohnutiu vozidla, keď je na zdvihá-
ku.

VAROVANIE
Kolesá správne zaistite, aby ste zabránili po-
hnutiu vozidla, ktoré môže mať za následok
zranenie osôb.

Demontáž alebo montáž kolesa

VAROVANIE
• Určite si prečítajte a dodržiavajte pokyny

uvedené v tejto časti.

• Pred použitím si vždy prečítajte výstražný
štítok umiestnený na telese zdviháka.

• NEVCHÁDZAJTE POD VOZIDLO, KTORÉ STO-
JÍ NA ZDVIHÁKU.

• Nikdy nepoužívajte zdvihák, ktorý nebol
dodaný spolu s vaším vozidlom.

• Na zdvíhanie vozidla používajte iba zdvi-
hák, ktorý je vo výbave vášho vozidla. Zdvi-
hák, dodaný s vašim vozidlom, nepoužívaj-
te na iné vozidlá.

• Na podporu zdviháka nepoužívajte žiadne
iné časti vozidla. Použite správne zdvíha-
cie body.

• Nikdy vozidlo nedvíhajte viac než je po-
trebné.

• Na alebo pod zdvihák nikdy neukladajte
bloky.

• Keď je vozidlo na zdviháku, spínač napája-
nia nikdy nedávajte do polohy READY to
drive. Vozidlo sa môže náhle pohnúť a to
môže spôsobiť nehodu.

• Nikdy nedovoľte cestujúcim ostať vo vo-
zidle, keď je na zdviháku.

• Pred zodvihnutím vozidla odstráňte všet-
ku záťaž.
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1. Zdvihák umiestnite priamo pod zdvíhacie body
podľa obrázku tak, že vrch zdviháka sa dotýka
vozidla v zdvíhacom bode.

Zdvihák by ste mali používať len na pevnej, plo-
chej zemi.

2. Zarovnajte hlavu zdviháka medzi dva zárezy v
bode na priloženie zdviháka v prednej alebo v za-
dnej časti.

3. Drážku hlavy zdviháka vložte medzi zárezy pod-
ľa obrázku.

4. Kľúčom na matice kolies povoľte každú maticu
kolesa o jednu alebo dve otáčky ich otočením v
protismere chodu hodinových ručičiek.

Neodstraňujte matice kolesa, kým je koleso
položené na zemi.
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Modely so zaisťovacími maticami kolies (ak je sú-
časťou výbavy):

Ak je koleso vybavené zaisťovacou maticou kole-
sa, nasaďte kľúč na zaistenie kolesajA a povoľte
ju podľa predchádzajúceho popisu. Podrobnosti
o kľúči na zaistenie kolies nájdete v časti

“Zaisťovacie matice kolesa (ak je súčasťou
výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti.

5. Ryč a maticu kolesa zmontujte tak, aby ste vyt-
vorili rukoväť. Pripevnite ju k zdviháku.

6. Aby ste zdvihli vozidlo, rukoväť bezpečne uchop-
te a otáčajte. Opatrne zdvíhajte vozidlo, až kým
sa koleso zdvihne zo zeme.

Odstránenie kolesa
1. Odmontujte matice kolesa.

2. Odmontujte pneumatiku s defektom.

VÝSTRAHA
Koleso je ťažké. Uistite sa, že vaše nohy sa na-
chádzajú mimo oblasti kolesa a v prípade po-
treby použite rukavice, aby ste predišli
zraneniam.

Montáž náhradného kolesa

VAROVANIE
• Nikdy nepoužívajte iné matice kolies ako

tie, ktoré boli dodané s vaším vozidlom.

Nesprávne matice kolies alebo nesprávne
dotiahnuté matice kolies môžu spôsobiť
uvoľnenie alebo odpadnutie kolesa. Moh-
lo by to spôsobiť nehodu.

• Na skrutky alebo matice kolies nepouží-
vajte olejové mazivo. Môže to spôsobiť
uvoľnenie matíc kolesa.

• Rezervná pneumatika typu T je navrhnutá
len pre núdzové použitie.

1. Z povrchu medzi kolesom a nábojom odstráňte
blato a nečistotu.

2. Opatrne upevnite náhradné koleso a prstami do-
tiahnite matice kolesa. Skontrolujte, či sa všetky
matice kolesa dotýkajú povrchu kolesa horizon-
tálne.

Modely so zaisťovacou maticou kolesa (ak je sú-
časťou výbavy):

Do zaisťovacej matice kolesa vložte kľúč na zais-
tenie kolies a prstami ju dotiahnite.

3. Striedavo a rovnomerne doťahujte matice kole-
sa v zobrazenom poradí (➀ až ➄), viac ako 2-krát
s kľúčom na matice kolies, až kým nie sú dotia-
hnuté.

VÝSTRAHA
Na montáž zaisťovacích matíc kolies (ak sú
súčasťou výbavy) s kľúčom na zaistenie ko-
lies nepoužívajte elektrické nástroje. Na-
miesto toho použite kľúč na matice kolies.

6-6 V prípade núdze



4. Pomaly spustite vozidlo, kým sa pneumatiky ne-
dotknú zeme.

5. Matice kolesa bezpečne dotiahnite pomocou
kľúča na matice kolies v znázornenom poradí.

6. Vozidlo úplne spustite na zem.

Pomocou momentového kľúča čo najskôr do-
tiahnite matice kolies na stanovený krútiaci
moment.

Uťahovací moment matice kolesa:
108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)

Matice kolies musia byť vždy dotiahnuté pod-
ľa určenia. Odporúčame vám dotiahnuť mati-
ce kolies podľa určenia pri každom intervale
mazania.

Ukladanie pneumatiky s defektom a
náradia
V príslušných odkladacích priestoroch bezpečne
uložte zdvihák a nástroje a poškodené koleso v ba-
tožinovom priestore. Vidlicu rezervnej pneumatiky
nemôžete použiť na uloženie konvenčnej pneuma-
tiky.

Vidlicu rezervnej pneumatiky vráťte do jej pôvodnej
polohy uloženia, a to vykonaním postupu vybratia v
opačnom poradí. Pre podrobnosti si pozrite

“Výmena pneumatiky s defektom” uvedené
skôr v tejto časti.

Uťahovací moment skrutky vidlice rezervnej pne-
umatiky: 64 až 86 N·m (6,6 až 8,7 kg-m, 48 až 63 ft-lb)

VAROVANIE

• Vždy sa uistite, že náhradné koleso a zdví-
hacie zariadenie sú po použití správne
zaistené. Takéto predmety by sa totiž v prí-
pade nehody alebo prudkého brzdenia
mohli stať nebezpečnými projektilmi.

• Po vybratí rezervnej pneumatiky sa ubez-
pečte, že vidlica rezervnej pneumatiky je
správne zaistená na pôvodnom mieste jej
uloženia.

• Rezervná pneumatika a malá rezervná
pneumatika sú navrhnuté na núdzové po-
užitie. Pozrite si príslušné pokyny uvedené
pod nadpisom “Kolesá a
pneumatiky” v časti “8. Údržba a
“urob-si-sám””.

Zaisťovacie matice kolesa (ak je
súčasťou výbavy)
Z dôvodu zabránenia krádeži je na každom kolese
namontovaná špeciálne navrhnutá zaisťovacia ma-
tica kolesa. Zaisťovaciu maticu kolesa nie je možné
odmontovať bežne používanými nástrojmi. Na od-
montovanie zaisťovacích matíc kolesa použite kľúč
na zaistenie kolies dodaný s vozidlom.

Demontáž zaisťovacej matice kolesa:

1. Kľúč na zaistenie kolies vložte do zaisťovacej ma-
tice kolesa.

2. Zaisťovaciu maticu kolesa odmontujte otočením
kľúča na zaistenie kolies proti smeru chodu ho-
dinových ručičiek pomocou kľúča na matice ko-
lies.

VÝSTRAHA
• Na demontáž zaisťovacích matíc kolies ne-

používajte elektrické nástroje.

• Pri montáži kolesa dotiahnite matice na
zaistenie kolies na rovnaký uťahovací mo-
ment, ako majú obyčajné matice kolies,
ako je popísané skôr.

POZNÁMKA:
• Matica na zaistenie kolies má samostatný

kód. Kľúč na zaistenie kolesa s iným kódom
nedokáže odmontovať maticu na zaistenie
kolesa. Ak stratíte kľúč na zaistenie kolesa,
kontaktujte informovaného opravára vozidiel
LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN, aby vám vyrobil
kópiu pomocou kódu originálneho kľúča na
zaistenie kolesa.

• Zaznamenajte si číslo kľúča na štítok na stra-
ne “Bezpečnostné informácie” na konci tejto
príručky a uschovajte si ho na bezpečnom
mieste, nie vo vozidle.

• Keď budete žiadať o vykonanie servisu u in-
formovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad u certifikovaného predajcu elektric-
kých vozidiel NISSAN, majte zaisťovací kľúč vo
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vozidle. V opačnom prípade nebude možné
odmontovať kolesá a vykonať servis.

SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU V
PNEUMATIKÁCH (TPMS) (ak je
súčasťou výbavy)

jA Ventil pneumatiky so snímačom

VAROVANIE
• Ak sa indikátor TPMS rozsvieti počas jaz-

dy:
– vyhnite sa náhlym manévrom volantu
– vyhnite sa prudkému brzdeniu
– znížte rýchlosť vozidla
– choďte dole z cesty na bezpečné mies-

to

– vozidlo čo možno najskôr zastavte

• Jazda s podhustenými pneumatikami mô-
že pneumatiky natrvalo poškodiť a zvýšiť
pravdepodobnosť poruchy pneumatiky.
Môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vozid-
la, čo môže viesť k nehode a následkom
môže byť vážne zranenie osôb.

• Skontrolujte tlak vo všetkých štyroch pne-
umatikách. Indikátor TPMS vypnete upra-
vením tlaku pneumatík na odporúčaný
tlak pneumatík COLD (studených) uvedený
na štítku pneumatík. V prípade defektu na-
hraďte pneumatiku čo možno najskôr re-
zervnou pneumatikou.

• Keď namontujete rezervnú pneumatiku
alebo vymeníte koleso, TPMS nebude fun-
govať a po dobu približne 1 minúty bude
blikať indikátor TPMS. Indikátor zostane
po 1 minúte svietiť. Určite dodržiavajte
všetky pokyny na výmenu kolesa a ubez-
pečte sa, že systém TPMS je namontovaný
správne.

• Výmena kolies za kolesá bez pôvodnej
špecifikácie spoločnosti NISSAN môže mať
vplyv na správnosť prevádzky TPMS.

• Na dočasnú opravu pneumatiky môžete
použiť originálny núdzový tmel na opravu
pneumatiky značky NISSAN alebo jeho ek-
vivalent. Do pneumatík nevstrekujte žiad-
ne iné kvapalné alebo aerosólové tmely na
pneumatiky, pretože to môže spôsobiť po-
ruchu snímačov tlaku pneumatiky. (Pre
modely, ktoré nie sú vybavené núdzovou
súpravou na opravu defektu pneumatiky)

• Spoločnosť NISSAN odporúča používanie
len originálneho núdzového tmelu na pne-
umatiky značky NISSAN, ktorý je dodáva-
ný spolu s vašim vozidlom. Iné typy tmelov
na pneumatiky môžu poškodiť tesnenie
drieku ventilu, čo môže spôsobiť stratu tla-
ku vzduchu v pneumatike. Po použití tmelu
na opravu pneumatík (pre modely vyba-
vené núdzovou súpravou na opravu pne-
umatiky s defektom) čo možno najskôr
navštívte znalého opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel značky NISSAN.

VÝSTRAHA
• Ak s vozidlom jazdíte s defektom, môže sa

poškodiť snímač TPMS pre danú pneuma-
tiku.

• TPMS nemusí fungovať správne, keď sú na
kolesách namontované reťaze na pne-
umatiky alebo keď sú kolesá zaborené v
snehu.

• Na okná nedávajte žiadne pokovované fil-
my alebo žiadne kovové časti (anténa a
pod.). Môže to spôsobiť slabý príjem sig-
nálov zo snímačov tlaku pneumatík a
TPMS nebude fungovať správne.
Niektoré zariadenia a vysielače môžu do-
časne prekážať činnosti TPMS a spôsobiť
rozsvietenie indikátora TPMS. Tu je niekoľ-
ko príkladov:
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– V blízkosti vozidla sa nachádzajú ob-
jekty alebo elektrické zariadenia pou-
žívajúce podobné rádiové frekvencie.

– Ak sa vo vozidle alebo v jeho blízkosti
používa vysielač nastavený na podob-
né frekvencie.

– Ak sa vo vozidle alebo v jeho blízkosti
používa počítač (alebo podobné zaria-
denie) alebo prevodník DC/AC.

• Pri nafukovaní pneumatík a kontrolovaní
tlaku v pneumatike ventily nikdy neohý-
bajte.

• Použite originálne krytky ventilu značky
NISSAN, ktoré sú v súlade so špecifikácia-
mi krytiek ventilov namontovaných pri vý-
robe.

• Nepoužívajte kovové krytky ventilu.

• Krytky ventilu správne namontujte. Bez
krytiek ventilu môže dôjsť k poškodeniu
ventilu a snímačov sledovania tlaku v pne-
umatikách.

• Pri ukladaní kolies alebo montovaní iných
pneumatík zabráňte poškodeniu ventilov
a snímačov.

• V prípade výmeny pneumatík kvôli opotre-
bovaniu alebo veku vymeňte driek ventilu
snímača TPMS (vrátane vložky ventilu a
čiapočky). Snímače TPMS môžete znovu
použiť.

Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
sleduje tlak pneumatík na všetkých štyroch kole-
sách, a to okrem rezervnej pneumatiky/kolesa (ak

je súčasťou dodávky). Keď sa indikátor TPMS rozs-
vieti spolu s indikátorom umiestnenia TPMS na pne-
umatike (na informačnom displeji vozidla), jedna
alebo viaceré pneumatiky sú výrazne podhustené.
V prípade jazdy s vozidlom pri nízkom tlaku pne-
umatík sa TPMS zapne a indikátor TPMS zostane
svietiť spoločne s indikátorom umiestnenia TPMS
na pneumatike. Tento systém sa vypne len v prí-
pade, že tlak v pneumatikách je správny a s vozid-
lom jazdíte rýchlosťami vyššími ako 25 km/h (16
MPH).

Pre viac podrobností o TPMS si pozrite “Pre-
ventívne opatrenia k štartovaniu a riadeniu” v časti
“5. Naštartovanie a riadenie”.

OPRAVA PNEUMATIKY S
DEFEKTOM (modely s núdzovou
súpravou na opravu defektu
pneumatiky — ak je súčasťou
výbavy)

VAROVANIE
• Okamžite po použití núdzového tmelu na

pneumatiky na opravu malého defektu
odvezte vaše vozidlo k informovanému
opravárovi vozidiel LEAF, ako napríklad k
certifikovanému predajcovi elektrických
vozidiel NISSAN, aby vykonal kontrolu a
opravu alebo výmenu pneumatiky. Núdzo-
vý tmel na pneumatiky nedokáže natrvalo
utesniť pneumatiku s defektom. Pokračo-
vanie v prevádzke vozidla bez trvalej opra-
vy pneumatiky môže viesť k nehode.

• Tmely na pneumatiky, ktoré nespĺňajú
kvalitu originálneho núdzového tmelu na
pneumatiky značky NISSAN, môžu poško-
diť tesnenie drieku ventilu, čo môže spô-
sobiť stratu tlaku vzduchu v pneumatike.

Núdzová súprava na opravu pneumatiky s defek-
tom (núdzový tmel na pneumatiky) sa dodáva spo-
lu s vozidlom namiesto rezervnej pneumatiky. Mô-
žete ju použiť na dočasnú opravu malých defektov
pneumatík.

Po použití súpravy na opravu pneumatiky čo mož-
no najskôr navštívte informovaného opravára vozi-
diel LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN a nechajte pneumati-
ku skontrolovať a opraviť/vymeniť.

V prípade defektu pneumatiky postupujte podľa
nižšie uvedených pokynov.

VÝSTRAHA
• Z dôvodu zabránenia poškodenia núdzo-

vej súpravy na opravu pneumatiky s de-
fektom počas uskladnenia alebo použitia:
– Núdzovú súpravu na opravu pneuma-

tiky s defektom používajte len na va-
šom vozidle. Nepoužívajte ju na iných
vozidlách.

– Súpravu používajte len na nahustenie
pneumatík vášho vozidla a na kontrolu
tlaku v pneumatikách vozidla.

– Kompresor zapájajte len do 12 V DC zá-
suvky vo vozidle.

– Súpravu udržiavajte mimo dosah vody
a nečistôt.
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– Súpravu nerozoberajte ani neupravuj-
te.

– Súprave nenechajte spadnúť a nedo-
voľte silné nárazy do súpravy.

• Núdzovú súpravu na opravu pneumatiky s
defektom nepoužívajte za nasledujúcich
podmienok. Kontaktujte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad cer-
tifikovaného predajcu elektrických vozi-
diel NISSAN alebo profesionálnu cestnú
asistenčnú službu.
– Keď je tmel po dátume exspirácie (zná-

zornené na štítku pripojenom k fľaši).
– Keď má rez alebo defekt dĺžku približ-

ne 6 mm (0,25 palca) alebo viac.
– Keď je poškodená bočnica pneumati-

ky.
– Keď ste s vozidlom jazdili pri výrazne

nízkom tlaku pneumatiky.
– Keď pneumatika odpadla z vnútornej

alebo vonkajšej strany kolesa.
– Keď je koleso s pneumatikou poškode-

né.
– Keď došlo k defektu dvoch alebo via-

cerých pneumatík

Získanie núdzovej súpravy na opravu
pneumatiky s defektom

Núdzovú súpravu na opravu pneumatiky s defek-
tom vyberte z bočnej časti batožinového priestoru.
Súprava na opravu pozostáva z nasledovných po-
ložiek:

➀ Fľaštička s tmelom do pneumatiky

➁ Vzduchový kompresor

➂ Nálepka informujúca o obmedzení rýchlosti

Pred použitím núdzovej súpravy na
opravu pneumatiky s defektom

• Ak sa v pneumatike nachádza nejaký cudzí
predmet (napr. skrutka alebo klinec), nevyberaj-
te ho.

• Skontrolujte dátum exspirácie tmelu zobrazený
na štítku pripojenom k fľaške. Nikdy nepouží-
vajte utesňovaciu látku, ktorej dátum exspirácie
už uplynul.

Oprava pneumatiky

VAROVANIE
Pri používaní zmesi na opravu pneumatiky do-
držiavajte nasledovné predbežné opatrenia.

• Prehltnutie zmesi je nebezpečné. Okamži-
te vypite čo možno najviac vody a vyhľa-
dajte rýchlu lekársku pomoc.

• Ak sa zmes dostane do kontaktu s pokož-
kou alebo očami, dobre vypláchnite veľ-
kým množstvom vody. Ak bude podrážde-
nie pretrvávať, vyhľadajte rýchlu lekársku
pomoc.

• Opravovaciu zmes držte mimo dosahu
detí.
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1. Nálepku s informáciou o obmedzení rýchlosti od-
lepte zo vzduchového kompresora a potom ju
umiestnite na miesto, kde ju vodič počas cesty
môže vidieť.

VÝSTRAHA
Štítok s obmedzením rýchlosti nedávajte na
čalúnenie volantu, tachometer alebo na
miesta s výstražnými kontrolkami. 2. Zo vzduchového kompresora vyberte hadicu ➀

a elektrickú zástrčku ➁. Z kompresora odmon-
tujte uzáver držiaka fľaše.

3. Odmontujte uzáver fľaše s tmelom na pneuma-
tiky a fľašu zaskrutkujte v smere hodinových ru-
čičiek do držiaka na fľašu na vzduchovom kom-
presore.

POZNÁMKA:
Tesnenie fľaše nechajte nedotknuté. Zaskrut-
kovaním fľaše do držiaka na fľašu prepichne-
te tesnenie fľaše.
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4. Odmontujte uzáver ventilu pneumatiky s defek-
tom.

5. Odmontujte ochranný uzáverjA hadice a hadicu
bezpečne zaskrutkujte na ventil pneumatiky.
Ubezpečte sa, že ventil zníženia tlakujB je bez-
pečne dotiahnutý. Ubezpečte sa, že spínač vzdu-
chového kompresora je v polohe OFF (O) a po-
tom elektrickú zástrčku vložte do elektrickej zá-
suvky vo vozidle.

6. Spínač napájania zatlačte do polohy ACC. Potom
otočte spínač kompresora do polohy ON (−) a ak
je to možné, pneumatiku nafúknite na tlak uve-
dený na štítku s informáciami o zaťažení, ktorý je
pripevnený k stredovému stĺpiku na strane vodi-
ča alebo minimálne na tlak 180 kPa (26 psi). Vzdu-
chový kompresor na chvíľu vypnite, aby ste po-
mocou tlakomeru skontrolovali tlak pneumatiky.

Ak bude pneumatika nafúknutá na vyšší ako sta-
novený tlak, tlak pneumatiky znížte uvoľnením
vzduchu pomocou ventilu zníženia tlaku.

VÝSTRAHA

Kompresor neprevádzkujte dlhšie ako 10
minút. Ak to urobíte, môže sa vybiť 12 V
batéria.

POZNÁMKA:
Tlakomer na pneumatiky na kompresore mô-
že počas nahusťovania pneumatiky uvádzať
údaj tlaku 600 kPa (87 psi) na približne 30 se-
kúnd. Tlakomer uvádza tlak vo vnútri kanistra
s tmelom. Po vstreknutí tmelu do pneumatiky
tlakomer klesne a bude uvádzať aktuálny tlak
pneumatiky.

VAROVANIE
• Z dôvodu zabránenia vážnym zrane-

niam osôb počas používania núdzovej
súpravy na opravu pneumatiky s de-
fektom:
– Hadicu kompresora bezpečne do-

tiahnite k ventilu pneumatiky. Ne-
dodržanie tohto pokynu môže mať
za následok, že sa tmel vystrekne
do vzduchu a do vašich očí alebo na
vašu pokožku.

• Počas nafukovania nestojte priamo
vedľa pneumatiky s defektom z dôvo-
du rizika pretrhnutia. Ak sa tam budú
nachádzať akékoľvek trhliny alebo vy-
dutia, kompresor okamžite vypnite.
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Ak sa tlak pneumatiky nezvýši na 180 kPa (26
psi) do 10 minút, pneumatika môže byť vážne
poškodená a pneumatiku nie je možné opra-
viť pomocou súpravy na opravu pneumatiky.
Kontaktujte informovaného opravára vozidiel
LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.

7. Vzduchový kompresor vypnite, keď sa tlak pne-
umatiky dostane na stanovenú hodnotu. Ak na-
hustenie pneumatiky na stanovenú hodnotu nie
je možné, vzduchový kompresor môžete vypnúť
pri minimálnej hodnote 180 kPa (26 psi). Z elek-
trickej zásuvky vyberte elektrickú zástrčku a ha-
dicu rýchlo vyberte z ventilu pneumatiky.
Namontujte kryt ventilu pneumatiky. Núdzovú
súpravu na opravu pneumatiky s defektom
správne uložte do batožinového priestoru.

VÝSTRAHA
Z dôvodu zabránenia vážnym zraneniam
osôb počas ukladania núdzovej súpravy na
opravu pneumatiky s defektom:

Fľaštičku s tmelom ponechajte zaskrutko-
vanú na kompresore. Nedodržanie tohto
pokynu môže mať za následok, že sa tmel
vystrekne do vzduchu a do vašich očí alebo
na vašu pokožku.

8. Do 1 minúty od vykonania kroku 7 následne s
vozidlom 10 minút alebo 10 km (6 míle) jazdite
rýchlosťou 80 km/h (50 MPH) alebo nižšou.

9. Po jazde sa ubezpečte, že spínač kompresora je
v polohe OFF, potom hadicu bezpečne zaskrut-
kujte na ventil pneumatiky. Pomocou tlakomeru
skontrolujte tlak pneumatiky. Dočasná oprava je
ukončená, ak tlak v pneumatike neklesne.

Pred jazdou sa ubezpečte, že tlak je nastavený
na tlak uvedený na štítku na pneumatike.

10. Ak tlak pneumatiky klesne, zopakujte kroky 5 až
9. Ak tlak znovu klesne alebo zostane pod hra-
nicu 130 kPa (19 psi), pneumatika sa nedá opra-
viť pomocou tejto súpravy na opravu defektu.
Kontaktujte informovaného opravára vozidiel
LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.

Fľaštička s tmelom a hadica sa nesmie opako-
vane použiť na opravu inej pneumatiky s defek-
tom. Ohľadom nákupu náhradných predmetov
kontaktujte informovaného opravára vozidiel
LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.

Po oprave pneumatiky
Ohľadom vykonania opravy/výmeny pneumatiky
čo možno najskôr navštívte informovaného opra-
vára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného
predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

VAROVANIE

• Pri použití núdzového tmelu na pneuma-
tiky na opravu malého defektu pneuma-
tiky s vozidlom nejazdite rýchlejšie ako 80
km/h (50 MPH).

• Okamžite po použití núdzového tmelu na
pneumatiky na opravu malého defektu
odvezte vaše vozidlo k informovanému
opravárovi vozidiel LEAF, ako napríklad k
certifikovanému predajcovi elektrických
vozidiel NISSAN, aby vykonal kontrolu a
opravu alebo výmenu pneumatiky. Núdzo-
vý tmel na pneumatiky nedokáže natrvalo
utesniť pneumatiku s defektom. Pokračo-
vanie v prevádzke vozidla bez trvalej opra-
vy pneumatiky môže viesť k nehode.

• Ak na opravu malého defektu pneumatiky
použijete núdzový tmel na pneumatiky, in-
formovaný opravár vozidiel LEAF, ako nap-
ríklad certifikovaný predajca elektrických
vozidiel NISSAN bude musieť pneumatiku
vymeniť.

• Spoločnosť NISSAN odporúča používanie
len originálneho núdzového tmelu na pne-
umatiky značky NISSAN, ktorý sa dodáva
spolu s vaším vozidlom. Iné typy tmelov na
pneumatiky môžu poškodiť tesnenie drie-
ku ventilu, čo môže spôsobiť stratu tlaku
vzduchu v pneumatike.

V prípade núdze 6-13



Pri štartovaní systému elektrického vozidla prídav-
nou batériou musíte dodržať nasledujúce pokyny a
opatrenia.

Naštartovanie pripojením na cudzí zdroj poskytuje
systému 12-voltovej batérie energiu na prevádzku
elektrických systémov. Nabíjanie lítium-iónovej ba-
térie vyžaduje činnosť elektrických systémov. Na-
štartovanie pripojením na cudzí zdroj nenabíja lí-
tium-iónovú batériu. Lítium-iónovú batériu musíte
nabiť pred jazdou s vozidlom.

VAROVANIE
• Ak to urobíte nesprávne, štartovanie pri-

pojením na cudzí zdroj môže viesť k expló-
zii 12 V batérie, čo môže mať za následok
vážne poranenie alebo smrť. Mohlo by to
aj poškodiť vaše vozidlo.

• V blízkosti 12 V batérie sa vždy nachádza
výbušný vodíkový plyn. Všetky iskry a pla-
mene držte mimo dosah 12 V batérie.

• Zabráňte kontaktu elektrolytu batérie s
očami, pokožkou, oblečením alebo lakova-
nými povrchmi. Kvapalina batérie je lepta-
vý roztok kyseliny sírovej, ktorý môže spô-
sobiť vážne popáleniny. Ak kvapalina príde
s čímkoľvek do styku, postihnuté miesto
ihneď opláchnite vodou.

• 12 V batériu držte mimo dosah detí.

• Pomocná batéria musí mať napätie 12 Vol-
tov. Použitie batérie iného napätia môže
poškodiť vozidlo.

• Pri každej práci na alebo v blízkosti 12 V
batérie vždy používajte vhodnú ochranu
očí (napríklad ochranné okuliare alebo
priemyselné bezpečnostné okuliare) a daj-
te si dole prstene, kovové prúžky a všetky
klenoty. Počas štartovania pripojením na
cudzí zdroj sa nenahýnajte ponad 12 V ba-
tériu.

• Neskúšajte pripojiť zamrznutú batériu na
cudzí zdroj. Mohla by vybuchnúť a spôso-
biť vážne zranenia.

• Vaše vozidlo má automatický chladiaci
ventilátor. Kedykoľvek sa môže zapnúť.
Ruky a iné predmety udržujte mimo neho.

NAŠTARTOVANIE PRIPOJENÍM
NA CUDZÍ ZDROJ
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VAROVANIE
Vždy dodržiavajte nižšie uvedené pokyny. Ne-
dodržanie tohto pokynu môže mať za násle-
dok poškodenie modulu prívodu energie
(PDM) a spôsobiť zranenie osôb.

VÝSTRAHA
• O vykonanie naštartovania pripojením na

cudzí zdroj sa nepokúšajte na 12 V batérii v
rovnakom čase, keď sa nabíja lítium-ióno-
vá batéria. Takéto konanie môže spôsobiť
poškodenie vozidla alebo nabíjacieho vy-
bavenia a môže mať za následok zranenie.

• Vozidlo LEAF sa nedá použiť ako pomocné
vozidlo, pretože nedokáže poskytnúť do-
statok energie na naštartovanie vozidla s
benzínovým alebo naftovým motorom.
Napájanie 12 V batérie vozidla LEAF pomo-
cou vozidla s benzínovým alebo naftovým
motorom alebo nepredstavuje žiadny
problém.

1. Ak je náhradná batéria v inom vozidlejB , umiest-
nite obe vozidlá (jA ajB ), aby ste dostali ich 12 V
batérie do malej vzdialenosti.

Dávajte pozor, aby sa vozidlá nedotýkali.

2. Aktivujte parkovaciu brzdu.

3. Stlačením spínača polohy P na radiacej páke pre-
pnite vozidlo do polohy P (parkovanie).

4. Vypnite všetky nepotrebné elektrické systémy
(svetlomety, kúrenie, klimatizáciu atď.).

5. Spínač napájania dajte do polohy OFF.

6. Odstráňte odvzdušňovacie ventily na 12 V batérii
(ak je súčasťou výbavy). Batériu zakryte riadne
vyžmýkanou handrou, aby ste tak predišli nebez-
pečenstvu výbuchu.

7. Štartovacie káble pripojte v poradí podľa obrázka
(➀ ➁ ➂ ➃).

Ak je 12 V batéria vybitá, spínač napájania ne-
budete môcť presunúť preč z polohy OFF. Pri-
pojte štartovacie káble k pomocnému vozidlu
jB skôr, ako stlačíte spínač napájania.

VÝSTRAHA
• Kladný pól (+) pripojte vždy ku kladné-

mu pólu (+) a záporný pól (-) pripojte ku
kostre (napríklad podľa obrázka) a nie k
12 V batérii.

• Skontrolujte, či sa štartovacie káble ne-
dotýkajú pohyblivých častí priestoru
motora a či sa svorky káblov nedotýkajú
iných kovov.

8. Naštartujte motor pomocného vozidlajB .
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9. Počas prevádzky pomocného vozidla jB dajte
systém elektrického vozidla do polohy READY to
drive.

VÝSTRAHA
Ak sa systém ihneď nenaštartuje, otočte
spínač napájania do polohy OFF a pred
opätovným pokusom o naštartovanie po-
čkajte 10 sekúnd.

10. Po naštartovaní systému elektrického vozidla
vášho vozidla opatrne odpojte záporný kábel a
potom kladný kábel (➃ ➂ ➁ ➀) a po-
lohu READY to drive zachovávajte po dobu viac
ako 20 minút, aby ste nabili 12 V batériu.

11. Namontujte vetracie zátky (ak sú súčasťou vý-
bavy). Zlikvidujte tkaninu, ktorou ste zakryli vet-
racie otvory, pretože môže byť kontaminovaná
korozívnou kyselinou.

12. V prípade potreby pripojte vozidlo k nabíjacej
stanici alebo EVSE (napájacie vybavenie elek-
trického vozidla), aby ste nabili lítium-iónovú ba-
tériu, pozrite si “Ako nabíjať lítium-iónovú
batériu” v časti “CH. Nabíjanie”. S vozidlom ne-
môžete jazdiť, pokým sa lítium-iónová batéria
nenabije.

POZNÁMKA:
Ak sa vám systém podľa tohto postupu nepodarí
zapnúť, okamžite kontaktujte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikova-
ného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

Ak sa rozsvieti indikátor obmedzenia výkonu m,
výkon trakčného motora sa obmedzí, čo bude mať
za následok zníženie rýchlosti vozidla. Vozidlo za-
stavte na bezpečnom mieste ešte predtým, ako sa
lítium-iónová batéria úplne vybije a na jazdu s vo-
zidlom nebude k dispozícii už žiadna energia. Kon-
taktujte cestnú asistenčnú službu uvedenú v záruč-
nej brožúre a zázname údržby vášho vozidla NISSAN
LEAF.

Ak je to možné, počas čakania na asistenčnú službu
dajte spínač napájania do polohy OFF, aby ste za-
bránili vybitiu 12 V batérie.

POZNÁMKA:
Ak sa lítium-iónová batéria úplne vybije:

• Vozidlo sa automaticky prepne do polohy ON
a prepnutie do polohy READY nebude možné.

• Vozidlo sa automaticky preradí do polohy N
(neutrál) a jazda s vozidlom nebude možná.

VAROVANIE
Ak je vozidlo v polohe N (neutrál) a úplne sa
vybije lítium-iónová batéria aj 12 V batéria, vo-
zidlo nebudete môcť preradiť do polohy P
(parkovanie) a nebudete môcť aktivovať par-
kovaciu brzdu. Ak sa to stane, k prednej a za-
dnej strane kolesa umiestnite vhodné bloky,
aby ste zabránili pohybu vozidla. Ak kolesá
nezablokujete, vozidlo sa môže začať neoča-
kávane pohybovať, čo môže spôsobiť vážne
zranenia osôb alebo smrť.

AK SA LÍTIUM-IÓNOVÁ BATÉRIA
ÚPLNE VYBIJE
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Ak chcete vozidlo prepnúť na polohu READY, aby
ste s vozidlom mohli jazdiť, lítium-iónovú batériu
nabíjajte dovtedy, pokým sa hodnota jazdného do-
sahu na prístrojovej doske nezmení z “---” na vzdia-
lenosť vyjadrenú v číslach.

POZNÁMKA:
• Keď zastavíte vozidlo v prípade, že lítium-ió-

nová batéria je úplne vybitá, môžu sa objaviť
určité vibrácie. Nie je to porucha.

• Ak je lítium-iónová batéria úplne vybitá, mu-
síte ju nabíjať dovtedy, kým (žltá) kontrolka
slabého nabitia batérie nezhasne a nezmení
sa na (bielu).

Systém sa nepokúšajte naštartovať tlačením vozid-
la.

VÝSTRAHA
Elektrické vozidlá sa nedajú naštartovať roz-
tlačením ani roztiahnutím. Ak sa o to pokúsite,
môžete poškodiť trakčný motor.

Pri ťahaní vášho vozidla musíte dodržiavať lokálne
nariadenia o ťahaní vozidiel. Nesprávne vybavenie
pre ťahanie môže poškodiť vaše vozidlo. Pokyny pre
ťahanie sú k dispozícii u informovaného opravára
vozidiel LEAF, ako napríklad u certifikovaného pre-
dajcu elektrických vozidiel NISSAN. Miestne odťaho-
vé služby poznajú platné zákony a postupy pre ťa-
hanie. Aby ste zaistili správne ťahanie a predišli ná-
hodnému poškodeniu vášho vozidla, spoločnosť
NISSAN vám odporúča, aby ste na odtiahnutie váš-
ho vozidla využili servis. Odporúčame vám, aby ste
servisnému technikovi umožnili prečítať nasledujú-
ce preventívne opatrenia.

VAROVANIE
• Nikdy nejazdite vo vozidle, ktoré je ťahané.

• Pod vaše vozidlo v žiadnom prípade nev-
stupujte, keď je už zdvihnuté odťahovacím
vozidlom.

VÝSTRAHA
• Pri ťahaní sa uistite, že nápravy, systém

riadenia a hnacie ústrojenstvo sú v pre-
vádzkyschopnom stave. Ak je niektoré za-
riadenie poškodené, musíte použiť odťa-
hovací vozík.

• Pred ťahaním vždy pripojte bezpečnostné
reťaze

Informácie o ťahaní vášho vozidla za rekreačným
vozidlom (RV) nájdete v časti “Ploché ťahanie”
v časti “9. Technické informácie”.

NAŠTARTOVANIE ROZTLAČENÍM ŤAHANIE VÁŠHO VOZIDLA
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ŤAHANIE ODPORÚČANÉ 

Spoločnosť NISSAN odporúča, aby ste vozidlo ťahali
s hnacou nápravou (predná) zdvihnutou od zeme,
alebo aby boli vozidlá odtiahnuté na nákladnom vo-
zidle pre prevoz automobilov podľa obrázku.

VÝSTRAHA
• Nikdy neťahajte s prednou nápravou na

zemi alebo so všetkými štyrmi kolesami na
zemi (dopredu alebo dozadu), pretože to
môže spôsobiť vážne a nákladné poško-
denie motora.

• Pri ťahaní tohto vozidla s prednou nápra-
vou na odťahovacom prívese:
– Spínač napájania dajte do polohy ON.

Volant zabezpečte v polohe priamo
dopredu pomocou lana alebo podob-
ného zariadenia.

– Radiacu páku posuňte do polohy N (ne-
utrál).

• Pri ťahaní tohto vozidla so zadnými kole-
sami na zemi (ak nepoužívate odťahový
vozík): Vždy uvoľnite parkovaciu brzdu.

ZÁCHRANA VOZIDLA
(vyslobodenie uviaznutého
vozidla)
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VAROVANIE
• Nestojte blízko uviaznutého vozidla.

• Neprešmykujte kolesá vysokou rýchlos-
ťou. Môže to spôsobiť ich prasknutie, čo by
mohlo mať za následok vážne zranenia.
Niektoré časti vozidla sa taktiež môžu pre-
hriať a poškodiť.

Vyťahovanie uviaznutého vozidla
Zviazaný hák nepoužívajte na ťahanie alebo zá-
chranu vozidiel.

Vpredu:

1. Pomocou vhodného nástroja obaleného látkou
odmontujte kryt háku z nárazníka.

2. Podľa obrázku bezpečne namontujte záchranný
hák. (Hák je uložený v ľavej časti batožinového
priestoru.)

Hák po použití správne uložte a zaistite na pôvod-
nom mieste.

Vzadu:

Zviazaný hák nepoužívajte na ťahanie vozidla.

VÝSTRAHA
• Ťažné reťaze alebo káble musia byť pripo-

jené len k záchranným hákom vozidla ale-
bo k hlavným konštrukčným prvkom vo-
zidla. V opačnom prípade by sa poškodila
karoséria vozidla.

• Zviazané háky vozidla nepoužívajte na vy-
slobodenie vozidla uviaznutého v piesku,
snehu, blate a pod.

• Vozidlo nikdy neťahajte pomocou zviaza-
ných hákov vozidla alebo záchranných há-
kov.

• Lano ťahajte vždy priamo z prednej časti
vozidla. Vozidlo nikdy neťahajte pod
uhlom.

• Ťažne zariadenia by ste mali nasmerovať
tak, aby sa nedotýkali žiadnej časti systé-
mu odpruženia, riadenia, brzdenia alebo
chladenia.

• Ťažne zariadenia, ako napríklad laná ale-
bo plátené popruhy neodporúčame pre
použitie pri ťahaní vozidla alebo záchrane.

Kolísanie s uviaznutým vozidlom
Ak je vozidlo uviaznuté v piesku, snehu, blate a pod.,
pokúste sa ho vyslobodiť nasledujúcim postupom.

1. Vypnite elektronický stabilizačný program (ESP).

2. Uistite sa, že priestor pred a za vozidlom je bez
prekážok.

3. Volant otočte doprava a doľava, aby ste uvoľnili
oblasť okolo predných kolies.

4. S vozidlom pomaly kolíšte dopredu a dozadu.

• Preraďujte dozadu a dopredu medzi poloha-
mi R (spiatočka) a D ( jazda vpred).

Vpredu

Vzadu
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• Rýchlostný pedál použite čo možno najme-
nej, aby ste udržali kolísavý pohyb.

• Pred preradením medzi polohou R a D uvoľ-
nite plynový pedál.

• Kolesá neotáčajte rýchlosťou vyššou ako 55
km/h (35 MPH).

5. Ak vozidlo nedokážete uvoľniť ani po niekoľkých
pokusoch, kontaktujte profesionálnu odťahovú
službu, aby vozidlo uvoľnila.
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Aby ste udržali pôvodný vzhľad vášho vozidla je dô-
ležitá správna starostlivosť.

Kvôli ochrane povrchov s nátermi čistite vaše vozid-
lo čo možno najčastejšie:

• Po daždi, aby ste predišli možnému poškodeniu
kyslým dažďom.

• Po jazde po pobrežných cestách.

• Keď sa na lakovaný povrch dostanú kontami-
nanty, napr. sadze, vtáčí trus, miazga zo stro-
mov, kovové častice alebo hmyz.

• Keď sa na povrchu vozidla nahromadí prach
alebo blato.

Ak je to možné, zaparkujte svoje vozidlo do garáže
alebo na kryté miesto.

Ak je nevyhnutné parkovať vonku, zaparkujte v tieni
alebo prekryte vaše vozidlo plachtou.

Pri nasadzovaní alebo sťahovaní ochranného
krytu dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povr-
chový náter.

UMÝVANIE
Špinu z vozidla umyte vlhkou špongiou a množ-
stvom vody. Povrch vozidla dôkladne umyte jem-
ným mydlom, špeciálnym šampónom na vozidlá
alebo univerzálnym prostriedkom na umývanie ria-
du zmiešaným s čistou, letnou (nie horúcou) vodou.

VÝSTRAHA
• Nepoužívajte autoumyvárne, ktoré obsa-

hujú v saponáte kyselinu. Niektoré
autoumyvárne, najmä bezkefové používa-

jú na čistenie trochu kyseliny. Kyselina mô-
že zreagovať s plastovými komponentmi
vozidla a spôsobiť ich praskanie. Toto by
mohlo mať vplyv na ich vzhľad a môže to
aj spôsobiť, že nebudú pracovať správne.
Vždy sa vo svojej autoumyvárni spýtajte,
aby ste potvrdili, že nepoužívajú kyselinu.

• Vozidlo neumývajte silným domácim
mydlom, silnými chemickými čistiacimi
prostriedkami, benzínom alebo rozpúš-
ťadlami.

• Vozidlo neumývajte na priamom slneč-
nom svetle alebo kým je karoséria vozidla
horúca, pretože sa na povrchu laku môžu
vytvoriť škvrny od vody.

• Nepoužívajte drsné látky, ako napr. umý-
vacie rukavice. Pri odstraňovaní zaschnu-
tých nečistôt alebo iných cudzích substan-
cií dávajte pozor, aby ste nepoškodili alebo
nepoškriabali lakované povrchy.

Opláchnite vozidlo dôkladne veľkým množstvom
čistej vody.

Vnútorné okraje, spoje a záhyby na dverách, za-
dných dverách a kapote sú obzvlášť citlivé na účin-
ky posypovej soli. Z tohto dôvodu musia byť tieto
oblasti pravidelne čistené. Ubezpečte sa, že odtoko-
vé diery v dolnom okraji dverí sú otvorené. Nastrie-
kajte vodu na spodok vozidla a na disky kolies, aby
ste uvoľnili špinu a posypovú soľ.

Použitím navlhčeného semišu na osušenie vozidla
zabráňte zanechávaniu vodných fľakov na natre-
tom povrchu.

VOSKOVANIE
Pravidelné voskovanie chráni lak a pomáha zacho-
vať nový vzhľad vozidla. Leštenie odporúčame, aby
sa odstránil zvyšok vosku a predišlo sa opotrebova-
nému vzhľadu pred opätovným nanesením vosku.

Pri výbere správneho produktu vám môže pomôcť
informovaný opravár vozidiel LEAF, ako napríklad
certifikovaný predajca elektrických vozidiel NISSAN.

• Vozidlo navoskujte až po úplnom umytí. Riaďte
sa pokynmi dodanými s voskom.

• Nepoužívajte vosk, ktorý obsahuje abrazívne
látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť lakova-
nú úpravu vozidla.

Strojové alebo agresívne leštenie základného/finál-
neho laku môže spôsobiť matnosť laku alebo zane-
chať na laku rotačné odtlačky.

ODSTRÁNENIE ŠKVŔN
Asfaltové a olejové škvrny, priemyselný prach, hmyz
a miazgu zo stromov odstráňte z lakovaných povr-
chov čo najrýchlejšie, aby ste predišli trvalému po-
škodeniu alebo nasiaknutiu. Špeciálne čistiace pros-
triedky sú k dispozícii u informovaného opravára
vozidiel LEAF, ako napríklad u certifikovaného pre-
dajcu elektrických vozidiel značky NISSAN alebo v
akejkoľvek predajni príslušenstva pre motoristov.

PODVOZOK
V oblastiach, kde sa na ošetrovanie vozoviek v zime
používa soľ, musíte pravidelne čistiť podvozok. Za-
bránite tým usadzovaniu nečistôt a soli, ktoré spô-
sobujú zrýchlenie korózie podvozku a pruženia.

ČISTENIE EXTERIÉRU
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Pred zimným obdobím a potom znovu na jar musí-
te skontrolovať ochranný náter podvozku vozidla a
v prípade potreby ho obnoviť.

SKLO
Na odstránenie dymového alebo prachového filmu
zo skiel použite čistič na sklo. Je normálne, že na
skle sa vytvorí film, keď vozidlo parkuje na horúcom
slnku. Čistič na sklo a mäkká tkanina jednoducho
odstránia takýto film.

VÝSTRAHA
Pri čistení vnútorných strán okien nepoužívaj-
te ostré nástroje, abrazívne čističe alebo dez-
infekčné čističe na báze chlóru. Mohli by po-
škodiť elektrické vedenie, prvky rádiovej anté-
ny alebo prvky zariadenia na odrosenie
zadného okna.

KOLESÁ
Kolesá umývajte vždy pri čistení vozidla, aby ste udr-
žali ich vzhľad.

• Vnútornú stranu kolies očistite vždy pri výmene
kolesa alebo pri čistení podvozku vozidla.

• Disky kolies pravidelne kontrolujte na zárezy ale-
bo koróziu. Takéto poškodenie môže spôsobiť
stratu tlaku alebo slabé tesnenie lemu pneuma-
tiky.

• Spoločnosť NISSAN vám odporúča navoskova-
nie kolies, ktoré chráni kolesá pred účinkami soli
v oblastiach, kde sa soľ v zimnom období pou-
žíva.

VÝSTRAHA

Pri umývaní kolies nepoužívajte abrazívne
čističe.

Čistenie hliníkových zliatinových
kolies
Pravidelne ich umývajte špongiou namočenou v
jemnom mydlovom roztoku, obzvlášť počas zim-
ných mesiacov v oblastiach, kde sa používa soľ. V
prípade neodstránenia môže soľ spôsobiť stratu fa-
rieb kolies.

VÝSTRAHA
Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov,
aby ste predišli zhrdzaveniu alebo strate far-
by kolies:

• Na čistenie kolies nepoužívajte čistič, kto-
rý obsahuje silnú kyselinu alebo žieraviny.

• Keď sú kolesá horúce, nenanášajte na ne
čistiace prostriedky na kolesá. Teplota ko-
lies by mala byť rovnaká, ako je vonkajšia
teplota.

• Aby ste úplne odstránili čistič do 15 minút
od jeho nanesenia, kolesá dôkladne
opláchnite.

CHRÓMOVANÉ ČASTI
Pravidelne čistite chrómované časti nebrúsnou leš-
tičkou na chróm, aby sa zachoval lesk.

ÚPRAVA PNEUMATIKY
Spoločnosť NISSAN neodporúča používanie úprav
pneumatík. Výrobcovia pneumatík nanášajú na
pneumatiky nátery, ktoré pomáhajú znížiť stratu fa-
rebnosti gumy. Ak sa na pneumatiku nanesie náter,
môže zreagovať s náterom a vytvoriť zlúčeninu. Tá-
to zlúčenina sa počas jazdy môže dostať z pneuma-
tiky a zašpiniť náter vozidla.

Ak si zvolíte používanie úpravy pneumatiky, vyko-
najte nasledovné preventívne opatrenia:

• Použite úpravu založenú na vode. Náter pne-
umatiky sa rozpúšťa oveľa ľahšie s úpravou za-
loženou na vode.

• Naneste jemný náter úpravy pneumatiky, aby
vám to pomohlo zabrániť vstupu do dezénu/
drážok pneumatiky (kde by bolo odstraňovanie
náročné).

• Pomocou suchej vreckovky poutierajte zostáva-
júcu úpravu. Skontrolujte, či bola úprava pne-
umatiky úplne odstránená z dezénu/drážok
pneumatiky.

• Úprave pneumatiky dovoľte vyschnúť podľa od-
porúčaní výrobcu úpravy pneumatiky.
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Pravidelne odstraňujte prach z čalúnenia interiéru,
plastových dielov a sedadiel pomocou vysávača ale-
bo mäkkej kefy. Vinylové alebo kožené povrchy utri-
te čistou, mäkkou handrou namočenou v jemnom
mydlovom roztoku a potom vysušte suchou, mäk-
kou handrou.

Pravidelná údržba a čistenie je veľmi dôležité na
udržanie vzhľadu kože.

Pred použitím akejkoľvek ochrany vlákien si prečí-
tajte odporúčania výrobcu. Niektoré ochranné pros-
triedky na látku obsahujú chemikálie, ktoré môžu
spôsobiť vyblednutie poťahového materiálu seda-
diel.

Na čistenie meracích prístrojov a slnečných clôn po-
užívajte mäkkú tkaninu namočenú iba vo vode.

VÝSTRAHA
• Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlo ani

žiadne podobné materiály.

• Malé častice znečistenia môžu byť abra-
zívne a môžu poškodiť kožené povrchy,
preto by ste ich mali okamžite odstrániť.
Nepoužívajte mydlá na čistenie sediel, au-
tomobilové vosky, leštidlá, olejové čistiace
kvapaliny, rozpúšťadlá, detergenty alebo
čističe na báze amoniaku, pretože by moh-
li poškodiť prírodný vzhľad kože.

• Nikdy nepoužívajte ochranné prostriedky
na látku, ak to neodporúča výrobca.

• Na kryty meračov a ukazovateľov nepou-
žívajte čistič na sklo alebo na plasty. Môže
to poškodiť kryt šošovky.

OSVIEŽOVAČE VZDUCHU
Väčšina osviežovačov vzduchu využíva roztoky, kto-
ré by mohli mať vplyv na interiér vozidla. V prípade
používanie osviežovača vzduchu vykonajte nasle-
dovné preventívne opatrenia:

• Závesné typy osviežovačov vzduchu môžu v prí-
pade kontaktu s povrchmi interiéru vozidla spô-
sobiť trvalú stratu farieb. Osviežovač vzduchu
dajte na miesto, kde bude môcť voľne visieť bez
kontaktu s povrchom interiéru.

• Kvapalné typy osviežovačov vzduchu sa obvyk-
le pripnú k prieduchom. Tieto produkty môžu
spôsobiť okamžité poškodenie a stratu farieb v
prípade rozliatia na povrchy interiéru.

Pred použitím osviežovačov vzduchu si pozorne
prečítajte a dodržiavajte pokyny výrobcu.

PODLAHOVÉ ROHOŽE
Používanie podlahových rohoží NISSAN (ak sú sú-
časťou výbavy) môže predĺžiť životnosť kobercov
vášho vozidla a uľahčuje čistenie interiéru. Bez
ohľadu na to, aké rohože používate, skontrolujte, či
sú vhodné pre vaše vozidlo a sú umiestnené v správ-
nej polohe tak, aby neprekážali v ovládaní pedálov.
Rohože by ste mali udržiavať pravidelným čistením
a v prípade nadmerného opotrebovania ich vymeň-
te.

Pomôcka pri umiestňovaní
podlahovej rohože (len na strane
vodiča)

V tomto vozidle sú namontované konzoly pre uchy-
tenie predných podlahových rohoží, ktoré slúžia ako
pomôcka pri správnom umiestnení rohože. Podla-
hové rohože NISSAN sú navrhnuté špeciálne pre va-
še vozidlo. Podlahová rohož na strane vodiča obsa-
huje priechodné otvory. Pri umiestňovaní podlaho-
vej rohože preveďte háčik konzoly cez otvor v rohoži
a súčasne vyrovnajte rohož v priestore nôh.

Pravidelne kontrolujte, či sú rohože správne umiest-
nené.

ČISTENIE INTERIÉRU
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BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
Bezpečnostné pásy možno utrieť špongiou navlh-
čenou v jemnom mydlovom roztoku. Pred použitím
nechajte pásy v tieni úplne vysušiť.

Pozri “Bezpečnostné pásy” v časti “1. Bezpeč-
nosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový
systém zaistenia”.

VAROVANIE
Zabráňte, aby sa vlhké bezpečnostné pásy na-
vinuli do navíjača. Na čistenie bezpečnostných
pásov NIKDY nepoužívajte bielidlo, farbu ale-
bo chemické rozpúšťadlá, pretože tieto mate-
riály môžu vážne oslabiť tkaninu bezpečnos-
tných pásov.

EVSE (napájacie vybavenie
elektrického vozidla) (ak je
súčasťou výbavy)
Napájacie vybavenie elektrického vozidla (EVSE)
môžete čistiť ľahkým poutieraním jemnou látkou
navlhčenou v jemnom mydlovom roztoku 3 %. Myd-
lový roztok poutierajte a opláchnite handrou navlh-
čenou vo vode a EVSE nechajte vyschnúť na dobre
vetranom mieste v tieni.

NAJBEŽNEJŠIE FAKTORY
PRISPIEVAJÚCE KU KORÓZII
VOZIDLA
• Nahromadenie nečistôt udržujúcich vlhkosť v

škárach, otvoroch a iných oblastiach jednotli-
vých dielov karosérie.

• Poškodenie laku a iných ochranných náterov
spôsobené úlomkami štrku a kameňov alebo
malými dopravnými nehodami.

ENVIRONMENTÁLNE FAKTORY,
KTORÉ OVPLYVŇUJÚ MIERU
KORÓZIE
Vlhkosť
Nahromadenie piesku, nečistôt a vody na spodnej
strane karosérie vozidla môže urýchliť koróziu. Vlh-
ká podlahová krytina nevyschne úplne vo vnútri vo-
zidla. Aby ste zabránili korózii podlahového panelu,
mali by ste ju nechať dokonale vyschnúť.

Relatívna vlhkosť vzduchu
Korózia sa urýchli v oblastiach s vysokou relatívnou
vlhkosťou vzduchu, obzvlášť v oblastiach, kde sa
teplota drží nad bodom mrazu, v oblastiach so zne-
čisteným ovzduším alebo v oblastiach, kde sa vy-
užíva cestná soľ.

Teplota
Zvýšenie teploty urýchli mieru korózie tých častí,
ktoré nie sú dostatočne odvetrané.

Znečistenie ovzdušia
Priemyselné znečistenie, prítomnosť soli vo vzdu-
chu v pobrežných oblastiach alebo silné používanie
soli na úpravu povrchu vozoviek urýchľuje proces
korózie. Cestná soľ taktiež urýchľuje rozklad lakova-
ných povrchov.

OCHRANA VÁŠHO VOZIDLA PRED
KORÓZIOU
• Často umývajte a voskujte vaše vozidlo, aby ste

ho udržali v čistote.

• Vždy skontrolujte povrchový náter aj pri malom
poškodení a dajte ho čo najskôr opraviť.

• Udržujte odtokové diery v dolnej časti dverí ot-
vorené, aby sa predišlo hromadeniu vody.

• Podvozok vozidla kontrolujte na hromadenie
piesku, nečistôt alebo soli. Ak sú tieto prítomné,
čo najskôr ich umyte vodou.

VÝSTRAHA
• Nikdy neodstraňujte nečistoty, piesok ale-

bo iný materiál z priestoru pre pasažierov
ich umytím hadicou. Špinu odstráňte vy-
sávačom.

• Zabráňte, aby vola alebo iné kvapaliny
prišli do kontaktu s elektronickými kom-
ponentmi vo vnútri vozidla, pretože by sa
mohli poškodiť.

PROTIKORÓZNA OCHRANA
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Chemikálie, ktoré sa používajú na úpravu zľadova-
tených povrchov ciest, sú extrémne korozívne.
Urýchľujú koróziu a rozklad častí podvozku, ako sú
napríklad brzdové vedenia, brzdové lanká, podlaho-
vé plechy a blatníky.

V zime čistite spodok automobilu pravidelne.

Ohľadom dodatočnej ochrany proti hrdzi a korózii,
ktorá môže byť potrebná v niektorých oblastiach,
sa poraďte s informovaným opravárom vozidiel LE-
AF, ako napríklad s certifikovaným predajcom vozi-
diel NISSAN.

7-6 Vzhľad a starostlivosť



8 Údržba a “urob-si-sám”Údržba a “urob-si-sám”

Požiadavky údržby............................................................................................ 8-2
Naplánovaná údržba .............................................................................. 8-2
Základná údržba ........................................................................................ 8-2
Kde zájsť do servisu ................................................................................. 8-2

Základná údržba ................................................................................................ 8-2
Vysvetlenie položiek údržby.............................................................. 8-2

Preventívne opatrenia k údržbe............................................................. 8-4
Priestor motora................................................................................................... 8-5
Chladiaci systém ................................................................................................ 8-6

Kontrola hladiny chladiacej kvapaliny ....................................... 8-6
Výmena chladiacej kvapaliny ........................................................... 8-6

Kvapalina redukčnej prevodovky........................................................... 8-7
Brzdová kvapalina............................................................................................. 8-7
Kvapalina ostrekovača okien.................................................................... 8-8
12-voltová batéria.............................................................................................. 8-9

Batéria (bezúdržbová batéria) ......................................................... 8-9
Naštartovanie pripojením na cudzí zdroj ................................ 8-10

Lišty stieračov....................................................................................................... 8-10
Čistenie.............................................................................................................. 8-10
Výmena stierača predného skla..................................................... 8-10
Lišta stierača zadného skla................................................................ 8-12

Brzdy............................................................................................................................ 8-12

Indikátor opotrebovania brzdovej doštičky .......................... 8-12
Poistky........................................................................................................................ 8-12

Priestor motora........................................................................................... 8-12
Priestor pre pasažierov ......................................................................... 8-14

Výmena batérie inteligentného kľúča............................................... 8-15
Svetlá........................................................................................................................... 8-16

Svetlomety...................................................................................................... 8-16
Vonkajšie a vnútorné svetlá .............................................................. 8-17

Kolesá a pneumatiky....................................................................................... 8-19
Tlak v pneumatike..................................................................................... 8-19
Typy pneumatík .......................................................................................... 8-19
Snehové reťaze............................................................................................ 8-19
Rotácia pneumatiky ................................................................................ 8-20
Opotrebovanie a poškodenie pneumatiky. ........................... 8-20
Vek pneumatiky.......................................................................................... 8-21
Výmena kolies a pneumatík .............................................................. 8-21
Vyváženie kolies.......................................................................................... 8-21
Rezervná pneumatika (ak je súčasťou výbavy) .................. 8-21
Núdzová súprava na opravu pneumatiky s
defektom (ak je súčasťou výbavy) ................................................ 8-22
Starostlivosť o kolesá.............................................................................. 8-22



Určitá každodenná a pravidelná údržba je
nevyhnutná pre udržanie dobrého mechanického
stavu vozidla, ako aj výkonu systému elektrického
vozidla.

Je zodpovednosťou vlastníka, aby zabezpečil vyko-
nanie plánovanej a základnej údržby.

Ako vlastník vozidla ste jediný, kto môže zabezpečiť,
aby vaše vozidlo dostávalo správnu údržbu.

NAPLÁNOVANÁ ÚDRŽBA
Požadované aj voliteľné položky plánovanej údržby
sú pre vaše pohodlie popísané a uvedené v samos-
tatne dodávanej brožúre s informáciami o záruke a
údržbe. Podľa tohto návodu môžete vášmu vozidlu
NISSAN zabezpečiť potrebnú údržbu v pravidelných
intervaloch.

ZÁKLADNÁ ÚDRŽBA
Základná údržba zahŕňa také položky, ktoré by sa
mali kontrolovať počas normálnej každodennej pre-
vádzky vozidla. Sú nevyhnutné, aby vaše vozidlo aj
naďalej správne fungovalo. Je vašou zodpovednos-
ťou vykonávať tieto postupy pravidelne podľa pred-
písaného postupu.

Vykonávanie kontrol základnej údržby si vyžaduje
minimálnu mechanickú zručnosť a iba niekoľko ná-
strojov na opravu automobilov.

Tieto kontroly alebo prehliadky môžete vykonávať
sami, prostredníctvom kvalifikovaného technika,
prípadne prostredníctvom informovaného opravá-
ra vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného pre-
dajcu elektrických vozidiel NISSAN, ak tomu dávate
prednosť.

KDE ZÁJSŤ DO SERVISU
Ak sa vyžaduje údržbový servis alebo sa vaše vozid-
lo zdá byť pokazené, nechajte systém skontrolovať
a servisovať u informovaného opravára vozidiel LE-
AF, ako napríklad u certifikovaného predajcu elek-
trických vozidiel NISSAN.

Počas normálnej každodennej prevádzky vozidla by
ste mali pravidelne vykonávať základnú údržbu
podľa popisu v tomto oddiele. Ak zistíte akékoľvek
neobvyklé zvuky, vibrácie alebo zápach, určite skon-
trolujte ich príčinu alebo to nechajte okamžite vy-
konať informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN. Okrem toho by ste informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikované-
ho predajcu elektrických vozidiel NISSAN mali infor-
movať, ak si myslíte, že sa vyžaduje oprava.

Keď vykonávate akékoľvek kontroly alebo práce na
údržbe, pozrite si “Preventívne opatrenia k
údržbe” uvedené neskôr v tejto časti.

VYSVETLENIE POLOŽIEK ÚDRŽBY
Dodatočné informácie o nasledujúcich úkonoch,
označených znakom “*”, sa nachádzajú v nasle-
dujúcom texte v tejto časti.

Exteriér vozidla
Tu uvedené body údržby by ste mali vykonávať z
času na čas, pokiaľ nie je uvedené inak.

Dvere a kapota:

Skontrolujte, či všetky dvere a kapota pracujú hlad-
ko, podobne ako aj zadné výklopné dvere. Taktiež
skontrolujte, či všetky západky bezpečne zapadnú.
Ak je to potrebné, namažte ich. Skontrolujte, či se-
kundárna západka zabráni otvoreniu kapoty moto-
ra, ak je primárna západka uvoľnená. Pri jazde v ob-
lastiach, kde sa na úpravu povrchu vozoviek používa
soľ alebo iné korozívne materiály, častejšie kontro-
lujte mazanie.

POŽIADAVKY ÚDRŽBY ZÁKLADNÁ ÚDRŽBA
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Svetlá*:

Pravidelne čistite svetlomety. Skontrolujte, či svetlo-
mety, brzdové svetlá, zadné svetlá, smerové svetlá a
ostatné svetlá správne fungujú a sú bezpečne na-
montované. Skontrolujte tiež zacielenie svetlome-
tov.

Pneumatiky*:

Tlak často kontrolujte meračom a vždy tak vyko-
najte pred dlhými cestami. Upravte tlak vo všetkých
pneumatikách, vrátane rezervnej na stanovený tlak.
Dôkladne skontrolujte poškodenia, praskliny alebo
nadmerné opotrebovanie.

Rotácia pneumatík*:

V prípade, že používate predné a zadné pneumatiky
rovnakej veľkosti: rotáciu pneumatík vykonávajte
každých 10 000 km (6 000 míľ). Pneumatiky ozna-
čené smerovými indikátormi môžete rotovať len
medzi prednými a zadnými pneumatikami. Po do-
končení rotácie skontrolujte, či smerové indikátory
ukazujú v smere otáčania kolesa.

V prípade, že predné pneumatiky majú odlišnú veľ-
kosť, ako zadné pneumatiky, rotáciu pneumatík nie
je možné vykonávať.

Čas na rotáciu pneumatík sa môže líšiť v závislosti
od vášho štýlu jazdy a od podmienok povrchu vo-
zovky.

Komponenty vysielača systému sledovania
tlaku v pneumatikách (TPMS):

V prípade výmeny pneumatík kvôli opotrebovaniu
alebo veku vymeňte driek ventilu snímača TPMS
(vrátane vložky ventilu a čiapočky). Snímače TPMS
môžete znovu použiť.

Geometria a vyváženie kolies:

Ak vozidlo počas jazdy na plochej a rovnej vozovke
ťahá na jednu stranu alebo ak zaznamenáte nerov-
nomerné, alebo abnormálne opotrebovanie pne-
umatík, môže byť potrebné nastavenie geometrie
kolies. Ak počas normálnych diaľničných rýchlostí
vibruje volant alebo sedadlo, môže byť potrebné
vyváženie kolies.

Čelné sklo:

Čelné sklo pravidelne čistite. Čelné sklo najmenej raz
za šesť mesiacov skontrolujte na praskliny alebo iné
poškodenie. Podľa potreby opravte.

Lišty stieračov*:

Skontrolujte na praskliny alebo opotrebovanie, ak
nefungujú správne. Podľa potreby vymeňte.

Interiér vozidla
Tu uvedené body údržby by ste mali pravidelne kon-
trolovať, napr. vždy keď vykonávate plánovanú
údržbu, čistíte vozidlo atď.

Plynový pedál:

Skontrolujte plynulý chod pedálu a uistite sa, že pe-
dál sa nezasekáva a na stlačenie si nevyžaduje ne-
pravidelné úsilie. Podlahové rohože držte v dosta-
točnej vzdialenosti od pedálu.

Brzdový pedál:

Skontrolujte plynulý chod pedálu a uistite sa, že je v
správnej vzdialenosti od podlahy, keď je úplne stla-
čený. Podlahovú rohož udržiavajte v dostatočnej
vzdialenosti od pedálu.

Parkovacia brzda:

Pravidelne kontrolujte činnosť parkovacej brzdy.
Skontrolujte, či má páka (ak je súčasťou výbavy) ale-
bo pedál (ak je súčasťou výbavy) správnu dráhu.
Taktiež skontrolujte, či je vaše vozidlo pri odstavení
v strmom svahu bezpečne zaistené voči pohybu,
keď je zatiahnutá len ručná brzda.

Bezpečnostné pásy:

Skontrolujte, či všetky súčasti systému bezpečnos-
tných pásov (napr. spony, zámky, nastavovače a na-
víjače) správne a plynulo fungujú a sú bezpečne na-
montované. Skontrolujte tkaninu pásov na zárezy,
rozstrapkanie, opotrebovanie alebo poškodenie.

Volant:

Skontrolujte akékoľvek zmeny v riadení, napr. nad-
mernú vôľu, ťažký chod riadenia alebo neobyčajné
zvuky.

Výstražné kontrolky a zvukové upozornenia:

Skontrolujte, či všetky kontrolky a zvukové upozor-
nenia správne fungujú.

Zariadenie na odrosenie čelného skla:

Skontrolujte, či pri prevádzke kúrenia alebo klimati-
zácie správne a v správnom množstve vystupuje
vzduch z výduchov zariadenia na odrosenie skla.

Stierač a ostrekovač čelného skla*:

Skontrolujte, či stierače a ostrekovač správne fun-
gujú a či stierač nezanecháva šmuhy.
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Pod kapotou motora a vozidlom
Tu uvedené položky údržby kontrolujte pravidelne.

12 V akumulátor* (s výnimkou bezúdržbových
akumulátorov):

Skontrolujte hladinu kvapaliny v každom priečinku.
Mala by sa nachádzať medzi HORNOU a DOLNOU
ryskou. Vozidlá prevádzkované pri vysokých teplo-
tách alebo v ťažkých podmienkach si vyžadujú čas-
té kontroly hladiny kvapaliny akumulátora.

Hladina brzdovej kvapaliny*:

Skontrolujte, či je hladina brzdovej kvapaliny medzi
čiarami <MAX> a <MIN> na nádržke.

Hladina chladiacej kvapaliny*:

Hladinu chladiacej kvapaliny skontrolujte, keď sú vy-
sokonapäťové diely studené. Skontrolujte, či je hla-
dina chladiacej kvapaliny medzi čiarami <MAX> a
<MIN> na nádržke.

Úniky kvapaliny:

Po chvíli odparkovania vozidla skontrolujte, či pod
vozidlom nie je viditeľný únik oleja, vody alebo iných
kvapalín. Kvapkanie vody z klimatizácie po použití je
normálne. Ak by ste zaznamenali akékoľvek úniky,
skontrolujte príčinu a okamžite ju nechajte odstrá-
niť.

Kvapalina ostrekovača čelného skla*:

Skontrolujte, či je v nádržke dostatočné množstvo
kvapaliny.

Pri výkone kontrol a údržbárskych prác na vašom
vozidle vždy dbajte na to, aby ste predišli vážnym
zraneniam alebo poškodeniu vozidla. V nasledujú-
com texte sú uvedené všeobecné preventívne opat-
renia, ktoré by ste mali prísne dodržiavať.

VAROVANIE
• Systém elektrického vozidla používa vyso-

konapäťový prúd až do približne 400 V DC.
Systém môže byť horúci počas a po na-
štartovaní a po vypnutí vozidla. Dávajte
pozor na vysoké napätie aj na vysokú tep-
lotu. Dodržiavajte štítky pripevnené vo vo-
zidle.

• Vysokonapäťové diely a káble, ako ani ich
konektory nikdy nerozoberajte, neodstra-
ňujte ani nevymieňate. Vysokonapäťové
káble majú oranžovú farbu.
Rozoberanie, odstraňovanie alebo vymie-
ňanie týchto dielov alebo káblov môže
spôsobiť vážne popáleniny alebo zásah
elektrickým prúdom, ktorý môže mať za
následok vážne zranenie alebo smrť.Vyso-
konapäťový systém vozidla neobsahuje
žiadne diely, ktorý servis by mohol vyko-
návať používateľ. Ak potrebujete vykonať
akúkoľvek potrebnú údržbu, vozidlo od-
vezte k informovanému opravárovi vozi-
diel LEAF, ako napríklad k certifikovanému
predajcovi elektrických vozidiel NISSAN.

• Vozidlo odparkujte na rovný povrch, za-
tiahnite parkovaciu brzdu a zablokujte ko-
lesá, aby ste zabránili pohybu vozidla.

Stlačte spínač polohy P na radiacej páke
alebo vozidlo preraďte do polohy N (neut-
rál).

• Ak musíte pracovať pri zapnutom systéme
elektrického vozidla, držte ruky, oblečenie,
vlasy a náradie mimo pohybujúcich sa
ventilátorov a všetkých iných pohyblivých
častí.

• Keď vykonávate výmenu alebo opravu
akýchkoľvek dielov, uistite sa, že spínač
napájania je v polohe OFF alebo LOCK.

• Odporúča sa, aby ste pred začatím práce
na vašom vozidle vyzliekli všetky voľné
kusy odevu a sňali všetky šperky, napr. prs-
tene, hodinky atď.

• Pri všetkých prácach na vozidle noste
ochranu očí.

• Nevchádzajte pod vozidlo, ktoré stojí na
zdviháku.

• Dymiace látky, plameň a iskry držte čo naj-
ďalej od 12 V batérie.

VÝSTRAHA
• Nepracujte pod kapotou motora, ak je

priestor motora horúci. Spínač napájania
dajte do polohy OFF a čakajte, pokým ne-
vychladne priestor motora.

• Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s použi-
tou chladiacou kvapalinou. Nesprávne
zlikvidovaná chladiaca kvapalina a/alebo
iné kvapaliny vozidla môžu poškodiť život-

PREVENTÍVNE OPATRENIA K
ÚDRŽBE
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né prostredie. Pri likvidácii kvapalín vozid-
la sa vždy riaďte lokálnymi nariadeniami.

• Nikdy nepripájajte ani neodpájajte 12-vol-
tovú batériu alebo tranzistorové kompo-
nenty, ak je spínač napájania v polohe ON.

• Vaše vozidlo je vybavené automatickým
chladiacim ventilátorom. Môže sa kedy-
koľvek bez varovania aktivovať, dokonca
aj vtedy, keď je spínač napájania v polohe
ACC, ON alebo READY to drive. Aby ste pre-
dišli zraneniam, vždy pred prácou v blíz-
kosti ventilátora odpojte záporný kábel 12
V batérie.

• Pred vykonávaním akýchkoľvek prác
údržby na elektrických častiach vozidla,
ako napríklad výmenu batérie, poistiek
alebo žiarovky, overte si nasledujúce:

– Konektor nabíjania je odpojený od vozidla.

– Ovládanie klimatizácie a diaľkové ovláda-
nie klimatizácie nie sú aktívne ani v pre-
vádzke. Pozri “Časovač ovládania
klimatizácie” v časti “4. Obrazovka disple-
ja, kúrenie a klimatizácia (systém klimati-
zácie)”a “Systém ovládania
klimatizácie” v časti “4. Obrazovka disple-
ja, kúrenie a klimatizácia (systém klimati-
zácie)”.

– 12 V batéria sa nenabíja prostredníctvom
lítium-iónovej batérie a všetky indikátory
stavu nabíjania sú vypnuté. Pozri “Lí-
tium-iónová batéria” v časti “EV. Prehľad

elektrického vozidla”a “Indikátory
súvisiace s nabíjaním” v časti
“CH. Nabíjanie”.

• Spínač napájania je v polohe OFF. Spínač
napájania dajte do polohy ON a potom do
polohy OFF, aby ste zabránili automatic-
kému nabíjaniu 12 V batérie prostredníc-
tvom lítium-iónovej batérie. Pozri

“Nabíjanie 12 V batérie” v časti
“EV. Prehľad elektrického vozidla”.

Táto časť “8. Údržba a “urob-si-sám”” obsahuje po-
kyny len k tým bodom údržby, ktoré sú pre vykona-
nie používateľom relatívne jednoduché.

Neúplné alebo nesprávne vykonanie servisných
prác môže spôsobiť prevádzkové ťažkosti a môže
ovplyvniť vašu záruku. V prípade pochybností o
akomkoľvek servisnom úkone vám odporúčame,
aby daný servis vykonal informovaný opravár vo-
zidiel LEAF, ako napríklad certifikovaný predajca
elektrických vozidiel NISSAN.

Prehľad priestoru motora nájdete v časti
“Priestor motora” v časti “0. Ilustrovaný ob-

sah”.

PRIESTOR MOTORA
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VAROVANIE

• Keď je priestor motora horúci, nikdy neod-
straňujte uzáver nádržky chladiacej kva-
paliny. Počkajte, pokým priestor motora
nevychladne.

• Chladiaca kvapalina je jedovatá a mali by
ste ju skladovať v označených nádobách
mimo dosahu detí.

Chladiaci systém je priamo vo výrobe naplnený vy-
sokokvalitnou, celoročnou nemrznúcou chladiacou
kvapalinou. Nemrznúca kvapalina obsahuje inhibí-
tory hrdzavenia a korózie, preto nie sú ďalšie aditíva
pre chladiaci systém potrebné.

VÝSTRAHA
• Pri dolievaní alebo výmene chladiacej kva-

paliny použite len originálnu chladiacu
kvapalinu značky NISSAN alebo jej ekviva-
lent a použite správny pomer zmiešania
50 % nemrznúcej kvapaliny a 50 % demi-
neralizovanej alebo destilovanej vody.

• Použitie iných typov chladiacich roztokov
môže poškodiť diely vysokonapäťového
systému chladenia.

• Do chladiacej kvapaliny nikdy nepridávaj-
te žiadne aditíva, ako napríklad tesniacu
látku na chladiče v chladiacom systéme.
Takýmto konaním by ste mohli poškodiť
elektrické vybavenie, ako napríklad motor
a menič.

Nádržka chladiacej kvapaliny je vybavená špeciál-
nym typom uzáveru nádržky chladiacej kvapaliny.
Na minimalizáciu rizika poškodenia priestoru mo-
tora vám spoločnosť NISSAN odporúča používať ori-
ginálny uzáver nádržky chladiacej kvapaliny značky
NISSAN.

KONTROLA HLADINY CHLADIACEJ
KVAPALINY

Hladinu chladiacej kvapaliny v nádržke skontroluj-
te, keď sú vysokonapäťové diely studené. Ak je
hladina chladiacej kvapaliny pod úrovňou <MIN> ➁,
otvorte uzáver nádržky a chladiacu kvapalinu pri-
dajte po úroveň <MAX> ➀.

Uzáver po pridaní chladiacej kvapaliny riadne do-
tiahnite.

Ak systém chladenia často vyžaduje chladiacu
kvapalinu, nechajte ho skontrolovať u informova-

ného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u cer-
tifikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.

VÝMENA CHLADIACEJ KVAPALINY
Veľké opravy systému chladenia by mal vykonávať
informovaný opravár vozidiel LEAF, ako napríklad
certifikovaný predajca elektrických vozidiel NISSAN.
Servisné postupy môžete nájsť v príslušnej servis-
nej príručke NISSAN.

Nesprávny servis môže mať za následok znížený
výkon kúrenia.

VAROVANIE
• Aby ste predišli nebezpečenstvu obarenia,

chladiacu kvapalinu nikdy nevymieňajte,
keď je priestor motora horúci.

• Keď je priestor motora horúci, nikdy neod-
straňujte uzáver nádržky chladiacej kva-
paliny. Únik natlakovanej kvapaliny z chla-
diča môže spôsobiť vážne popáleniny.

• Vyhýbajte sa priamemu kontaktu pokož-
ky s použitou chladiacou kvapalinou. V prí-
pade styku s pokožkou zasiahnuté miesto
čo najskôr dôkladne umyte mydlom alebo
čističom na ruky.

• Chladiacu kvapalinu udržiavajte mimo do-
sahu detí.

m

Chladiacu kvapalinu musíte správne zlik-
vidovať. Pozrite si vaše miestne predpisy.

CHLADIACI SYSTÉM
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Keď sa požaduje kontrola alebo výmena, odporú-
čame vám, aby servis vykonal informovaný opravár
vozidiel LEAF, ako napríklad certifikovaný predajca
elektrických vozidiel NISSAN.

VÝSTRAHA
• Používajte len originálnu kvapalinu

NISSAN Matic S ATF. Nemiešajte s inými
kvapalinami.

• Použitie inej kvapaliny pre redukčnú pre-
vodovku, ako je kvapalina NISSAN Matic S
ATF, spôsobí zhoršenie funkčnosti a život-
nosti redukčnej prevodovky a môže ju po-
škodiť, pričom na takéto poškodenia sa
nevzťahuje záruka.

Ďalšie informácie o brzdovej kvapaline nájdete v
časti “Odporúčané kvapaliny/mazadlá a
objemy” v časti “9. Technické informácie” alebo

“Identifikácia vozidla” v časti “9. Technické in-
formácie” tejto príručky.

VAROVANIE
• Používajte iba novú kvapalinu z utesnenej

nádoby. Stará, nekvalitná alebo kontami-
novaná kvapalina môže poškodiť brzdový
systém. Použitie nevhodných kvapalín
môže poškodiť brzdový systém a ovplyv-
niť brzdný výkon vozidla.

• Pred odmontovaním očistite plniacu zát-
ku.

• Brzdová kvapalina motora je jedovatá a
mali by ste ju skladovať v označenej nádo-
be mimo dosahu detí.

• Neprepĺňajte nádržku brzdovej kvapaliny,
preplnenie môže poškodiť brzdový
systém.

VÝSTRAHA
Nevylievajte kvapalinu na žiadne lakované po-
vrchy. Poškodíte tým lak. Ak rozlejete kvapa-
linu, okamžite umyte takýto povrch vodou.

Skontrolujte hladinu kvapaliny v zásobníku. Ak je
kvapalina pod ryskou <MIN> ➀ alebo sa rozsvieti
kontrolka brzdového systému, doplňte kvapalinu
po rysku <MAX> ➁.
(Odporúčaný typ paliva nájdete v časti “Odpo-
rúčané kvapaliny/mazadlá a objemy” v časti
“9. Technické informácie”)

Ak musíte kvapalinu dolievať často, systém nechaj-
te skontrolovať u informovaného opravára vozidiel
LEAF, ako napríklad u certifikovaného predajcu elek-
trických vozidiel NISSAN.

KVAPALINA REDUKČNEJ
PREVODOVKY BRZDOVÁ KVAPALINA
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VAROVANIE

Nemrznúca zmes je jedovatá a mali by ste ju
skladovať v označených nádobách mimo do-
sahu detí.

Ak chcete skontrolovať hladinu kvapaliny, prst
umiestnite nad otvorjA a potom z nádržky odmon-
tujte uzáver/rúrku. Ak je hladina v rúrke nízka, do
nádržky doplňte kvapalinu.

Pre lepšie očistenie pridajte do ostrekovača umý-
vací roztok. V zimnej sezóne pridajte nemrznúcu
zmes. Zmiešavací pomer dodržiavajte podľa poky-
nov výrobcu.

Nádržku kvapaliny ostrekovačov okien pravidelne
dopĺňajte.

Keď si jazdné podmienky vyžadujú použitie väčšie-
ho množstva kvapaliny ostrekovača, nádržku dopĺ-
ňajte častejšie.

VÝSTRAHA
• Roztok na umývanie okien nenahrádzajte

nemrznúcou chladiacou kvapalinou. Môže
to spôsobiť poškodenie laku.

• Vždy používajte kvapalinu do ostrekova-
čov, ktorú odporúča spoločnosť NISSAN.

KVAPALINA OSTREKOVAČA
OKIEN
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• Povrch 12-voltovej batérie udržiavajte čistý a su-
chý. 12-voltovú batériu očistite roztokom pekár-
skej sódy a vody.

• Uistite sa, že svorkové spojenia sú čisté a bez-
pečne utiahnuté.

• Nesprávne zlikvidovaná 12-voltová batéria mô-
že poškodiť životné prostredie. Pri likvidácii ba-
térie sa vždy riaďte lokálnymi nariadeniami.

BATÉRIA (bezúdržbová batéria)

Na bezúdržbových batériách nie je potrebné kon-
trolovať hladinu kvapaliny. Aj napriek tomu vám
spoločnosť NISSAN odporúča stav zeleného indiká-
torajA pravidelne vizuálne kontrolovať. Ak nie je vi-
diteľný, batériu čo najskôr vymeňte.

Ak sa vyžaduje výmena alebo kontrola batérie, kon-
taktujte informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel značky NISSAN.

Výstražné symboly batérie m VÝSTRAHA

➀ m
Nefajčite

Nepribližujte sa s
otvoreným

ohňom
Nepribližujte sa

so zdrojom iskier

V okolí batérie nefajčite. Batériu nikdy nevystavujte otvorenému ohňu alebo
elektrickým iskrám.

➁ m Chráňte si oči S batériou zaobchádzajte opatrne. Na ochranu pred výbuchom alebo pred
kyselinou z batérie noste vždy ochranu očí.

➂ m
Chráňte pred

deťmi
Nikdy nedovoľte deťom, aby manipulovali s batériou. Batériu udržiavajte
mimo dosahu detí.

➃ m Kyselina batérie

Zabráňte kontaktu kyseliny batérie s vašou pokožkou, očami, odevom alebo
s lakovanými povrchmi. Po manipulácii s batériou alebo krytmi batérie si
okamžite dôkladne umyte ruky. Ak sa kvapalina z batérie dostane do vašich
očí, na vašu pokožku alebo odev, okamžite toto miesto oplachujte najmenej
15 minút množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina batérie je
kyselina. Ak sa kvapalina batérie dostane do vašich očí alebo na vašu
pokožku, môže spôsobiť stratu zraku alebo popáleniny.

➄ m
Prevádzkové

pokyny
Pred manipuláciou s batériou si pozorne prečítajte tieto pokyny, aby ste
zaistili správnu a bezpečnú manipuláciu.

➅ m Výbušný plyn Vodíkový plyn, ktorý batéria generuje, je výbušný.

12-VOLTOVÁ BATÉRIA

Údržba a “urob-si-sám” 8-9



NAŠTARTOVANIE PRIPOJENÍM NA
CUDZÍ ZDROJ
Naštartovanie pripojením na cudzí zdroj poskytuje
systému 12-voltovej batérie energiu na prevádzku
elektrických systémov. Nabíjanie lítium-iónovej ba-
térie vyžaduje činnosť elektrických systémov. Na-
štartovanie pripojením na cudzí zdroj nenabíja lí-
tium-iónovú batériu. Lítium-iónovú batériu musíte
nabiť pred jazdou s vozidlom.

Ak je potrebné štartovanie pripojením na cudzí
zdroj, pozrite si “Naštartovanie pripojením na
cudzí zdroj” v časti “6. V prípade núdze”. Ak sa spínač
napájania pripojením na cudzí zdroj neprepne do
polohy READY to drive (Pripravené na jazdu), 12-vol-
tovú batériu možno budete musieť vymeniť. Kon-
taktujte informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN.

ČISTENIE
Ak čelné sklo nie je čisté po použití ostrekovačov
čelného skla alebo ak sa stieracie lišty pri práci chve-
jú, na čelnom skle alebo na lištách môže byť vosk
alebo iná látka.

Umyte čelné sklo zvonku čistiacim roztokom alebo
jemným čistiacim prostriedkom. Čelné sklo je čisté
vtedy, keď sa pri oplachovaní čistou vodou netvoria
kvapôčky.

Každú lištu stierača očistite tak, že ju utriete tkani-
nou namočenou v umývacom roztoku alebo jem-
nom čistiacom prostriedku. Potom lištu opláchnite
čistou vodou. Ak čelné sklo nie je čisté ani po očis-
tení líšt a použití stieračov, lišty vymeňte.

VÝSTRAHA
• Po výmene lišty stierača vráťte ramienko

stierača do pôvodnej polohy. V opačnom
prípade sa môže poškodiť pri otvorení ka-
poty motora.

• Uistite sa, že lišta stierača sa dotýka skla. V
opačnom prípade sa môže rameno poško-
diť náporom vetra.

• Kapotu motora neotvárajte, ak je predný
stierač v servisnej polohe, pretože v opač-
nom prípade by sa mohol poškriabať lako-
vaný povrch kapoty motora.

• Opotrebované stieradlá stieračov čelného
skla môžu poškodiť čelné sklo a zhoršiť
pohľad vodiča.

• Nečistoty alebo kontaminácia môžu
uviaznuť medzi gumenou lištou a rame-
nom stierača. To môže viesť k vzniku šmúh
na čelnom skle.

VÝMENA STIERAČA PREDNÉHO
SKLA
Stieracie lišty vymeňte v prípade opotrebovania.

Zdvihnutie ramena stierača

VÝSTRAHA
• Rameno stierača je napínané pružinou. Pri

dvíhaní ramena stierača sa uistite, že ne-
môže padnúť na čelné sklo.V opačnom prí-
pade by mohlo poškodiť čelné sklo.

• Stierač čelného skla nepoužívajte, pokým
je rameno zdvihnuté. Mohlo by sa poško-
diť rameno stierača alebo kapota motora.

1) Spínač napájania dajte do polohy OFF.

2) Rameno stierača zdvihnite a dajte ho mimo čel-
ného skla.

Návrat na bežnú prevádzku po výmene líšt stiera-
čov:

1) Rameno stierača opatrne vráťte do dolnej polo-
hy (na čelnom skle).

2) Spínač napájania dajte do polohy ON.

LIŠTY STIERAČOV
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Výmena

1. Rameno stierača zdvihnite a dajte ho mimo čel-
ného skla.

2. Za súčasného pridŕžania ramena stierača otáčaj-
te hornú časť lišty stierača v smere hodinových
ručičiek, až kým sa nevytiahne z ramena stiera-
ča.

3. Na rameno stierača založte novú lištu stierača
pod rovnakým uhlom.

4. Lištu stierača otočte tak, aby sa jamka nachá-
dzala v drážke.

5. Rameno stierača opatrne vráťte do dolnej polo-
hy (na čelnom skle).

VÝSTRAHA
• Po výmene lišty stierača vráťte ramená

stieračov do pôvodnej polohy, pretože v
opačnom prípade môže dôjsť k ich poško-
deniu pri zdvihnutí kapoty motora.

• Skontrolujte, či lišta stierača dosadá na sk-
lo, inak môže tlak vzduchu pri jazde rame-
no poškodiť.

Tryska ostrekovača čelného skla

Dávajte pozor, aby ste nezapchali trysku ostrekova-
čajA . Môže to spôsobiť nesprávnu funkciu ostreko-
vača čelného skla. V prípade upchatia trysky od-
stráňte všetky predmety pomocou ihly alebo malé-
ho kolíka jB . Dávajte pozor, aby ste trysku
nepoškodili.
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LIŠTA STIERAČA ZADNÉHO SKLA

1. Zdvihnite rameno stierača.

2. Držte a opatrne otáčajte lištu stierača proti sme-
ru chodu hodinových ručičiek, pokým sa lišta ne-
uvoľní.

3. Na rameno stierača vložte novú lištu stierača a
zacvaknite ju na svoje miesto.

4. Rameno stierača vráťte do pôvodnej polohy.

V prípade nutnosti kontroly alebo výmeny kontak-
tujte informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN.

Ak brzdy nefungujú správne, nechajte ich skontro-
lovať u informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad u certifikovaného predajcu elektrických
vozidiel NISSAN.

VAROVANIE
Nenastavujte výšku brzdového pedála. Takéto
konanie by mohlo zmeniť účinnosť bŕzd, čo by
mohlo mať za následok vážne nehody a zra-
nenia osôb. Ak sa vyžaduje nastavenie, kon-
taktujte informovaného opravára vozidiel LE-
AF, ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.

INDIKÁTOR OPOTREBOVANIA
BRZDOVEJ DOŠTIČKY
Brzdové doštičky kotúčových bŕzd majú zvukové in-
dikátory opotrebovania. Keď brzdová doštička pot-
rebuje výmenu, bude vydávať vysoký, škrípajúc zvuk,
keď bude vozidlo v pohybe. Tento škrípavý zvuk bu-
dete prvýkrát počuť po stlačení brzdového pedálu.
Pri ešte väčšom opotrebovaní brzdovej doštičky bu-
dete tento zvuk počuť aj keď nebude brzdový pedál
stlačený. Ak počujete zvukové upozornenie na opot-
rebovanie, nechajte brzdy skontrolovať čo možno
najskôr.

Za určitých jazdných alebo klimatických podmienok
môžete občas počuť škrípanie alebo pískanie bŕzd.
Občasný hluk bŕzd počas jemného až stredne sil-
ného brzdenia je normálny a neovplyvňuje funkč-
nosť, ani výkonnosť brzdového systému.

Mali by ste dodržiavať správne intervaly kontroly
bŕzd. Ďalšie informácie nájdete v záručnej brožúre
a zázname údržby vášho vozidla NISSAN.

PRIESTOR MOTORA

VAROVANIE
Vysokonapäťových dielov a káblov, ako ani ich
konektorov sa nikdy nedotýkajte, nerozobe-
rajte ich, neodstraňuje ich ani ich nevymieňaj-
te. Vysokonapäťové káble majú oranžovú far-
bu. Dotýkanie sa, rozoberanie, odstraňovanie

BRZDY POISTKY
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alebo vymieňanie týchto dielov a káblov môže
spôsobiť vážne popáleniny alebo zásah elek-
trickým prúdom, ktorý môže mať za následok
vážne zranenie alebo smrť.

VÝSTRAHA
Nikdy nepoužívajte poistku s vyššou alebo
nižšou prúdovou hodnotou ako je hodnota ur-
čená na kryte poistkovej skrine. Toto by moh-
lo poškodiť elektrický systém alebo spôsobiť
požiar.

Ak niektoré elektrické vybavenie nefunguje, skon-
trolujte jeho poistku.

1. Skontrolujte, či je vypnutý spínač napájania aj spí-
nač svetlometov.

2. Otvorte kapotu motora.

3. Odstráňte kryt držiaka poistky/prerušiteľnej
spojky.

4. Nájdite poistku, ktorú treba vymeniť.

5. Poistku vyberte pomocou nástroja na vyťahova-
nie poistiek, ktorý sa nachádza vo vnútri poistko-
vej skrine v priestore pre pasažierov.

6. Ak je poistka vypálená jA , vymeňte ju za novú
poistkujB .

7. Ak sa vypáli aj nová poistka, elektrický systém ne-
chajte skontrolovať a v prípade potreby opraviť u
informovaného opravára vozidiel LEAF, ako nap-
ríklad u certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN.

Prerušiteľné spojky

Ak ktorékoľvek elektrické vybavenie nepracuje a po-
istky sú v dobrom stave, skontrolujte prerušiteľné
spojky v držiakujB . Ak sa ktorákoľvek z týchto pre-
rušiteľných spojok prepáli, nahraďte ju novou sú-
čiastkou.
Ohľadom kontroly a výmeny prerušiteľných spojok
v držiakoch jA a jC kontaktujte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikované-
ho predajcu elektrických vozidiel NISSAN.
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PRIESTOR PRE PASAŽIEROV

VÝSTRAHA
Nikdy nepoužívajte poistku s vyššou alebo
nižšou prúdovou hodnotou ako je hodnota ur-
čená na kryte poistkovej skrine. Toto by moh-
lo poškodiť elektrický systém alebo spôsobiť
požiar.

Ak niektoré elektrické vybavenie nefunguje, skon-
trolujte jeho poistku.

1. Skontrolujte, či je vypnutý spínač napájania aj spí-
nač svetlometov.

2. Skrutkovač obalený látkou jC ) vložte do otvoru

➀.

Na ochranu krytu poistkovej skrinky použite han-
drujC .

3. Kryt poistkovej skrinky následne odstráňte po-
tiahnutím ➁.

4. Odstráňte poistku pomocou nástroja na vyťaho-
vanie poistiek ➂.

5. Ak je poistka vypálená jA , vymeňte ju za novú
poistkujB .

6. Ak sa vypáli aj nová poistka, elektrický systém
nechajte skontrolovať a v prípade potreby opra-
viť u informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad u certifikovaného predajcu elektric-
kých vozidiel NISSAN.
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VÝSTRAHA

• Dávajte pozor, aby ste nenechali deti pre-
hltnúť batériu a odstránené súčiastky.

m

Nesprávne zlikvidovaná batéria môže po-
škodiť životné prostredie. Pri likvidácii ba-
térie sa vždy riaďte lokálnymi nariadenia-
mi.

• Pri výmene batérií nedovoľte, aby sa do
komponentov dostal prach alebo olej.

• Ak je lítiová batéria nesprávne vymenená,
hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za rov-
naký alebo ekvivalentný typ.

Batériu inteligentného kľúča vymeňte nasledovne:

1. Mechanický kľúč vyberte z inteligentného kľúča.

2. Do zárezu na okraji vložte malý skrutkovač s plo-
chou čepeľou a jeho otočením oddeľte hornú
časť od dolnej časti. Na ochranu obalu použite
handričku.

3. Vymeňte batériu za novú.

Odporúčaná batéria:

CR2025 alebo ekvivalent

• Nedotýkajte sa interného obvodu a elektric-
kých terminálov, pretože to môže spôsobiť
poruchu.

• Batériu držte za okraje. Ak budete batériu dr-
žať za kontaktné plochy, výrazne znížite jej
kapacitu.

• Ubezpečte sa, že strana + batérie je otočený
k dolnej časti obalu.

4. Zarovnajte hroty hornej a dolnej časti ➀ a za-
tlačte ich do seba ➁, až kým sa bezpečne nezat-
voria.

VÝMENA BATÉRIE INTELI-
GENTNÉHO KĽÚČA
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5. Použitím tlačidla skontrolujte jeho správne fun-
govanie.

Ak potrebujete pri výmene batérie pomoc kontak-
tujte informovaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elektrických vo-
zidiel NISSAN.

1. Predné smerové svetlo

2. Diaľkové svetlá

3. Stretávacie svetlá

4. Predný svetlomet

5. Predná hmlovka

6. Predné osvetlenie interiéru

7. Zadné osvetlenie interiéru

8. Bočné smerové svetlo

9. Brzdové/koncové svetlo

10. Zadné smerové svetlo

11. Svetlo spiatočky

12. Tretie brzdové svetlo

13. Osvetlenie EČ

14. Zadná hmlovka

15. Osvetlenie kufra

POZNÁMKA:
Šošovka sa môže dočasne zahmliť v daždi alebo
v autoumyvárni. Teplotný rozdiel medzi vnútrom
a okolím šošovky má za následok zahmlenie. Nie
je to porucha. Ak sa vo vnútri šošovky hromadia
veľké kvapky vody, kontaktujte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikova-
ného predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

SVETLOMETY
Výmena
Svetlomet LED (ak je súčasťou výbavy):

Svetlomet LED je projektorovým typom svetlometu,
ktorý používa modul LED a neobsahuje žiadne čas-
ti, ktoré by ste mohli opraviť svojpomocne.

VÝSTRAHA
• Aby ste predišli zásahu elektrickým prú-

dom, nikdy sa nepokúšajte o modifikáciu
alebo rozobratie svetlometov LED.

SVETLÁ
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• Ak je potrebná výmena, kontaktujte infor-
movaného opravára vozidiel LEAF, ako
napríklad certifikovaného predajcu elek-
trických vozidiel NISSAN.

Halogénový svetlomet (ak je súčasťou výbavy):

Diaľkové svetlo svetlometu je polozataveného lúčo-
vého typu, ktorý využíva vymeniteľnú (halogénovú)
žiarovku.

VÝSTRAHA
• Žiarovku svetlometu nenechávajte dlhú

dobu mimo reflektora svetlometu. Prach,
vlhkosť, dym a pod., ktoré sa dostanú do
tela svetlometu, môžu ovplyvniť výkon žia-
rovky.

• V halogénovej žiarovke je utesnený halo-
génový plyn pod vysokým tlakom. Ak vám
žiarovka spadne alebo ju poškriabete, mô-
že prasknúť.

• Základne sa dotýkajte len pri manipulácii
so žiarovkou. Nikdy sa nedotýkajte sklene-
ného obalu. Dotýkaním sa skleneného
obalu by ste mohli značne ovplyvniť život-
nosť žiarovky a/alebo výkon svetlometu.

• Po výmene žiarovky nie je potrebné opä-
tovné nastavenie svetlometov. Keď je ne-
vyhnutné vykonať nastavenie zacielenia,
kontaktujte informovaného opravára vo-
zidiel LEAF, ako napríklad certifikovaného
predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

• Použite rovnaké číslo a wattový výkon, aké
bolo pôvodne namontované, a to podľa
údajov v tabuľke.

Svetlomet:

1. Odpojte záporný kábel batérie.

2. Odpojte konektor ➀.

3. Žiarovku svetlometu otočte a žiarovku potom vy-
berte ➁.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ SVETLÁ

Položka Wattový
výkon (W)

Č.
žiarovky

Stretávacie svetlo svetlometu
(LED) *1,*2

LED —

Stretávacie svetlo svetlometu
(halogénové) *1

55 H11

Diaľkové svetlo svetlometu
(halogénové) *1

60 HB3

Predné smerové svetlo 21 WY21W

Predná hmlovka (halogénová)
*1 *2

35 H8

Predná hmlovka (LED) *1, *2 LED —

Zadná hmlovka 21 W21W

Predný svetlomet LED —

Bočné smerové svetlo LED —

Zadné kombinované svetlo

smerové svetlo 21 WY21W

brzdové/koncové svetlo *2 LED —

svetlo spiatočky 16 W16W

Osvetlenie EČ 5 W5W

Predné vnútorné svetlá/
lampičky na čítanie *2

3 —

Tretie brzdové svetlo *2 LED —

Zadné osvetlenie interiéru 8 —

Osvetlenie kufra 5 —

*1: Ak je súčasťou výbavy
*2: Ak je potrebná výmena, kontaktujte informova-

ného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad cer-
tifikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN.
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POZNÁMKA: Oddelenie náhradných dielov informo-
vaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certi-
fikovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN
navštívte vždy, keď potrebujete najnovšie informá-
cie o dieloch alebo potrebujete pomoc pri výmene
žiarovky.

Postupy výmeny

Všetky ďalšie svetlá sú buď typu A, B, C, D alebo E.
Pri výmene žiarovky najprv odmontujte šošovku
a/alebo kryt.

m DEMONTÁŽ

m MONTÁŽ

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte informovaného
opravára vozidiel LEAF, ako napríklad certifikované-
ho predajcu elektrických vozidiel NISSAN.

Predné smerové svetlo

Osvetlenie kufra

Zadné osvetlenie interiéru
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V prípade defektu si pozrite “Defekt
pneumatiky” v časti “6. V prípade núdze”.

TLAK V PNEUMATIKE
Tlak vzduchu v pneumatike
Tlak v pneumatikách kontrolujte pravidelne.
Nesprávny tlak pneumatík môže nepriaznivo
ovplyvniť ich životnosť a ovládateľnosť vozidlo. Tlak
pneumatík by ste mali kontrolovať, keď sú pneuma-
tiky COLD. Pneumatiky sa považujú za STUDENÉ
(COLD), ak bolo vozidlo odparkované 3 alebo viac
hodín, alebo prešlo vzdialenosť menšiu ako 1,6 km (1
míľa). Tlaky pre studené (COLD) pneumatiky sú uve-
dené na štítku s informáciami o pneumatikách a
zaťažení.

Podhustené pneumatiky sa môžu prehrievať a ná-
sledne vnútorne poškodiť. Pri vysokých rýchlostiach
to môže spôsobiť oddelenie dezénu od pneumatiky
a dokonca prasknutie pneumatiky.

TYPY PNEUMATÍK

VAROVANIE
• Keď meníte alebo vymieňate pneumatiky,

všetky štyri pneumatiky musia byť rovna-
kého typu (príklad: letné, celoročné alebo
zimné) a konštrukcie. S informáciami o ty-
pe, veľkosti, rýchlostnom indexe a dostup-
nosti pneumatík vám môže pomôcť infor-
movaný opravár vozidiel LEAF, ako naprík-
lad certifikovaný predajca elektrických
vozidiel NISSAN.

• Vymenené pneumatiky môžu mať nižší
rýchlostný index ako pneumatiky dodané
z výroby a nemusia sa zhodovať s poten-
ciálnou maximálnou rýchlosťou vozidla.
Nikdy neprekračujte maximálnu povolenú
rýchlosť pneumatiky.

Celoročné pneumatiky
Spoločnosť NISSAN poskytuje na niektorých mode-
loch celoročné pneumatiky, aby zabezpečila dobrý
výkon počas celého roka, vrátane zasnežených a
zľadovatených ciest. Celoročné pneumatiky sú
označené nápisom ALL SEASON a/alebo M&S (blato
a sneh) na bočnej strane. Zimné pneumatiky majú
lepšiu trakciu na snehu ako celoročné pneumatiky
a v niektorých oblastiach môžu byť vhodnejšie.

Letné pneumatiky
Spoločnosť NISSAN stanovuje, že pre niektoré mo-
dely poskytujú letné pneumatiky vynikajúci výkon
na suchých cestách. Výkon letných pneumatík je na
snehu a ľade značne znížený. Letné pneumatiky nie
sú označené nápisom M&S na bočnej strane.

Ak plánujete jazdiť s vašim vozidlom po zasneže-
ných alebo ľadových povrchoch vozoviek, spoloč-
nosť NISSAN vám odporúča používať na všetkých
štyroch kolesách pneumatiky s označením SNOW
alebo ALL SEASON.

Zimné pneumatiky
Ak sú potrebné zimné pneumatiky, je nevyhnutné,
aby ste zvolili pneumatiky obdobnej veľkosti a zaťa-
ženia ako majú pneumatiky, ktorými bolo vozidlo

vybavené priamo z výroby. Ak to neurobíte, môže to
nepriaznivo ovplyvniť ovládateľnosť vášho vozidla.

Ak montujete zimné pneumatiky, musia byť rovna-
kej veľkosti, značky, konštrukcie a s rovnakým dezé-
nom na všetkých štyroch kolesách.

Pre prídavnú trakciu na zľadovatených cestách mô-
žete použiť pneumatiky s hrotmi. Aj napriek tomu je
v niektorých štátoch a provinciách použitie takých-
to pneumatík zakázané. Pred montážou pneumatík
s hrotmi si pozrite lokálne, štátne a iné nariadenia a
zákony. Schopnosť kĺzania a trakcie zimných pne-
umatík s hrotmi na mokrých a suchých povrchoch
môže byť slabšia, než u zimných pneumatík bez
hrotov.

SNEHOVÉ REŤAZE
Na niektorých miestach môže byť používanie sne-
hových reťazí zakázané. Pred nasadením sneho-
vých reťazí si overte lokálne nariadenia. Pri montáži
snehových reťazí si overte, či veľkosťou zodpove-
dajú pneumatikám vášho vozidla a či ich montujete
podľa návodu od ich výrobcu.

Ak to výrobca snehových reťazí odporúča, použite
napínač snehových reťazí, aby ste zabezpečili do-
statočné utiahnutie reťazí. Voľné koncové články
snehovej reťaze musia byť zaistené alebo odstrá-
nené, aby sa predišlo možnému poškodeniu blatní-
kov alebo podvozka ich búchaním o tieto časti. Ak je
to možné, pri používaní snežných reťazí sa vyhnite
plnému zaťaženiu vozidla. Okrem toho jazdite zní-
ženou rýchlosťou. V opačnom prípade môžete po-
škodiť vozidlo a/alebo nepriaznivo ovplyvniť jeho
ovládateľnosť a výkon.

KOLESÁ A PNEUMATIKY
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Snehové reťaze musia byť namontované len na
predných kolesách a nie na zadných kolesách.

Snehové reťaze nikdy nemontujte na rezervnú
pneumatiku typu T (len dočasné použitie).

Snehové reťaze nepoužívajte na suchých cestách.
Jazda s namontovanými snehovými reťazami v ta-
kýchto podmienkach môže spôsobiť poškodenie
rôznych mechanizmov vozidla z dôvodu ich preťa-
ženia.

ROTÁCIA PNEUMATIKY

Spoločnosť NISSAN vám odporúča rotáciu pneuma-
tík každých 10.000 km (6.000 míľ). Pozri “De-
fekt pneumatiky” v časti “6. V prípade núdze”, kde
nájdete postupy výmeny pneumatík.

VAROVANIE

• Po rotácii pneumatík upravte tlak vzduchu
v pneumatikách.

• Do rotácie pneumatík nezahŕňajte rezerv-
nú pneumatiku typu T.

• Matice kolies znovu dotiahnite, keď vozid-
lo najazdí 1.000 km (600 míľ) (po namon-
tovaní kolesa na vozidlo z akéhokoľvek
dôvodu (rotácia pneumatík, defekt pne-
umatiky atď.)).

Pre modely vybavené systémom
sledovania tlaku v pneumatikách
Po vykonaní rotácie pneumatík musíte systém
TPMS vynulovať. Podrobnosti o postupe vynulova-
nia si pozrite v časti “Preventívne opatrenia k
štartovaniu a riadeniu” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”.

OPOTREBOVANIE A POŠKODENIE
PNEUMATIKY.

1. Indikátor opotrebovania

2. Označenie umiestnenia indikátora
opotrebovania

VAROVANIE
• Pneumatiky by ste mali pravidelne kontro-

lovať na opotrebovanie, praskliny, dutiny
alebo objekty, zachytené v dezéne. Ak zis-
títe nadmerné opotrebovanie, praskliny,
vydutia, pneumatiku (-y) by ste mali vyme-
niť.
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• Originálne pneumatiky majú zabudované
indikátory opotrebenia dezénu. Keď sú in-
dikátory opotrebovania viditeľné, pne-
umatiku(-y) by ste mali vymeniť.

VEK PNEUMATIKY
Nikdy nepoužívajte pneumatiky staršie ako šesť ro-
kov, bez ohľadu na to, či boli používané alebo nie.

Pneumatiky sa vekom znehodnocujú rovnako, ako
aj používaním vozidla. Pneumatiky nechajte pravi-
delne kontrolovať a vyvažovať v servise, prípadne u
informovaného opravára vozidiel LEAF, ako naprík-
lad u certifikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN, ak tomu dávate prednosť.

VÝMENA KOLIES A PNEUMATÍK
Pri výmene pneumatiky použite rovnakú veľkosť,
dezén, rýchlostný index a možné zaťaženie ako pri
originálnej pneumatike. Pozri “Technické
údaje” v časti “9. Technické informácie”, kde nájdete
odporúčané typy a rozmery pneumatík a kolies.

Použitie iných pneumatík, ako pneumatík, ktorých
kvalita sa zhoduje s pneumatikami odporúčanými
spoločnosťou NISSAN, prípadne použitie zmieša-
ných typov pneumatík rozličných značiek, konštruk-
cie (diagonálne, radiálne s diagonálnou kostrou ale-
bo radiálne) alebo dezénu môže nepriaznivo ovplyv-
niť jazdu, brzdenie, ovládateľnosť, svetlú výšku, vôľu
medzi pneumatikou a karosériou, vôľu medzi sne-
hovou reťazou a karosériou, systém sledovania tla-
ku v pneumatikách (TPMS), kalibráciu tachometra,
nastavenie svetlometov a výšku nárazníka. Niekto-
ré z týchto vplyvov môžu zapríčiniť autonehodu a
následné vážne zranenia osôb.

VAROVANIE

• Ak z akéhokoľvek dôvodu vymieňate ko-
lesá, vždy ich nahraďte kolesami s rovna-
kým rozmerom obvodu. Kolesá s iným
obvodom môžu spôsobiť predčasné opot-
rebovanie pneumatiky, zníženú ovládateľ-
nosť vozidla a/alebo môžu spôsobiť nará-
žanie do brzdových kotúčov/bubnov. Ta-
kéto narážanie môže viesť k zníženej
efektivite brzdenia a/alebo skorému opot-
rebovaniu brzdových doštičiek/brzdové-
ho obloženia.
Pozri “Technické údaje” v časti
“9. Technické informácie” tejto príručky,
kde nájdete rozmery obvodu kolesa.

• Pri výmene kolies a pneumatík rôznych
veľkostí je potrebné systémy vozidla ka-
librovať. Navštívte informovaného opravá-
ra vozidiel LEAF, ako napríklad certifikova-
ný predajca vozidiel značky NISSAN.

VYVÁŽENIE KOLIES
Nevyvážené kolesá môžu ovplyvniť ovládateľnosť
vozidla a životnosť pneumatiky. Aj pri normálnom
použití môžu kolesá stratiť svoje vyváženie. Preto je
potrebné ich správne vyvážiť.

REZERVNÁ PNEUMATIKA (ak je
súčasťou výbavy)
Dojazdové rezervné
koleso/pneumatika

Dojazdová rezervná pneumatika je navrhnutá len
pre núdzové použitie. Túto rezervnú pneumatiku je
možné použiť LEN na veľmi krátke doby a NIKDY nie
na dlhé jazdy alebo dlhšie doby.

V prípade potreby použitia dojazdovej rezervnej
pneumatiky dodržiavajte nasledovné opatrenia,
pretože v opačnom prípade by sa mohlo vaše vo-
zidlo poškodiť alebo byť účastníkom nehody.

Štítok dojazdovej rezervnej pneumatiky
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VÝSTRAHA

• Rezervnú pneumatiku typu T používajte
len v núdzových situáciách. Pri prvej príle-
žitosti ju vymeňte za štandardnú pneuma-
tiku.

• S namontovanou rezervnou pneumatikou
typu T jazdite opatrne.

• Vyhýbajte sa ostrým zatáčaniam a prud-
kému brzdeniu.

• Pravidelne kontrolujte tlak hustenia re-
zervnej pneumatiky typu T a vždy ho udr-
žiavajte na hodnote 420 kPa (4,2 barov, 60
psi).

• S vozidlom nejazdite rýchlejšie ako 80
km/h (50 MPH).

• Na rezervnú pneumatiku typu T nemontuj-
te snehovú reťaz, pretože na ňu nezapad-
ne správnym spôsobom. Mohlo by to spô-
sobiť poškodenie vozidla.

• Behúň rezervnej pneumatiky typu T sa
opotrebuje rýchlejšie ako u bežnej pne-
umatiky. Vymeňte rezervnú pneumatiku
typu T hneď ako sa objavia ukazovatele
opotrebovania závitu.

• Rezervná pneumatika typu T je menšia
ako pôvodný typ, svetlá výška je nižšia. Ak
chcete zabrániť poškodeniam vozidla, ne-
jazdite ponad prekážky.Taktiež s vozidlom
nejazdite cez automatické autoumyvárne,
pretože by sa mohlo zachytiť.

• Rezervnú pneumatiku typu T nepoužívajte
na iných vozidlách.

• Vozidlo nemôžete používať naraz s viac
ako jednou rezervnou pneumatikou typu
T.

NÚDZOVÁ SÚPRAVA NA OPRAVU
PNEUMATIKY S DEFEKTOM (ak je
súčasťou výbavy)
Núdzová súprava na opravu pneumatiky sa dodáva
spolu s vozidlom namiesto náhradného kolesa. Tá-
to súprava sa používa na dočasnú opravu málo zá-
važného defektu pneumatiky. Po použití súpravy na
opravu pneumatiky čo možno najskôr navštívte in-
formovaného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad
certifikovaného predajcu elektrických vozidiel NIS-
SAN a nechajte pneumatiku skontrolovať a opraviť/
vymeniť.

VÝSTRAHA
Núdzovú súpravu na opravu pneumatiky ne-
používajte za nasledujúcich podmienok. Za-
volajte informovaného opravára vozidiel LEAF,
ako napríklad certifikovaného predajcu elek-
trických vozidiel NISSAN alebo profesionálnu
cestnú asistenčnú službu.

• keď uplynie dátum spotreby tmelu

• keď má rez alebo defekt dĺžku približne 4 mm
(0,16 palca) alebo viac,

• keď je bočná časť pneumatiky poškodená,

• keď sa s vozidlom jazdilo po významnom úniku
vzduchu z pneumatiky,

• keď sa úplne zmenila poloha pneumatiky (na-
chádza sa na vnútornej alebo vonkajšej strane
ráfika),

• keď je ráfik pneumatiky poškodený,

• keď došlo defektu dvoch alebo viacerých pne-
umatík

STAROSTLIVOSŤ O KOLESÁ
Pre podrobnosti si pozrite “Čistenie exteriéru”
v časti “7. Vzhľad a starostlivosť”.
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Nasledujúce hodnoty sú približné objemy. Aktuálne plniace objemy sa od nich môžu mierne líšiť. Pri napĺňaní postupujte podľa pokynov popísaných v časti „8.
Údržba a urob si sám”, aby ste určili správny plniaci objem.

Typ kvapaliny Typ motora
Kapacita (približne)

Odporúčané kvapaliny/mazadláMetrické
jednotky

Americké
jednotky

Angloamerické
jednotky

Chladiaca kvapalina chladiaceho systému

S nádržkou

3 Kw 4,63 l 4-7/8 qt 4-1/8 qt
Použite originálnu chladiacu kvapalinu spoločnosti NISSAN alebo ekvivalent
rovnakej kvality
Použite originálnu chladiacu kvapalinu spoločnosti NISSAN alebo ekvivalent
rovnakej kvality, aby ste predišli možnej korózii hliníka chladiaceho systému,
spôsobenej použitím neoriginálnej chladiacej kvapaliny.
Akékoľvek opravy udalostí chladiaceho systému pri použití neoriginálnej
chladiacej kvapaliny nemôžu byť kryté zárukou ani vtedy, keď takéto udalosti
nastanú v záručnej dobe.

6 Kw 4,67 l 4-7/8 qt 4-1/8 qt

Nádržka 0,51 l 1/2 qt 7/8 qt

Kvapalina redukčnej
prevodovky 1,38 l 1-1/2 qt 1-1/2 qt

Originálna kvapalina NISSAN Matic S ATF
Použitie inej kvapaliny pre redukčnú prevodovku, ako je kvapalina NISSAN
Matic S ATF, spôsobí zhoršenie funkčnosti a životnosti redukčnej prevodovky a
môže ju poškodiť, pričom na takéto poškodenia sa nevzťahuje záruka.

Brzdová kvapalina Doplňte na správnu hladinu podľa pokynov v
časti “8. Údržba a urob si sám”.

Originálna brzdová kvapalina spoločnosti NISSAN alebo ekvivalentná
kvapalina DOT 3 alebo DOT 4
Nikdy nemiešajte rôzne typy kvapalín (DOT3 a DOT4).

Viacúčelové mazivo — — — Č. NLGI. 2 (s lítiovým základom)

Chladivo
klimatizačného
systému

S tepelným
čerpadlom

850 g
± 25 g — —

HFO-1234yf (R-1234yf) pozrite si “Štítky s technickými údajmi o
klimatizácii a brzdovej kvapaline” uvedené neskôr v tejto časti.Bez tepelného

čerpadla
425 g
± 25 g — —

Mazivá
klimatizačného
systému

— — —
Olej pre kompresor ND-OIL11 alebo ekvivalent (typ A), AE10 alebo ekvivalent
(typ B) pozrite si “Štítky s technickými údajmi o klimatizácii a brzdovej
kvapaline” uvedené neskôr v tejto časti.

Kvapalina
ostrekovača okien 2,5 l 2-3/4 qt 2 - 1/4 qt Originálny čistiaci a nemrznúci koncentrát pre ostrekovač čelného skla

NISSAN alebo ekvivalent

ODPORÚČANÉ KVAPALINY/MAZADLÁ A OBJEMY
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ODPORÚČANIA K CHLADIACEJ A
MAZACEJ KVAPALINE SYSTÉMU
KLIMATIZÁCIE
Systém klimatizácie vo vašom vozidle NISSAN
musíte naplniť chladiacou kvapalinou HFO-
1234yf (R-1234yf) a olejom pre kompresor ND-
OIL11 alebo ekvivalentom (typ A) alebo AE10 alebo
ekvivalentom (typ B) pozrite si “Štítky s
technickými údajmi o klimatizácii a brzdovej
kvapaline” uvedené neskôr v tejto časti.

VÝSTRAHA
Používanie iného chladiva alebo oleja bude
mať za následok vážne poškodenie systému
klimatizácie a bude vyžadovať výmenu všet-
kých komponentov systému klimatizácie.

Chladivo vo vašom vozidle NISSAN nepoškodzuje
ozónovú vrstvu zeme. Aj keď chladivo nemá vplyv
na atmosféru zeme, určité vládne predpisy vyžadu-
jú obnovenie a recykláciu všetkého chladiva počas
servisu automobilového klimatizačného systému.
Informovaný opravár vozidiel LEAF, ako napríklad
certifikovaný predajca elektrických vozidiel NISSAN
má vyškolených technikov a vybavenie potrebné na
obnovenie a recykláciu chladiva vášho klimatizač-
ného systému.

Ohľadom vykonania servisu vášho systému klima-
tizácie kontaktujte informovaného opravára vozi-
diel LEAF, ako napríklad certifikovaného predajcu
elektrických vozidiel NISSAN.
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SYSTÉM NABÍJANIA

Nominálne vstupné napätie AC 220 V - AC 240 V ( jedna fáza)

Nominálna vstupná frekvencia 50 Hz

Maximálny menovitý prúd 18 A alebo 30 A (ak je súčasťou výbavy)

Citlivý prúd prerušovača obvodu GFI
(prerušovač pozemného spojenia) v
originálnom prenosnom type EVSE
(nabíjacie vybavenie elektrického
vozidla) značky NISSAN

15 mA

Režimy nabíjania/typ pripojenia

Režim 2/prípad B (normálne nabíjanie s originálnym prenosným typom EVSE (nabíjacie vybavenie elektrického
vozidla) značky NISSAN ak je súčasťou výbavy)
Režim 3/prípad B/C (normálne nabíjanie s verejným nabíjacím stojanom atď.)
Režim 4/prípad C (rýchle nabíjanie, nabíjanie/vybíjanie V2X)

Požadovaná inštalácia (ochrana pred
nadmerným prúdom)

Metódy ochrany pred nadmerným prúdom a nadmerným napätím musia byť v súlade s národnými zákonmi.
Nainštalujte vhodné zariadenia na ochranu pred nadmerným prúdom pre vedenia domov alebo budov.

Stupeň IP IP44: Keď je kábel NISSAN EVSE alebo NISSAN Mode3 pripojený do normálneho nabíjacieho portu.

Prevádzková teplota Rovnaká ako prevádzková teplota vozidla

Teplota uskladnenia Rovnaká ako teplota uskladnenia vozidla

Nadmorská výška Do 3000 m

Použitá norma

EN61851-1:2011
EN61851-21:2002
IEC61851-1:2010
IEC61851-21:2001
EN62752

EN61000-6-1:2007
EN61000-6-2:2005
EN61000-6-3:2007
EN61000-6-4:2007
IEC62196–1:2011
IEC62196–2:2011
IEC62196–3:2011

Adaptéry Nepoužívajte predlžovací kábel, ani elektrický adaptér.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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MOTOR

Model EM57

KOLESÁ A PNEUMATIKY
Cestné koleso

Typ Rozmer Offset mm
(palce)

Hliníkové 16 × 6 1/2J 40 (1,57)

17 × 6 1/2J 45 (1,77)

Oceľové* 16 x 4T 40 (1,57)

16 x 6 1/2J 40 (1,57)

*: Ak je súčasťou výbavy

Pneumatika

Typ Rozmer
Konvenčná 205/55R16 91V

215/50R17 91V*
Dojazdová rezervná
pneumatika*

T125/90D16 98M

*: Ak je súčasťou výbavy

ROZMERY

Jednotka: mm (palce)

Celková dĺžka 4.479 (176,4)

Celková šírka 1.790 (70,5)

Celková výška *1 1.535 (60,4)

Celková výška *2 1.545 (60,9)

Rozchod predných
kolies *1

1.540 (60,6)

Rozchod predných
kolies *2

1.530 (60,2)

Rozchod zadných
kolies *1

1 555 (61,2)

Rozchod zadných
kolies *2

1.545 (60,8)

Rázvor osí kolies 2.700 (106,3)

*1 Modely vybavené 16-palcovými kolesami

*2 Modely vybavené 17-palcovými kolesami

Ak plánujete cestovať do inej krajiny, najskôr by
ste mali zistiť, čo je nabíjacie vybavenie kompati-
bilné s elektrickým systémom danej krajiny.

Pri zmene registrácie vášho vozidla do inej kra-
jiny, možno bude nevyhnutné vozidlo upraviť tak,
aby spĺňalo miestne zákony a predpisy.

Zákony a predpisy o štandardoch bezpečnosti mo-
torových vozidiel sa líšia podľa krajiny, štátu, provin-
cie alebo okresu a preto sa môžu líšiť aj špecifikácie
vozidla.

Spoločnosť NISSAN nezodpovedá za žiadne pre-
kážky, ktoré môžu vzniknúť pri prevoze a regis-
trácii vozidla v inej krajine. Nevyhnutné modifiká-
cie, preprava a registrácia sú zodpovednosťou
vlastníka.

PRI CESTOVANÍ ALEBO PRELOŽENÍ
REGISTRÁCIE DO INEJ KRAJINY
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IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK VOZIDLA

Štítok je pripevnený podľa obrázku.

DÁTUM VÝROBY (ak je súčasťou
výbavy)
Dátum výroby je vyrazený na identifikačnom štítku
vozidla. Dátum výroby znamená kalendárny mesiac
a rok, v ktorom boli zmontované karoséria a hnacie
ústrojenstvo, a v ktorom vozidlo opustilo výrobnú
linku.

ŠTÍTOK S IDENTIFIKAČNÝM ČÍSLOM
VOZIDLA (VIN)

Štítok s identifikačným číslom vozidla je pripevnený
podľa obrázku. Toto číslo je identifikáciou vozidla a
používa sa na registrovanie vozidla.

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA
(ČÍSLO PODVOZKA)

Identifikačné číslo vozidla sa nachádza na mieste
podľa obrázku.

Prístup k číslu získate odmontovaním krytu.

IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
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SÉRIOVÉ ČÍSLO TRAKČNÉHO
MOTORA

Sériové číslo je vyrazené na trakčnom motore pod-
ľa obrázka.

ŠTÍTOK NA PNEUMATIKE

Tlak vzduchu v pneumatike za studena je uvedený
na štítku pripevnenom na stĺpiku medzi prednými a
zadnými dverami na strane vodiča tak, ako je vyob-
razené.

ŠTÍTKY S TECHNICKÝMI ÚDAJMI O
KLIMATIZÁCII A BRZDOVEJ
KVAPALINE

Štítok s technickými údajmi o klimatizáciijA a štítok
s technickými údajmi o brzdovej kvapalinejB sú pri-
pevnené na spodnej strane kapoty, ako je to zobra-
zené na obrázku.
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Vaše vozidlo bolo vytvorené tak, aby sa využívalo na
prevoz pasažierov a batožiny.

VÝSTRAHA
Vašim vozidlom neťahajte príves.

Ťahanie vozidla so všetkými štyrmi kolesami na ze-
mi sa niekedy nazýva ploché ťahanie. Tento spôsob
sa obvykle používa pri ťahaní vozidla za rekreač-
ným vozidlom, ako napríklad obytným vozom.

VÝSTRAHA
• Nedodržanie týchto pokynov môže mať za

následok vážne poškodenie redukčnej
prevodovky.

• Toto vozidlo NEŤAHAJTE so všetkými štyr-
mi kolesami na zemi (ploché ťahanie).

• Postupy núdzového ťahania nájdete v čas-
ti “Ťahanie vášho vozidla” v časti “6. V
prípade núdze” tejto príručky.

Pre krajiny v súlade s predpisom OSN č. 10 alebo
ekvivalentom:

Montáž RF vysielača do vášho vozidla by mohla mať
vplyv na systémy elektrického príslušenstva. U váš-
ho certifikovaného predajcu elektrických vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni si určite overte
preventívne opatrenia alebo špeciálne pokyny tý-
kajúce sa montáže. Na požiadanie vám váš certifi-
kovaný predajca elektrických vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovaná dielňa poskytne podrobné informácie
(frekvenčné pásmo, výkon, umiestnenie antény, prí-
ručka pre montáž atď.) týkajúce sa montáže.

ŤAHANIE PRÍVESU PLOCHÉ ŤAHANIE MONTÁŽ RF VYSIELAČA

9-8 Technické informácie



SYSTÉM OCHRANY PROTI KRÁDEŽI
NISSAN (NATS) A SYSTÉM
INTELIGENTNÉHO KĽÚČA

Spoločnosť ALPS ELECTRIC CO., LTD. týmto prehla-
suje, že tento systém pasívneho otvárania (ručná
jednotka); model TWB1G662, systém pasívneho ot-
várania (tuner); model TWC1G154 IMOBILIZÉR ZO-
STAVY ANT; model TWK1A002 sú v zhode so základ-
nými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveni-
ami smernice 1999/5/ES.

VÝSTRAHA
• Nevystavujte nadmernému teplu, ako

napríklad slnečnému svetlu, ohňu alebo
podobne.

• V prípade nesprávnej výmeny batérie hro-
zí výbuch. Vymeňte len za rovnaký alebo
ekvivalentný typ.

TUNER SYSTÉMU SLEDOVANIA
TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)
(Prijímač)

Spoločnosť ALPS ELECTRIC CO., LTD. týmto vyhla-
suje, že rádiové zariadenie typu TWD1G791 je v súla-
de so smernicou 2014/53/EÚ.

Pre Izrael

OVEROVACIE ČÍSLO RÁDIA A
INFORMÁCIE
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Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

http://www.alps.com/products/common/pdf/Tu-
ner/TWD1G791.pdf.

Názov výrobcu/importéra, Adresa: Nissan Internati-
onal SA Zone d’activites La Piece 12 1180 Rolle, Švaj-
čiarsko.

Pásmo prevádzkovej frekvencie: 433,92 MHz

SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU V
PNEUMATIKÁCH (TPMS) (Vysielač)
Spoločnosť Continental týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu TIS-03 je v súlade so smernicou
2014/53/EÚ.

Pre Izrael

Pre Ukrajinu
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TCU (Telematická ovládacia
jednotka)

Rozsah prevádzkových
frekvencií

Maximálny výkon

4G: B1, B3, B7, B8, B20 23 dBm

3G: B1, B8 24 dBm

2G: 850 MHz, 900 MHz 33 dBm

2G: 1800 MHz, 1900
MHz

30 dBm

Adresa importéra:

Nissan International SA

Zone d activités La pièce 12,
1180 Rolle, Švajčiarsko
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Všetky produkty pracujúce s rádiovými frekvenciami, ktoré boli do radu vozidiel namontované počas výroby,
spĺňajú požiadavky smernice o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EÚ.

Krajiny, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, alebo krajiny, ktoré akceptujú túto smernicu, sú nasledujúce:
Albánsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Dánsko, Estón-
sko, Francúzska Guyana, Francúzsko, Fínsko, Gruzínsko, Grécko, Guadeloupe, Holandsko, Chorvátsko, Island,
Írsko, Kosovo, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Martinik, May-
otte, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Réunion, Rumunsko, Saint Pierre a Miquelon,
San Maríno, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko,
Tuvalu.

FUNKCIE VOZIDLA VYUŽÍVAJÚCE RÁDIOVÚ FREKVENCIU
Frekvenčný rozsah Technológia Výkon/magnetické pole

125 kHz (119 – 135 kHz) Okruh transpondéra diaľkového bezkľúčového
otvárania

≤ 42 dBμA/m pri 10 m

433 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Sledovanie tlaku v pneumatikách ≤ 10 mW e.r.p.
433,92 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Diaľkové bezkľúčové otváranie ≤ 10 mW e.r.p.

20 kHz (9 – 90 kHz) Systém odjazdu bez kľúča ≤ 72 dBμA/m pri 10 m
2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth®, Wi-Fi ≤ 100 mW e.i.r.p.

824 – 894 MHz GSM 850 (2G) ≤ 39 dBm e.i.r.p.
880 – 960 MHz GSM 900 (2G) ≤ 39 dBm e.i.r.p.
1710 – 1880 MHz GSM 1800 (2G) ≤ 36 dBm e.i.r.p.
1850 – 1890 MHz GSM 1900 (2G) ≤ 33 dBm e.i.r.p.
1922 – 2168 MHz W-CDMA pásmo I (3G) ≤ 24 dBm e.i.r.p.

24,05 – 24,25 GHz Radar 24 GHz ISM ≤ 100 mW e.i.r.p.
24,25 – 26,65 GHz Radar 24 GHz UWB ≤ -41,3 dBm/MHz stredná hodnota e.i.r.p.

≤ 0 dBm/50 MHz maximálna hodnota e.i.r.p.
76 – 77 GHz Radar 77 GHz ≤ 55 dBm e.i.r.p.

RÁDIOFREKVENČNÉ
SCHVÁLENIE
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MODEL TWB1G767, SYSTÉM
PASÍVNEHO OTVÁRANIA (RUČNÁ
JEDNOTKA):
Spoločnosť ALPS ELECTRIC CO.,LTD. týmto vyhlasu-
je, že rádiové zariadenie typu TWB1G767 je v súlade
so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

http://www.alps.com/products/common/pdf/
HandUnit/TWB1G767.pdf

• Názov výrobcu:
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

• Názov importéra, adresa:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Švajčiarsko

• Pásmo prevádzkovej frekvencie: 433,92 MHz.

• Maximálny rádiofrekvenčný výkon: ≤ 10 dBm

MODEL TWC1G154, SYSTÉM
PASÍVNEHO OTVÁRANIA (TUNER):
Spoločnosť ALPS ELECTRIC CO.,LTD. týmto vyhlasu-
je, že rádiové zariadenie typu TWC1G154 je v súlade
so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

http://www.alps.com/products/common/pdf/Tu-
ner/TWC1G154.pdf

• Názov výrobcu:
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

• Názov importéra, adresa:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Švajčiarsko

MODEL TWK1A004, ANT ZOSTAVA
IMOBILIZÉRA:
Spoločnosť ALPS ELECTRIC CO.,LTD. týmto vyhlasu-
je, že rádiové zariadenie typu TWK1A004 je v súlade
so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

http://www.alps.com/products/common/pdf/Im-
mobilizer/TWK1A004.pdf

• Názov výrobcu:
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

• Názov importéra, adresa:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Švajčiarsko

• Pásmo prevádzkovej frekvencie: 125 kHz.

• Maximálny rádiofrekvenčný výkon: 56,3 dBuV/
m@10m

TUNER SYSTÉMU SLEDOVANIA
TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)
• Registerovaná ochranná známka:

ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

• Názov výrobcu, adresa:
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city,
Miyagi-pref., 989-6181, Japonsko

• Názov importéra, adresa:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Švajčiarsko

• Pásmo prevádzkovej frekvencie: 433,92 MHz

Spoločnosť ALPS ELECTRIC CO., LTD. týmto vyhla-
suje, že rádiové zariadenie typu TWD1G791 je v súla-
de so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

http://www.alps.com/products/common/pdf/Tu-
ner/TWD1G791.pdf

TUNER SYSTÉMU SLEDOVANIA
TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)
Spoločnosť Continental týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu TIS-03 je v súlade so smernicou
2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

http://continental.automotive-approvals.com/

• Názov výrobcu:
Continental Automotive GmbH.

• Názov importéra, adresa:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Švajčiarsko

• Pásmo prevádzkovej frekvencie: 433,92 MHz.

• Maximálny rádiofrekvenčný výkon: ≤ 10 dBm
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SYSTÉM INTELIGENTNÉHO KĽÚČA
Spoločnosť Continental týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu [Systém inteligentného kľúča] je v
súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

http://continental-homologation.com/nissan

• Názov výrobcu, adresa:
Continental Automotive GmbH
Siemensstraße 12, D-93055
Regensburg, Nemecko

• Názov importéra, adresa:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Švajčiarsko

• Pásmo prevádzkovej frekvencie: 433,92 MHz

• Maximálny rádiofrekvenčný výkon: < 10 dBm

HLAVA AUDIO JEDNOTKY

VYHLÁSENIE O ZHODE CE
Spoločnosť Visteon corporation týmto vyhlasuje, že
tento systém je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese: http://www.visteon-
.com/ g17ahudirective.2014.53.eu.pdf

m

ÚVOD
Toto vozidlo je vybavené telematickou ovládacou
jednotkou Gen2K, ktorá je vybavená nasledovným
softvérom:

1) Softvér vyvinutý spoločnosťou Ficosa Internati-
onal, S.A. alebo pre túto spoločnosť. (Ficosa),

2) Softvér vo vlastníctve tretej strany používaný
spoločnosťou Ficosa na základe licencie,

3) Licencia k softvéru podľa GNU VŠEOBECNÁ VE-
REJNÁ LICENCIA, verzia 2 (GPL),

4) Licencia k softvéru podľa GNU VŠEOBECNÁ VE-
REJNÁ LICENCIA KU KNIŽNICI, verzia 2,0 alebo
GNU VŠEOBECNÁ VEREJNÁ LICENCIA PRENAJÍ-
MATEĽA, verzia 2,1 (spolu ako “LGPL”), verejná li-
cencia k prehliadaču Mozilla v2 (MPL), licencia
GPL-2.0 s výnimkou OpenSSL (GPLOpenSSL) a
GNU VŠEOBECNÁ VEREJNÁ LICENCIA, verzia 3 s
výnimkou GCC (spoločne so softvérom GPL ďa-
lej ako “Softvér Copyleft”) a/alebo

5) Licencia k softvéru s otvoreným zdrojovým kó-
dom udelená za iných podmienok, ako je Soft-
vér Copyleft.

Pre softvér klasifikovaný ako ➂ alebo ➃ uvedené
vyššie, je kópia textu licencie zahrnutá v zdrojovom
kóde v URL uvedenom nižšie a pozrite si aj pod-
mienky licencií Softvéru Copyleft na nižšie uvede-
ných webových stránkach:

GPL: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/
gpl-2,0.html a https://www.gnu.org/licenses/gpl-
3,0.en.html

LGPL: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/
lgpl-2,1.html a http://www.gnu.org/licenses/old-li-
censes/lgpl-2,0.html

MPL: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/

GPL-2.0 s výnimkou OpenSSL: https://gitlab.com/
cryptsetup/cryptsetup/blob/master/COPYING

GPLv3 výnimka GCC: https://www.gnu.org/licen-
ses/gcc-exception-3,1.en.html

Softvér klasifikovaný ako ➂ alebo ➃ uvedené vyš-
šie sú chránené autorskými právami viacerých
osôb. Ďalšie informácie o autorských právach tých-
to osôb nájdete na nižšie uvedených webových
stránkach. https://www.ficosa.com/software/
opensource/

Licencia k softvéru podľa licencií uvedených v ➂
alebo ➃ vyššie (Softvér Copyleft) sa distribuuje v
nádeji, že bude užitočná, avšak BEZ AKEJKOĽVEK
ZÁRUKY, a to vrátane odvodenej záruky PREDAJ-
NOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Po dobu najmenej troch rokov od dodania zariade-
nia obsahujúceho vyššie uvedený produkt poskyt-
ne spoločnosť Ficosa akejkoľvek tretej strane, ktorá
nás bude kontaktovať prostredníctvom nižšie uve-
dených kontaktných údajov, kompletnú, strojovo či-
tateľnú kópiu zdrojového kódu, ktorý zodpovedá
vyššie uvedenému Softvéru Copyleft, a to za popla-
tok, ktorý nebude vyšší ako naše skutočné náklady
na fyzickú distribúciu zdrojového kódu. Ak budete
žiadať o tento zdrojový kód, uveďte produkt: Tele-
matická ovládacia jednotka Gen2K a verzia Cx9.

SOFTVÉROVÉ INFORMÁCIE

9-14 Technické informácie



Okrem toho zdrojový kód a licencie zodpovedajúce
vyššie uvedenému Softvéru Copyleft sú voľne k dis-
pozícii vám, ako aj verejnosti na webovej stránke
uvedenej nižšie: https://www.ficosa.com/softwa-
re/opensource/

Kontaktné informácie:

Ak máte záujem o softvér s otvoreným zdrojovým
kódom od spoločnosti FICOSA, kontaktujte pracov-
níka oddelenia zhody v spoločnosti Ficosa e-mai-
lom na adrese: FOSS@ficosa.com

Uvedomte si, že nemôžeme odpovedať na žiadne
otázky týkajúce sa podrobností o zdrojovom kóde
atď. Okrem toho je potrebné, aby mali koncoví pou-
žívatelia svoje vlastné internetové pripojenie. Kon-
cový používateľ znáša všetky poplatky za pripoje-
nie alebo linku, ktoré mu vzniknú pri prehliadaní
webových stránok alebo preberaní.

INFORMÁCIE O LICENCIÁCH A
AUTORSKÝCH PRÁVACH
Softvér klasifikovaný ako ➄ uvedený vyššie obsa-
huje rôzny softvér s otvoreným zdrojovým kódom
(OSS) uvedený na webovej stránke nižšie. Na nasle-
dujúcej webovej stránke nájdete podmienky týka-
júce sa licencií (licencie OSS) a ďalšie informácie tý-
kajúce sa OSS obsiahnutých v tomto produkte:

https://www.ficosa.com/software/opensource/
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A

Airbagy
– Doplnkový systém zaistenia ..................... 1-28, 1-34
– Kontrolka ............................................................................. 1-33
– Oprava a výmena .......................................................... 1-37
– Spínač predného airbagu spolujazdca ........ 1-35
– Výstražná kontrolka - spolujazdec .................. 1-35
– Výstražné štítky .............................................................. 1-32
Aktívne riadenie stopy .................................................... 5-114
Akumulátor ................................................................................. 8-9
– Informácie ............................................................................ 8-9
– Jazda - vybitá batéria ............................................... EV-3
– Lítium-iónová (Li-ion) batéria ........................... EV-17
– Lítium-iónová batéria ............................................... EV-2
– Nabíjanie - 12 V batéria ............................................ EV-4
– Ohrievač lítium-iónovej batérie ........................ EV-5
Anténa ......................................................................................... 4-45
Antiblokovací brzdový systém (ABS) .................... 5-112
– Samočinný test ............................................................ 5-112
Audio ............................................................................................. 4-39
– FM AM rádio s CD prehrávačom ........................ 4-47
– Navigačný systém EV (elektrické

vozidlo) ................................................................................ 4-64
– NissanConnect .............................................................. 4-64
– Obsluha prehrávača iPod® ................................... 4-56
– Opatrenia k ovládaniu ............................................. 4-39
– Port pripojenia USB ................................................... 4-40
– Spínače na volante ..................................................... 4-45

– Systém zabezpečenia proti krádeži .............. 4-48
– Zásuvka AUX .................................................................... 4-55
Automatické zámky dverí ................................................ 3-5

B

Batožinový priestor
– Svetlo .................................................................................... 2-62
Bezpečnosť
– Bezpečnostná detská poistka zámku zadných

dverí .......................................................................................... 3-6
– Bezpečnostné pásy ........................................................ 1-7
– Deti ............................................................................................ 1-13
– Opierky hlavy ...................................................................... 1-5
– Systém núdzového vypnutia .............................. EV-8
– Tehotné ženy ...................................................................... 1-9
Bezpečnosť dieťaťa
– Bezpečnostné pásy ...................................................... 1-13
– Zámky zadných dverí .................................................. 3-6
Bezpečnostné pásy ................................................................ 1-7
– Bezpečnosť dieťaťa ...................................................... 1-13
– Čistenie ................................................................................... 7-5
– Háčiky ..................................................................................... 1-12
– Nastavenie výšky ramenného pásu ................. 1-11
– Nemluvňatá a deti ......................................................... 1-13
– Preventívne opatrenia .................................................. 1-7
– Tehotné ženy ...................................................................... 1-9
– Trojbodový typ ................................................................. 1-10
– Údržba .................................................................................... 1-12

– Značka CENTER ............................................................... 1-12
– Zranené osoby ................................................................. 1-10
Bezpečnostný systém
– Systém alarmu .............................................................. 2-44
– Systém ochrany proti krádeži NISSAN

(NATS) .................................................................................... 2-45
– Ultrazvukový snímač ................................................. 2-44
– Zabezpečenie vozidla ............................................... 2-44
Bluetooth® ................................................................................. 4-41
– Hands-Free telefónny systém ............................ 4-64
– Nastavenia — FM AM rádio s CD

prehrávačom .................................................................. 4-58
– Prevádzka — FM AM rádio s CD

prehrávačom ................................................................... 4-57
– Prúdenie — FM AM rádio s CD

prehrávačom ................................................................... 4-59
Brzdy
– Antiblokovací brzdový systém (ABS) ............ 5-112
– Kvapalina ............................................................................... 8-7
– Maintenance .................................................................... 8-12
– Parkovacia brzda .......................................................... 5-15
– Preventívne opatrenia .............................................. 5-111
– Regeneratívne brzdenie ......................................... 5-111
– Systém Intelligent Emergency Braking

(IEB) ......................................................................................... 5-73
– Výstraha opotrebovania doštičky .................... 8-12
– Výstražný systém Intelligent Forward Collision

Warning (I-FCW) ............................................................. 5-78



C

Cestovanie ................................................................................... 9-5

Č

Časovač ovládania klimatizácie
– Tipy ......................................................................................... 4-37
Čelné sklo
– Spínač stieračov a ostrekovača ........................ 2-46
Čistenie ........................................................................................... 7-2
– Bezpečnostné pásy ....................................................... 7-5
– Exteriér .................................................................................... 7-2
– Interiér ..................................................................................... 7-4
– Podlahové rohože .......................................................... 7-4
– Podvozok ............................................................................... 7-2
– Sklo ............................................................................................ 7-3
– Umývanie ............................................................................... 7-2

D

Defekt pneumatiky ................................................................ 6-3
– Núdzová súprava na opravu pneumatiky s

defektom ............................................................................... 6-9
– Výmena ........................................................................ 6-3, 6-4
– Zdvíhanie ............................................................................... 6-4
Displej
– Displej s informáciami o vozidle ......................... 2-21
– Hlásenia ................................................................................ 2-31
– Trasový počítač ............................................................. 2-36
Displej s informáciami o vozidle ................................. 2-21
– Hlásenia ................................................................................ 2-31
– Nastavenia ......................................................................... 2-21
– Trasový počítač ............................................................. 2-36

Domáca nabíjacia jednotka ...................................... CH-12
Doplnkový systém zaistenia (SRS) ................. 0-2, 1-28
– Airbagy ...................................................................... 1-28, 1-34
– Oprava a postup výmeny ........................................ 1-37
– Preventívne opatrenia ............................................... 1-28
– Systém predpínačov bezpečnostných

pásov .......................................................................... 1-32, 1-37
Držiaky na fľaše ..................................................................... 2-57
Držiaky nápojov .................................................................... 2-56
Dvere
– Automatické zámky dverí ........................................ 3-5
– Zadné výklopné dvere ............................................... 3-15
– Zámky ...................................................................................... 3-3

E

Elektrické vozidlo
– Efektívne používanie ............................................... EV-18
– Kontrolky a indikátory ............................................ EV-21
– Osobitné informácie ............................................... EV-19
– Prehľad ................................................................................ EV-2
– Preventívne opatrenia pre prípad dopravnej

nehody ................................................................................ EV-8
– Systém núdzového vypnutia ................. EV-8, 5-10
– Systém zvuk približujúceho sa vozidla pre

chodcov (VSP) ............................................................... EV-21
– Vlastnosti ........................................................................... EV-9
Elektronický stabilizačný program (ESP) ........... 5-113
Energia
– Elektricky ovládané okná ...................................... 2-59
– Spínač zámky dverí ....................................................... 3-5
– Zásuvka ............................................................................... 2-56
EVSE (napájacie vybavenie elektrického vozidla)
– Čistenie ................................................................................... 7-5

Exteriér
– Prehľad ........................................................................ 0-3, 0-4

H

Hands-Free telefónny systém .................................... 4-64
Hlásenia
– Prevádzkové indikátory ........................................... 2-31
Hmlové svetlá
– Predné — používanie ................................................. 2-53
– Predné — umiestnenie ................................................ 0-3
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Zámky
– Bezpečnosť dieťaťa ....................................................... 3-6
– Systém Super Lock ........................................................ 3-3
– Zamknutie (spínač centrálneho zamykania

dverí) ......................................................................................... 3-5
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– Zamknutie (zvnútra pomocou zaisťovacieho
tlačidla) ................................................................................... 3-4

Zima
– Preventívne opatrenia ............................................. 5-115
Zmena registrácie do inej krajiny ................................ 9-5
Zobrazenie
– Jas ........................................................................................... 2-49
Zranené osoby ......................................................................... 1-10
Zrkadlá .......................................................................................... 3-18
– Automatické stmievanie ......................................... 3-19
– Spätné (vnútorné) ........................................................ 3-18
– Vonkajšie spätné zrkadlá ........................................ 3-19
– Zrkadlo v slnečnej clone .......................................... 3-21
Zvuk vozidla pre chodcov (VSP)
– Spínač ................................................................................... 2-63
Zvukové upozornenia
– Prehľad ................................................................................ 2-20
Zvukové upozornenia, kontrolky/indikátory ... 2-10
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Štítok sa obyčajne nachádza na strednom stĺpiku
na strane vodiča alebo na dverách vodiča. Pre ďal-
šie informácie si pozrite “Kolesá a pneumatiky”
v časti “9. Údržba a “urob-si-sám””.

m
V súčasnosti sú snahy spoločnosti NISSAN o napl-
nenie našich záväzkov ohľadne ochrany a udržanie
životného prostredia ďalekosiahle. V našej spoloč-
nosti NISSAN podporujeme pri všetkých činnostiach
najvyššie úrovne vykonávacích postupov.

ZHODA PRI KAŽDOM KROKU
NISSAN sa zameriava na zaistenie toho, že kompo-
nenty vozidiel na konci ich životného cyklu budú
znovu použité, recyklované alebo obnovené ako
termálna energia a zaručujú zhodu s legislatívou EÚ
(smernica o konci životného cyklu vozidiel).

PRI STAVBE NAŠICH VOZIDIEL
MYSLÍME NA RECYKLÁCIU
Pri výrobe, predaji a servisných úkonoch a pri likvi-
dácii vozidiel po skončení životnosti (ELV) kladieme
dôraz na znižovanie odpadov, emisií, uchovávanie
prírodných zdrojov a zlepšovanie recyklačných čin-
ností.

Fáza projektovania
Kvôli zníženiu dopadu na životné prostredie sme
vytvorili vozidlo značky NISSAN, ktoré je na 95% re-
cyklovateľné. Komponenty označujeme preto, aby
sme uľahčili rozoberanie, recyklovanie a aby sme
zredukovali nebezpečné látky. Starostlivo overuje-
me a kontrolujeme príslušné látky. V našich vozid-
lách značky NISSAN sme už na minimum znížili kad-
mium, ortuť a olovo. Spoločnosť NISSAN do vášho
vozidla zahrnula recyklované materiály a hľadá ďal-
šie možnosti na zvýšenie podielu použitých recyk-
lovaných materiálov.

Recyklovanie
Recyklujte vaše vozidlo na konci životného cyklu
alebo jeho komponenty. Keď vaše vozidlo NISSAN
dosiahne koniec svojho životného cyklu a nie je viac
vhodné pre každodenné používanie, stále má určitú
hodnotu. Aj vy môžete pomôcť pri predchádzaní ne-
gatívnym dopadom spôsobeným účinkom odpa-
dov na životné prostredie tým, že priveziete vozidlo
NISSAN na recykláciu do našich zberných sietí vo
vašom regióne. Naše zberné siete zaručujú bezplat-
né spracovanie vášho ELV. Ďalšie informácie o spô-
soboch a miestach, kde môžete vykonať likvidáciu
vášho ELV, získate u vášho miestneho informova-
ného opravára vozidiel LEAF, ako napríklad u certifi-
kovaného predajcu elektrických vozidiel NISSAN
alebo si pozrite stránku: www.nissan-europe.com.
Informácie o recyklovaní alebo likvidácii lítium-ióno-
vej batérie získate u vášho informovaného opravá-
ra vozidiel LEAF, ako napríklad u certifikovaného pre-
dajcu elektrických vozidiel NISSAN.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE
SPOTREBITEĽA A POUŽÍVATEĽA
(REACh)
REACh je európske nariadenie týkajúce sa chemic-
kých látok, ktorým sa riadi registrácia, hodnotenie,
overovanie a obmedzovanie chemických látok vy-
robených alebo importovaných do Európskeho
hospodárskeho priestoru. Spoločnosť Nissan dodr-
žiava záväzky vyplývajúce z nariadenia REACh a pl-
ne podporuje jeho ciele: ochranu zdravia ľudí a zní-
ženie environmentálnych rizík spôsobených che-
mickými látkami. Ďalšie informácie nájdete na
stránke www.nissan-safetysheets.com. Táto webo-
vá stránka poskytuje informácie týkajúce sa látok

TLAKY V STUDENEJ
PNEUMATIKE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (vozidlá po skončení životnosti)



prítomných vo výrobkoch spoločnosti Nissan, ktoré
si kupujete, a odporúčania na ich bezpečné použí-
vanie.



ŠTÍTOK AIRBAGU (ak je
súčasťou výbavy)





• V prípade núdze ... 6-2
(prázdna pneumatika, systém elektrického vo-
zidla sa nechce naštartovať, prehrievanie, vleče-
nie)

• Ako naštartovať systém elektrického
vozidla ... 5-2

• Ako správne čítať merače a ukazovatele ...2-6

• Údržba a "urob si sám" ... 8-2

• Technické informácie ... 9-2

RÝCHLA REFERENCIA










