
Symbol Modré občianstvo označuje informácie a najlepšie postupy, ktoré sú
priateľské k životnému prostrediu.

Tento symbol znamená “Nerobte toto” alebo “Nedovoľte, aby sa toto stalo”.

Šípky v obrázkoch, ktoré sú podobné týmto, smerujú k prednej časti vozidla.

Šípky v obrázkoch, ktoré sú podobné týmto, označujú pohyb alebo činnosť.

Šípky v obrázkoch, ktoré sú podobné týmto, upozorňujú na položku v obrázku.

[ ]:

Hranaté zátvorky sa používajú na označenie hlásení, klávesov alebo položiek
zobrazených na obrazovke.

< >:

Lomené zátvorky sa používajú na označenie textov na ovládacích prvkoch, ako
napríklad na tlačidlách alebo spínačoch vo vnútri alebo na vozidle.

Výstražné štítky airbagov (ak sú súčasťou výbavy):

“NIKDY nepoužívajte detskú sedačku smerujúcu dozadu na sedadle s AKTÍVNYM
AIRBAGOM, mohlo by prísť k USMRTENIU alebo VÁŽNEMU ZRANENIU DIEŤAŤA.”

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

JAZDA NA NESPEVNENÝCH CESTÁCH A V TERÉNE
(modely s pohonom 4WD)
Toto vozidlo sa ovláda a manévruje inak ako bežné osobné vozidlo, pretože má
vyššie položené ťažisko. Ako pri iných vozidlách tohto typu, aj tu platí, že nedo-
držanie správneho ovládania vozidla môže mať za následok stranu kontroly
nad vozidlom alebo nehodu.

Určite si prečítajte “Opatrenia pre jazdu na nespevnených cestách a v teréne” a
“Pohon štyroch kolies (4WD)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie” tejto príručky.



LIKVIDÁCIA BATÉRIE
VÝSTRAHA

Nesprávne zlikvidovaná batéria môže poškodiť životné prostredie. Pri likvi-
dácii batérie sa vždy riaďte lokálnymi nariadeniami.

Príklady batérií, ktoré sa nachádzajú vo vozidle:

• Akumulátor vozidla

• Batéria diaľkového ovládača (pre inteligentný kľúč a/alebo diaľkový bezkľú-
čový systém otvárania)

• Batéria snímača systému sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)

• Batéria diaľkového ovládača (pre systém mobilnej zábavy)

Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa likvidácie, kontaktujte vaše miestne
úrady alebo predajcu vozidiel NISSAN, prípadne kvalifikovanú dielňu.

Bluetooth® je ochranná známka vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a
na základe licencie ju používa spoločnosť Visteon Corporation a Robert Bosch
GmbH.

iPod® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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1. Doplnkové predné airbagy (Str. 1-31)

2. Bezpečnostné pásy (Str. 1-10)

3. Opierky hlavy (Str. 1-8)

4. Doplnkové stropné bočné airbagy (Str. 1-31)

5. Bod ukotvenia prvku zaistenia detí (pre prvok
zaistenia detí s vrchným popruhom)* (Str. 1-15)

6. Predné sedadlá (Str. 1-2)

7. Doplnkové bočné airbagy (Str. 1-31)

8. Systém predpínačov bezpečnostných pásov
(Str. 1-39)

9. Druhý rad sedadiel (Str. 1-5)
— Prvky zaistenia detí (Str. 1-15)

10. Systém zaistenia detí ISOFIX (pre druhý rad
sedadiel) (Str. 1-22)

11. Body ukotvenia prvku zaistenia detí (pre
vrchný popruh prvku zaistenia detí) (Str. 1-23)

12. Tretí rad sedadiel* (Str. 1-7)

*: ak je súčasťou výbavy

JVS0976XZ

SEDADLÁ, BEZPEČNOSTNÉ PÁSY A DOPLNKOVÝ ZADRŽIAVACÍ
SYSTÉM (SRS)
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1. Kapota motora (Str. 3-20)

2. Stierače a ostrekovač čelného skla
— Ovládanie spínača (Str. 2-48)
— Kvapalina ostrekovača okna (Str. 8-22)

3. Ostrekovač svetlometov* (Str. 2-46)

4. Predná kamera* (Str. 2-38, Str. 5-36)

5. Strešné okno* (Str. 2-54)

6. Elektricky ovládané okná (Str. 2-53)

7. Kamera pre pohľad dopredu* (Str. 4-6)

8. Vlečný hák (Str. 6-14)

9. Svetlomety a smerové svetlá (Str. 2-40)
— Systém adaptívneho predného osvetlenia
(AFS)* (Str. 2-46)

10. Systém parkovacieho snímača (sonaru)*
(Str. 5-132)
— Systém Intelligent Park Assist* (Str. 4-14)
— Systém Intelligent Around View Monitor*
(Str. 4-6)

11. Hmlovky* (Str. 2-47)

12. Pneumatiky
— Systém sledovania tlaku v pneumatikách
(TPMS)* (Str. 2-8, Str. 5-8)
— Pneumatiky a kolesá (Str. 8-39, Str. 9-9)
— Defekt pneumatiky (Str. 6-2)
— Štítok o pneumatikách (Str. 9-12)

13. Vonkajšie spätné zrkadlá (Str. 3-29)

14. Kamera pre bočný pohľad* (Str. 4-6)

15. Bočné smerové svetlo (Str. 2-46)

16. Dvere
— Kľúče (Str. 3-2)
— Zámky dverí (Str. 3-4)
— Systém inteligentného kľúča* (Str. 3-9)
— Systém diaľkového bezkľúčového
otvárania* (Str. 3-7)
— Bezpečnostný systém (Str. 3-18)

*: ak je súčasťou výbavyJVC1026XZ

EXTERIÉR VPREDU
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1. Zariadenie na odrosenie zadného okna
(Str. 2-51)

2. Spínač stierača a ostrekovača zadného okna
— Ovládanie spínača (Str. 2-50)
— Kvapalina ostrekovača okna (Str. 8-22)

3. Tretie brzdové svetlo (Str. 8-31)

4. Anténa (Str. 4-54)

5. Strešná lišta* (Str. 2-63)

6. Systém parkovacieho snímača (sonaru)*
(Str. 5-132)
— Systém Intelligent Park Assist (PA)* (Str. 4-14)
— Systém Intelligent Around View Monitor*
(Str. 4-6)

7. Cúvacia kamera* (Str. 4-6)

8. Zadná hmlovka (Str. 2-47)

9. Dvere batožinového priestoru (Str. 3-21)
— Systém inteligentného kľúča* (Str. 3-9)
— Systém diaľkového bezkľúčového
otvárania* (Str. 3-7)

10. Zadné kombinované svetlo (Str. 8-30)

11. Veko plniaceho hrdla paliva
— Veko plniaceho hrdla palivovej nádrže
(Str. 3-26)
— Veko plniaceho hrdla nádrže pre AdBlue®*
(Str. 3-27)

12. Bezpečnostná detská poistka zámku zadných
dverí (Str. 3-6)

*: ak je súčasťou výbavy

NIC3613

EXTERIÉR VZADU
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1. Vnútorné spätné zrkadlo (Str. 3-28)

2. Držiak slnečných okuliarov (Str. 2-58)

3. Spínač strešného okna* (Str. 2-54)

4. Predné lampičky na čítanie (Str. 2-65)
— Mikrofón (Str. 4-54, Str. 4-61)

5. Spínač zrušenia pre ultrazvukové snímače a
snímač naklonenia* (Str. 3-19)

6. Slnečné clony (Str. 2-64, Str. 3-30)

7. Osvetlenie vnútorného priestoru* (Str. 2-65)

8. Zadné osobné svetlá* (Str. 2-65)

9. Háčik na oblečenie (strana vodiča) (Str. 2-62)

10. Zadná lakťová opierka (druhý rad sedadiel)
(Str. 1-8)
— Zadné držiaky na nápoje (Str. 2-59)

11. Lakťová opierka na dverách
— Spínač elektrického ovládania okna
(Str. 2-53)
— Spínač centrálneho zamykania dverí*
(Str. 2-6)
— Spínač diaľkového ovládania vonkajšieho
spätného zrkadla (strana vodiča) (Str. 3-29)

12. Predné držiaky na nápoje (Str. 2-58)

13. Spínač vyhrievania sedadiel* (Str. 1-7)

14. Úložná skrinka v konzole (Str. 2-58)

15. Batožinový priestor
— Úložný priestor (Str. 2-60)
— Háčiky pre upevnenie batožiny (Str. 2-60)
— Kryt batožinového priestoru* (Str. 2-63)
— Elektrická zásuvka (Str. 2-56)
— Rezervná pneumatika (Str. 6-2)
— Osvetlenie batožinového priestoru*
(Str. 2-66)

*: ak je súčasťou výbavy
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PRIESTOR PRE PASAŽIEROV
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MODEL S ĽAVOSTRANNÝM
RIADENÍM (LHD)
1. Ovládanie jasu prístrojov (Str. 2-4)

2. Spínač TRIP RESET (Str. 2-2)

3. Spínač svetlometov a smerových svetiel
(Str. 2-40)/Spínač hmlového svetla* (Str. 2-47)

4. Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)
— Ovládanie audio systému* (Str. 4-52 alebo
navigačný systém**)
— Ovládanie displeja s informáciami o vozidle
(Str. 2-14)
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém
(bez navigácie)* (Str. 4-54)

— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém (s
navigáciou)* (Str. 4-61)

5. Volant (Str. 3-28)
— Klaksón (Str. 2-52)

6. Spínač stieračov a ostrekovača čelného skla
(Str. 2-48)

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

8. Ovládače namontované na volante (pravá
strana)
— Spínače tempomatu* (Str. 5-60)
— Spínače systému Intelligent Cruise Control
(ICC)* (Str. 5-61)
— Spínače obmedzovača rýchlosti* (Str. 5-58)
— Spínače systému ProPILOT* (Str. 5-89)
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém
(bez navigácie)* (Str. 4-54)
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém (s
navigáciou)* (Str. 4-61)

9. Radiaca páka
— Prevodovka Xtronic s plynulo meniteľným
prevodom (CVT) (Str. 5-17)
— Prevodovka s dvojitou spojkou (DCT)
(Str. 5-17)
— Manuálna prevodovka (MT) (Str. 5-20)

10. Spínač vypnutia elektronického stabilizačného
programu (ESP) (Str. 5-30)

11. Spínač vyhrievaného volantu* (Str. 2-52) alebo
spínač nastavenia sklonu svetlometov*
(Str. 2-43)

12. Spínač ostrekovačov svetlometov* (Str. 2-46)
Spínač asistenta riadenia* (Str. 5-62, Str. 5-95)

JVS0979XZ

KABÍNA

0-6 Ilustrovaný obsah



13. Spínač varovania pri zmene jazdného pruhu
(LDW)* (Str. 5-36)— alebo spínač systému
Intelligent Lane Intervention (ILI)* (Str. 5-36)

14. Spínač vypnutia Stop/Štart* (Str. 5-25)

15. Spínač elektrického ovládania veka
batožinového priestoru* (Str. 3-22)

16. Spínač ECO* (Str. 5-128)

17. Hlavný spínač elektrického ovládania veka
batožinového priestoru* (Str. 3-22)

18. Spínač zapaľovania (model so systémom
inteligentného kľúča)* (Str. 5-12)

19. Spínač zapaľovania (model bez systému
inteligentného kľúča)* (Str. 5-11)

20. Parkovacia brzda (Str. 3-30)
— Spínač automatického podržania brzdy*
(Str. 3-32)

21. Spínač ovládania klesania zo svahu* (Str. 5-34)

22. Spínač režimu Intelligent 4X4* (Str. 5-26)

*: ak je súčasťou výbavy

**: Pozrite si samostatnú príručku vlastníka pre
navigačný systém (ak je súčasťou výbavy).
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MODEL S PRAVOSTRANNÝM
RIADENÍM (RHD)
1. Spínač ovládania klesania zo svahu* (Str. 5-34)

2. Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)
— Ovládanie audio systému* (Str. 4-52 alebo
navigačný systém**)

— Ovládanie displeja s informáciami o vozidle
(Str. 2-14)
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém
(bez navigácie)* (Str. 4-54)
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém (s
navigáciou)* (Str. 4-61)

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

4. Spínač svetlometov a smerových svetiel
(Str. 2-40)/Spínač hmlového svetla* (Str. 2-47)

5. Spínač zapaľovania (model so systémom
inteligentného kľúča)* (Str. 5-12)

6. Ovládače namontované na volante (pravá
strana)
— Spínače tempomatu* (Str. 5-60)
— Spínače systému Intelligent Cruise Control
(ICC) * (Str. 5-61)
— Spínače obmedzovača rýchlosti* (Str. 5-58)
— Spínače systému ProPILOT* (Str. 5-89)
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém
(bez navigácie)* (Str. 4-54)
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém (s
navigáciou)* (Str. 4-61)

7. Spínač stieračov a ostrekovača čelného skla
(Str. 2-48)

8. Hlavný spínač elektrického ovládania veka
batožinového priestoru* (Str. 3-22)

9. Spínač elektrického ovládania veka
batožinového priestoru* (Str. 3-22)

10. Ovládanie jasu prístrojov (Str. 2-4)

11. Spínač TRIP RESET (Str. 2-2)

12. Spínač varovania pri zmene jazdného pruhu
(LDW)* (Str. 5-36)— alebo spínač systému
Intelligent Lane Intervention (ILI)* (Str. 5-36)

12. Spínač vypnutia elektronického stabilizačného
programu (ESP) (Str. 5-30)

14. Spínač režimu Intelligent 4X4* (Str. 5-26)

15. Radiaca páka
— Prevodovka Xtronic s plynulo meniteľným
prevodom (CVT) (Str. 5-17)

NIC3620
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— Prevodovka s dvojitou spojkou (DCT)
(Str. 5-17)
— Manuálna prevodovka (MT) (Str. 5-20)

16. Parkovacia brzda* (Str. 3-30)
— Spínač automatického podržania brzdy*
(Str. 3-32)

17. Volant (Str. 3-28)
— Klaksón (Str. 2-52)

18. Spínač zapaľovania (model bez systému
inteligentného kľúča)* (Str. 5-11)

19. Spínač ECO* (Str. 5-128)

20. Spínač Stop/Štart* (Str. 5-25)

21. Spínač asistenta riadenia* (Str. 5-62, Str. 5-95)

22. Spínač vyhrievaného volantu* (Str. 2-52) alebo
spínač nastavenia sklonu svetlometov*
(Str. 2-43)

*: ak je súčasťou výbavy

**: Pozrite si samostatnú príručku vlastníka pre
navigačný systém (ak je súčasťou výbavy).
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MODEL S ĽAVOSTRANNÝM
RIADENÍM (LHD)
1. Postranný prieduch (Str. 4-24)

2. Merače a ukazovatele (Str. 2-2)/Hodiny
(Str. 4-39)

3. Stredový prieduch (Str. 4-24)

4. Audio systém* (Str. 4-31) alebo navigačný
systém**
— Systém Intelligent Around View Monitor
(IAVM)* (Str. 4-6)
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém
(bez navigácie)* (Str. 4-54)
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém (s
navigáciou)* (Str. 4-61)

5. Predný airbag spolujazdca (Str. 1-31)

6. Kryt poistkovej skrine (Str. 8-26)

7. Rukoväť uvoľnenia veka palivovej nádrže
(Str. 3-26)

8. Uvoľňovacia rukoväť zámky kapoty motora
(Str. 3-20)

9. Zaisťovacia páka nastavenia volantu (Str. 3-28)

10. Predný airbag vodiča (Str. 1-31)/Klaksón
(Str. 2-52)

11. Ovládanie kúrenia/klimatizácie (Str. 4-25)

12. Prídavný vstupný konektor (AUX)* (Str. 4-52) a
pripojovací port USB* (Str. 4-51)

13. Elektrická zásuvka (Str. 2-56)

14. Spínač vyhrievania (Str. 2-51)

15. Úložná skrinka (Str. 2-57)

16. Kryt poistkovej skrine* (Str. 8-26)

*: ak je súčasťou výbavy

**: Pozrite si samostatnú príručku vlastníka pre
navigačný systém (ak je súčasťou výbavy).

JVC1027XZ

PRÍSTROJOVÝ PANEL
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MODEL S PRAVOSTRANNÝM
RIADENÍM (RHD)
1. Postranný prieduch (Str. 4-24)

2. Predný airbag spolujazdca (Str. 1-31)

3. Audio systém* (Str. 4-31) alebo navigačný
systém**
— Systém Intelligent Around View Monitor
(IAVM)* (Str. 4-6)

— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém
(bez navigácie)* (Str. 4-54)
— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém (s
navigáciou)* (Str. 4-61)

4. Stredový prieduch (Str. 4-24)

5. Merače a ukazovatele (Str. 2-2)/Hodiny
(Str. 4-39)

6. Predný airbag vodiča (Str. 1-31)/Klaksón
(Str. 2-52)

7. Úložná skrinka (Str. 2-57)
— Poistková skriňa (Str. 8-26)

8. Ovládanie kúrenia/klimatizácie (Str. 4-25)

9. Elektrická zásuvka (Str. 2-56)

10. Prídavný vstupný konektor (AUX)* (Str. 4-52) a
pripojovací port USB* (Str. 4-51)

11. Spínač vyhrievania (Str. 2-51)

12. Zaisťovacia páka nastavenia volantu (Str. 3-28)

13. Uvoľňovacia rukoväť zámky kapoty motora
(Str. 3-20)

14. Rukoväť uvoľnenia veka palivovej nádrže
(Str. 3-26)

15. Kryt poistkovej skrine* (Str. 8-26)

*: ak je súčasťou výbavy

**: Pozrite si samostatnú príručku vlastníka pre
navigačný systém (ak je súčasťou výbavy).

JVC1028XZ
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1. Otáčkomer (Str. 2-2)

2. Kontrolky a indikátory (Str. 2-5)

3. Displej s informáciami o vozidle (Str. 2-14)
— Počítadlo kilometrov/dvojité počítadlo
kilometrov jazdy (Str. 2-2)

4. Tachometer (Str. 2-2)

5. Teplomer chladiacej kvapaliny motora (Str. 2-3)

6. Palivomer (Str. 2-3)

JVC0581X

MERAČE A UKAZOVATELE
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MODEL S MOTOROM QR25DE
1. Nádržka chladiacej kvapaliny motora (Str. 8-5)

2. Uzáver plniaceho hrdla priestoru na motorový
olej (Str. 8-8)

3. Nádržka brzdovej kvapaliny (Str. 8-18)

4. Čistič vzduchu (Str. 8-20)

5. Akumulátor (Str. 8-23)

6. Nádržka kvapaliny ostrekovačov (Str. 8-22)

7. Hnacie remene motora (Str. 8-15)

8. Tyčka na meranie hladiny motorového oleja
(Str. 8-8)

9. Uzáver chladiča (Str. 8-5)
— Prehrievanie vozidla (Str. 6-12)

10. Poistková skrinka (Str. 8-26)

NIC2487

MOTOROVÝ PRIESTOR
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MODEL S MOTOROM HR13DDT
1. Nádržka chladiacej kvapaliny motora (Str. 8-5)

2. Brzdová a spojková kvapalina (Str. 8-18) —
model s RHD

3. Uzáver plniaceho hrdla priestoru na motorový
olej (Str. 8-8)

4. Brzdová a spojková kvapalina (Str. 8-18) —
model s LHD

5. Čistič vzduchu (Str. 8-20)

6. Nádržka kvapaliny ostrekovačov (Str. 8-22)

7. Hnacie remene motora (Str. 8-15)

8. Tyčka na meranie hladiny motorového oleja
(Str. 8-8)

9. Akumulátor (Str. 8-23)

10. Poistková skrinka (Str. 8-26)
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MODEL S MOTOROM MR16DDT
1. Brzdová a spojková kvapalina (Str. 8-18) —

model s RHD

2. Uzáver plniaceho hrdla priestoru na motorový
olej (Str. 8-8)

3. Brzdová a spojková kvapalina (Str. 8-18) —
model s LHD

4. Čistič vzduchu (Str. 8-20)

5. Nádržka chladiacej kvapaliny motora (Str. 8-5)

6. Nádržka kvapaliny ostrekovačov (Str. 8-22)

7. Hnacie remene motora (Str. 8-15)

8. Tyčka na meranie hladiny motorového oleja
(Str. 8-8)

9. Uzáver chladiča (Str. 8-5)
— Prehrievanie vozidla (Str. 6-12)

10. Akumulátor (Str. 8-23)

11. Poistková skrinka (Str. 8-26)

JVC0813X
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MODEL S MOTOROM MR20DD
1. Nádržka chladiacej kvapaliny motora (Str. 8-5)

2. Nádržka brzdovej a spojkovej* kvapaliny
(Str. 8-18)

3. Čistič vzduchu (Str. 8-20)

4. Poistková skrinka (Str. 8-26)

5. Nádržka kvapaliny ostrekovačov (Str. 8-22)

6. Hnacie remene motora (Str. 8-15)

7. Uzáver chladiča (Str. 8-5)
— Prehrievanie vozidla (Str. 6-12)

8. Tyčka na meranie hladiny motorového oleja
(Str. 8-8)

9. Uzáver plniaceho hrdla priestoru na motorový
olej (Str. 8-8)

10. Akumulátor (Str. 8-23)

*: Pre model s manuálnou prevodovkou (MT)
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MODEL S MOTOROM R9M
1. Nádržka chladiacej kvapaliny motora (Str. 8-5)

2. Nádržka brzdovej a spojkovej* kvapaliny
(Str. 8-18) — model s RHD

3. Uzáver plniaceho hrdla priestoru na motorový
olej (Str. 8-8)

4. Nádržka brzdovej a spojkovej* kvapaliny
(Str. 8-18) — model s LHD

5. Čistič vzduchu (Str. 8-20)

6. Nádržka kvapaliny ostrekovačov (Str. 8-22)

7. Hnacie remene motora (Str. 8-15)

8. Tyčka na meranie hladiny motorového oleja
(Str. 8-8)

9. Akumulátor (Str. 8-23)

10. Poistková skrinka (Str. 8-26)

*: Pre model s manuálnou prevodovkou (MT)

JVC0640X
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MODEL S MOTOROM M9R
1. Nádržka chladiacej kvapaliny motora (Str. 8-5)

2. Nádržka brzdovej a spojkovej* kvapaliny
(Str. 8-18) — model s RHD

3. Nádržka brzdovej a spojkovej* kvapaliny
(Str. 8-18) — model s LHD

4. Čistič vzduchu (Str. 8-20)

5. Nádržka kvapaliny ostrekovačov (Str. 8-22)

6. Hnacie remene motora (Str. 8-15)

7. Uzáver plniaceho hrdla motorového oleja/
tyčka na meranie hladiny motorového oleja
(Str. 8-8)

8. Akumulátor (Str. 8-23)

9. Poistková skrinka (Str. 8-26)

*: Pre model s manuálnou prevodovkou (MT)

JVC0971XZ
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MODEL S MOTOROM R9N
1. Nádržka chladiacej kvapaliny motora (Str. 8-5)

2. Nádržka brzdovej a spojkovej* kvapaliny
(Str. 8-18) — model s RHD

3. Uzáver plniaceho hrdla priestoru na motorový
olej (Str. 8-8)

4. Nádržka brzdovej a spojkovej* kvapaliny
(Str. 8-18) — model s LHD

5. Čistič vzduchu (Str. 8-20)

6. Nádržka kvapaliny ostrekovačov (Str. 8-22)

7. Hnacie remene motora (Str. 8-15)

8. Nádržka s médiom chladiacim prívod vzduchu
(Str. 8-7)

9. Tyčka na meranie hladiny motorového oleja
(Str. 8-8)

10. Akumulátor (Str. 8-23)

11. Poistková skrinka (Str. 8-26)

*: Pre model s manuálnou prevodovkou (MT)

WAA0050XZ
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VAROVANIE

• Nejazdite a/alebo necestujte vo vozidle, ktoré
má sklopené operadlá. Môže to byť nebezpeč-
né. Ramenný pás nebude na tele správne
umiestnený. V prípade nehody by ste mohli
byť vy alebo vaši pasažieri vyhodení do ra-
menného pásu a utrpieť vážne zranenia krku
alebo iné vážne zranenia. Vy a vaši pasažieri
by ste taktiež mohli skĺznuť pod bedrový pás a
utrpieť vážne zranenia.

• Najúčinnejšia ochrana, keď je vozidlo v pohy-
be, spočíva vo vzpriamenej polohe operadla.
Vždy seďte v sedadle dobre opretý a vzpria-
mene a nastavte si správne bezpečnostný
pás. Pozri “Bezpečnostné pásy” uvedené ne-
skôr v tejto časti.

• Vo vozidle nenechávajte deti bez dozoru. Moh-
li by nevedomky aktivovať spínače alebo ovlá-
dače alebo vyvolať pohyb vozidla. Deti bez do-
zoru sa môžu stať účastníkmi vážnych nehôd.

• Z dôvodu pomôcť znížiť riziko zranenia alebo
smrti počas neúmyselnej prevádzky vozidla
a/alebo jeho systémov nenechávajte vo vo-
zidle bez dozoru deti, osoby vyžadujúce po-
moc iných ani zvieratá. Okrem toho sa môže
teplota vo vnútri zatvoreného vozidla počas
teplého dňa rýchlo zvýšiť tak, že môže pred-
stavovať vysoké riziko zranenia alebo smrti
pre osoby a zvieratá.

VÝSTRAHA

Pri nastavovaní polohy sedadla sa uistite, že ne-
dôjde ku kontaktu žiadnej pohyblivej časti, aby
ste sa vyhli možným zraneniam a/alebo škodám.

PREDNÉ SEDADLÁ

VAROVANIE

Polohu sedadla vodiča nenastavujte počas jazdy,
aby ste venovali plnú pozornosť prevádzke vo-
zidla.

Manuálne nastavenie sedadla

VAROVANIE

Po nastavení sedadla jemne sedadlom zatraste,
aby ste skontrolovali, či je bezpečne zaistené. Ak
sedadlo nie je bezpečne zaistené, môže sa náhle
pohnúť a spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom.

SSS0133AZ
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Dopredu a dozadu:
1. Nastavovaciu páčku ➀ potiahnite nahor.

2. Sedadlo posuňte do želanej polohy.

3. Pustite nastavovaciu páčku, aby sa sedadlo zais-
tilo na mieste.

Sklápanie:

VÝSTRAHA

Keď pohybujete sedadlom dopredu a dozadu, prí-
padne ak vrátite dozadu naklonené operadlo do
vzpriamenej polohy, dbajte, aby ste počas obslu-
hovania držali operadlo. Ak sa operadlo nebude
držať, sedadlo alebo operadlo sa náhle pohne a
mohlo by spôsobiť zranenie.

1. Nastavovaciu páčku ➁ potiahnite nahor.

2. Operadlo nakloňte do želanej polohy.

3. Pustite nastavovaciu páčku, aby sa operadlo
zaistilo na mieste.

Funkcia sklápania umožňuje nastavenie operadla
pre pasažierov rôznych veľkostí, aby bolo dosiah-

nuté správne prispôsobenie bezpečnostného pásu.
(Pozri časť “Bezpečnostné pásy” uvedené neskôr v
tejto časti.)

Operadlo môžete sklopiť, aby ste pasažierom počas
zaparkovania vozidla umožnili oddýchnuť si.

Zdvíhadlo sedadla (ak je súčasťou výbavy):

Potiahnutím nastavovacej páčky nahor alebo jej za-
tlačením nadol tak, ako to vidíte na obrázku, upra-
vujte výšku sedadla, pokým nedosiahnete želanú
polohu.

Bedrová opierka (ak je súčasťou výbavy):

Možnosť bedrovej opierky chrbtice poskytuje opier-
ku spodnej časti chrbátu na sedadle vodiča a pred-
ného spolujazdca (ak je súčasťou výbavy).

Páku ➀ potiahnite nahor alebo nadol, aby ste na-
stavili bedrovú oblasť sedadla.

Elektrické nastavenie sedadla
Prevádzkové tipy:

• Elektrický motor sedadla má samospúšťací ob-
vod chrániaci pred preťažením. Ak sa motor za-
staví počas nastavovania sedadla, počkajte 30
sekúnd a potom spínač znovu použite.

• Ak sa chcete vyhnúť vybitiu akumulátora, ne-
používajte elektrické ovládanie sedadiel dlhší
čas ak nebeží motor vozidla.

JVR0332XZ
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Dopredu a dozadu:
Spínač nastavovania ➀ posuňte dopredu alebo do-
zadu do želanej polohy tak, ako to vidíte na obráz-
ku.

Sklápanie:
Spínač nastavovania ➁ posuňte dopredu alebo do-
zadu do želanej polohy tak, ako to vidíte na obráz-
ku.

Funkcia sklápania umožňuje nastavenie operadla
pre pasažierov rôznych veľkostí, aby bolo dosiah-
nuté správne prispôsobenie bezpečnostného pásu.
(Pozri časť “Bezpečnostné pásy” uvedené neskôr v
tejto časti.)

Operadlo môžete sklopiť, aby ste pasažierom počas
zaparkovania vozidla umožnili oddýchnuť si.

Zdvíhadlo sedadla (ak je súčasťou výbavy):

Spínač nastavovania potiahnite nahor alebo ho za-
tlačte nadol tak, ako to vidíte na obrázku, aby ste
nastavili výšku sedadla pokým nedosiahnete žela-
nú polohu.

Bedrová opierka (ak je súčasťou výbavy):

Možnosť bedrovej opierky chrbtice poskytuje opier-
ku spodnej časti chrbátu na sedadle vodiča a pred-
ného spolujazdca (ak je súčasťou výbavy).

Stlačte každú stranu nastavovacieho spínača tak,
ako to vidíte na obrázku, aby ste nastavili bedrovú
oblasť sedadla pokým nedosiahnete želanú polo-
hu.

JVR0334XZ

JVR0119XZ

SSS1053Z

1-4 Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia



Vyhrievané sedadlá (ak sú súčasťou
výbavy)

Predné sedadlá môžu byť vyhrievané zabudovaný-
mi ohrievačmi. Spínače umiestnené na stredovej
konzole sa dajú ovládať nezávisle od seba.

1. Naštartujte motor.

2. Zvoľte rozsah vyhrievania.

• Pre silné vyhrievanie stlačte stranu spínača s
nápisom <HI> (vysoká) ➀.

• Pre slabé vyhrievanie stlačte stranu spínača s
nápisom <LO> (nízka) ➁.

• Indikátor sa rozsvieti ➂, keď zvolíte nízky ale-
bo vysoký stupeň.

3. Ak chcete vyhrievanie vypnúť, otočte spínač do
rovnej polohy. Uistite sa, že indikátor zhasol.

Vykurovanie je ovládané termostatom, ktorý ho
automaticky zapína a vypína. Indikátor zostane
svietiť dovtedy, pokým bude zapnutý spínač.

Keď je interiér vozidla vyhriaty, nezabudnite spí-
nač vypnúť.

VÝSTRAHA

• Akumulátor sa môže vybiť, ak je vypnutý mo-
tor a vykurovanie je v prevádzke.

• Vykurovanie sedadiel nepoužívajte dlhodobo,
alebo ak v sedadle nikto nesedí.

• Nedávajte nič na sedadlo, čo by izolovalo tep-
lo, ako prikrývku, vankúš, poťahy atď. V opač-
nom prípade sa sedadlo môže prehriať.

• Na sedadlo neukladajte nič tvrdé alebo ťažké,
ani ho neprepichujte špendlíkom alebo iným
predmetom. Môže to spôsobiť poškodenie
ohrievača sedadiel.

• Akúkoľvek tekutinu rozliatu na vyhrievané se-
dadlo by ste mali okamžite utrieť suchou han-
drou.

• Keď čistíte sedadlo, nikdy nepoužívajte ben-
zín, riedidlo ani podobné materiály.

• V prípade akýchkoľvek porúch, alebo ak vy-
hrievanie sedadiel nefunguje, vypnite spínač
a dajte systém skontrolovať predajcovi vozi-
diel NISSAN alebo kvalifikovanej dielni.

DRUHÝ RAD SEDADIEL
Nastavenie

Dopredu a dozadu (ak je súčasťou výbavy):
1. Nastavovaciu páčku ➀ potiahnite nahor.

2. Sedadlo posuňte do želanej polohy.

3. Pustite nastavovaciu páčku ➀, aby sa sedadlo
zaistilo na mieste.

Sklápanie (ak je súčasťou výbavy):
1. Potiahnite nastavovaciu páčku ➁.

2. Operadlo nakloňte do želanej polohy.

3. Pustite nastavovaciu páčku ➁, aby sa operadlo
zaistilo na mieste.

Funkcia sklápania umožňuje nastavenie operadla
pre pasažierov rôznych veľkostí, aby bolo dosiah-
nuté správne prispôsobenie bezpečnostného pásu.
(Pozri časť “Bezpečnostné pásy” uvedené neskôr v
tejto časti.)

Operadlo môžete sklopiť, aby ste pasažierom počas
zaparkovania vozidla umožnili oddýchnuť si.

JVR0322XZ
JVR0330XZ
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Sklopenie:
1. Pre vozidlá nevybavené tretím radom sedadiel:

Páčku ➀ potiahnite hore a operadlo sklopte na-
dol.

Pre vozidlá vybavené tretím radom sedadiel: Páč-
ku ➀ potiahnite hore a popruh ➁ na spodnej
strane vonkajšieho sedadla potiahnite, aby ste
operadlo sklopili nadol.

2. Ak chcete sedadlá vrátiť do polohy sedenia, ope-
radlo tlačte hore, pokým nezapadne na mieste.

VAROVANIE

• Nikdy nikomu nedovoľte, aby sa viezol v bato-
žinovom priestore alebo na zadných sedad-
lách, keď sú sklopené. Použitie tejto oblasti
pasažiermi bez správneho pripútania sa, mô-
že spôsobiť vážne zranenia alebo usmrtenie
osôb v prípade nehody alebo prudkého brz-
denia.

• Druhý rad sedadiel nesklápajte nadol, keď sa
v oblasti druhého radu sedadiel nachádzajú

pasažieri alebo keď sa na druhom rade seda-
diel nachádza akákoľvek batožina.

• Správne zaistite každý náklad, aby ste zabrá-
nili jeho skĺznutiu alebo posúvaniu. Neumiest-
ňujte náklad vyššie ako sú operadlá sedadiel.

• Pri opätovnom vyrovnaní operadiel do vzpria-
menej polohy sa uistite, že správne zapadli do
svojej polohy. Ak nie sú úplne zapadnuté, pa-
sažieri môžu byť v prípade nehody alebo náh-
leho brzdenia zranení.

Mechanizmus prechodu (trojradový model):
Druhý rad sedadiel môžete sklopiť a posunúť, aby
ste dosiahli jednoduchý prístup/výstup k/z tretieho
radu sedadiel.

VAROVANIE

Po vykonaní mechanizmu prechodu sa ubezpeč-
te, že ste sedadlo vrátili do najzadnejšej polohy a
potom operadlo vyklopte hore, pokým nezapad-
ne.

VÝSTRAHA

• Pri vykonávaní mechanizmu prechodu ope-
radlo stlačte a držte a pohybujte s ním poma-
ly. Ak operadlo sklopíte rýchlo a potom umož-
níte jeho posunutie, vznikne riziko, že sa do-
stane do kontaktu s vašou tvárou alebo inými
časťami vášho tela, prípadne pritlačí vašu ru-
ku alebo nohu a spôsobí zranenie.

• Pri vykonávaní mechanizmu prechodu sa uis-
tite, že nedôjde ku kontaktu žiadnej pohybli-
vej časti, aby ste sa vyhli možným zraneniam
a/alebo poškodeniu.

• Pri vykonávaní mechanizmu prechodu sa uis-
tite, že sa na druhom rade sedadiel nenachá-
dzajú pasažieri a/alebo akékoľvek predmety,
aby ste zabránili možným zraneniam a/alebo
poškodeniu.

• Mechanizmus prechodu nevykonávajte, keď
sú na sedadle predmety, nápoje atď. Môže to
spôsobiť poškodenie predmetov alebo zne-
čistenie priestoru pre pasažierov.

JVR0449XZ
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1. Ak chcete operadlo sklopiť nadol, potiahnite páč-
ku ➀.

2. Sedadlo posuňte dopredu.

3. Pri návrate sedadla do jeho pôvodnej polohy se-
dadlo vyklopte nahor, posuňte ho dozadu a po-
tom ho zaistite na mieste.

Vyhrievané zadné sedadlá (ak sú
súčasťou výbavy)

Zadné sedadlá môžu byť vyhrievané zabudovaný-
mi ohrievačmi. Spínač sa nachádza na stredovej
konzole.

1. Naštartujte motor.

2. Zvoľte rozsah vyhrievania.

• Pre silné vyhrievanie stlačte stranu spínača s
nápisom <HI> (vysoká) ➀.

• Pre slabé vyhrievanie stlačte stranu spínača s
nápisom <LO> (nízka) ➁.

• Indikátor ➂ sa rozsvieti, keď je vyhrievanie za-
pnuté.

3. Ak chcete vyhrievanie vypnúť, otočte spínač do
rovnej polohy. Uistite sa, že indikátor zhasol.

Vykurovanie je ovládané termostatom, ktorý ho
automaticky zapína a vypína. Indikátor zostane
svietiť dovtedy, pokým bude zapnutý spínač.

Keď je interiér vozidla vyhriaty, nezabudnite spí-
nač vypnúť.

VÝSTRAHA

• Akumulátor sa môže vybiť, ak je vypnutý mo-
tor a vykurovanie je v prevádzke.

• Vykurovanie sedadiel nepoužívajte dlhodobo,
alebo ak v sedadle nikto nesedí.

• Nedávajte nič na sedadlo, čo by izolovalo tep-
lo, ako prikrývku, vankúš, poťahy atď. V opač-
nom prípade sa sedadlo môže prehriať.

• Na sedadlo neukladajte nič tvrdé alebo ťažké,
ani ho neprepichujte špendlíkom alebo iným
predmetom. Môže to spôsobiť poškodenie
ohrievača sedadiel.

• Akúkoľvek tekutinu rozliatu na vyhrievané se-
dadlo by ste mali okamžite utrieť suchou han-
drou.

• Keď čistíte sedadlo, nikdy nepoužívajte ben-
zín, riedidlo ani podobné materiály.

• V prípade akýchkoľvek porúch, alebo ak vy-
hrievanie sedadiel nefunguje, vypnite spínač
a dajte systém skontrolovať predajcovi vozi-
diel NISSAN alebo kvalifikovanej dielni.

TRETÍ RAD SEDADIEL (ak je
súčasťou výbavy)
Sklopenie

Ak chcete sklopiť sedadlá tretieho radu pre maxi-
málne rozšírenie batožinového priestoru:

1. Skontrolujte, či sú opierky hlavy úplne dole.

2. Sedadlo uvoľnite potiahnutím popruhu ➀.

3. Po uvoľnení operadlo potlačte dopredu ➁.

Ak chcete sedadlá tretieho radu vrátiť do polohy se-
denia:

Potiahnutím popruhov ➀ zdvihnite každé operad-
lo. Ťahajte dozadu, pokým operadlo nezapadne na
miesto. Skontrolujte, či ste každé operadlo správne
zdvihli do zvislej a zaistenej polohy.

VAROVANIE

Keď operadlo vrátite do polohy normálneho se-
denia, opierky hlavy musíte vrátiť do zvislej polo-
hy, aby ste pasažierov vo vozidle riadne ochránili.

NIC3543

JVR0329XZ
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LAKŤOVÁ OPIERKA

Lakťovú opierku sklopte nadol a zároveň ťahajte
popruh (ak je súčasťou výbavy), pokým nebude v
horizontálnej polohe.

VAROVANIE

Opierky hlavy dopĺňajú iné bezpečnostné systé-
my vozidla. Pri určitých nárazoch do zadnej časti
môžu poskytnúť doplnkovú ochranu pred zrane-
ním. Nastaviteľné opierky hlavy musia byť nasta-
vené správne, tak, ako je to uvedené v tejto časti.
Keď na sedadle sedel niekto iný, skontrolujte jeho
nastavenie. Na stopky opierok hlavy nič nepripá-
jajte a opierky hlavy taktiež nedemontujte. Se-
dadlo s odmontovanou opierkou hlavy nepouží-
vajte. Ak je opierka hlavy odmontovaná, znovu ju
namontujte a správne nastavte, a to ešte pred-
tým, ako dané miesto sedenia použije pasažier.
Nedodržanie týchto pokynov môže znížiť účin-
nosť opierky hlavy. Môže to zvýšiť riziko vážneho
zranenia alebo smrti pri kolízii.

• Vaše vozidlo je vybavené opierkou hlavy, ktorá
môže byť integrovaná, nastaviteľná alebo pev-
ná.

• Nastaviteľné opierky hlavy majú na stopke via-
cero zárezov, ktoré ich zaisťujú v požadovanej
polohe.

• Pevné opierky hlavy majú jeden zaisťovací zárez,
ktorý ich drží na ráme sedadle.

• Správne nastavenie:

– Pri nastaviteľnom type zarovnajte opierku
hlavy tak, aby bol stred opierky hlavy približ-
ne na úrovni stredu vášho ucha.

– Ak je poloha vášho ucha stále vyššia ako od-
porúčané nastavenie, opierku hlavy dajte do
najvyššej polohy.

• Ak ste opierku hlavy vybrali, pred jazdou sa uis-
tite, že ste ju znovu namontovali a zaistili na da-
nom sedadle.

NASTAVITEĽNÁ OPIERKA HLAVY

1. Vyberateľná opierka hlavy

2. Viaceré zárezy

3. Tlačidlo uzamknutia

4. Stopky

PEVNÁ OPIERKA HLAVY

JVR0337XZ

Druhý rad sedadiel

SSS0992Z

JVR0203XZ

OPIERKY HLAVY
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1. Vyberateľná opierka hlavy

2. Jeden zárez

3. Tlačidlo uzamknutia

4. Stopky

DEMONTÁŽ

Opierku hlavy demontujte nasledujúcim postupom:

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 ešte predtým, ako dané miesto sedenia
použije pasažier.

MONTÁŽ

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.

NASTAVENIE

Pre nastaviteľnú opierku hlavy

Nastavte opierku hlavy tak, aby jej stred bol na úrov-
ni stredu vašich uší. Ak je poloha vášho ucha stále
vyššia ako odporúčané nastavenie, opierku hlavy
dajte do najvyššej polohy.

Pre pevnú opierku hlavy:

Pred jazdou sa uistite, že opierka hlavy je nasadená
z uloženej polohy alebo z ktorejkoľvek nezaistenej
polohy tak, že zaisťovacie tlačidlo zapadlo do zárezu
v danom mieste na sedenie.

SSS1037Z

SSS1038Z

SSS0997Z

JVR0259XZ
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Zdvihnutie

Aby ste zdvihli opierku hlavy, potiahnite ju smerom
nahor.

Opierku hlavy zdvihnite stlačením a podržaním tla-
čidla zaistenia. Potom ju vytiahnite smerom hore.

Pred jazdou sa uistite, že opierka hlavy je nasadená
z uloženej polohy alebo z ktorejkoľvek nezaistenej
polohy tak, že zaisťovacie tlačidlo zapadlo do zárezu
v danom mieste na sedenie.

Spustenie

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

Pred jazdou sa uistite, že opierka hlavy je nasadená
tak, že zaisťovacie tlačidlo zapadlo do zárezu v da-
nom mieste na sedenie.

PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE
POUŽÍVANIE BEZPEČNOSTNÉHO
PÁSU
Ak máte bezpečnostný pás riadne zapnutý a nasta-
vený a sedíte vzpriamene a ste dobre opretí o se-
dadlo, výrazne to znižuje riziko zranenia alebo úmr-
tia a/alebo závažnosť zranení v prípade nehody.
Spoločnosť NISSAN vám silno odporúča, aby ste si
vy a všetci pasažieri vo vozidle zapli bezpečnostný
pás pri každej jazde aj v prípade, ak je vaše sedadlo
vybavené systémami doplnkových airbagov.

SSS1035Z

Typ A

SSS1037Z

Typ B

SSS1036Z

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
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SSS0134AZ

SSS0136AZ

SSS0014Z

SSS0016Z
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VAROVANIE

• Bezpečnostné pásy sú vyrobené tak, aby chrá-
nili kostru tela a mali by prechádzať spodnou
časťou panvy, cez hruď a plecia; spodná časť
bezpečnostného pásu nesmie prechádzať cez
oblasť brucha. Ak bezpečnostný pás nemáte
založený správne, môže to spôsobiť vážne
zranenia.

• Spodnú časť lonového pásu umiestnite čo
možno najnižšie a najpohodlnejšie okolo bo-
kov, nie cez pás. Ak budete mať lonový pás prí-
liš vysoko, mohlo by to v prípade nehody zvý-
šiť riziko vnútorných zranení.

• Nedovoľte, aby jeden bezpečnostný pás pou-
žívala naraz viac ako jedna osoba. Každý bez-
pečnostný pás môže naraz použiť len jedna
osoba; je veľmi nebezpečné zapínať bezpeč-
nostný pás okolo dieťaťa, ktoré sa nachádza v
lone niektorého pasažiera.

• Vo vozidle nikdy neprevážajte viac pasažierov
ako je bezpečnostných pásov.

• Nikdy nemajte bezpečnostné pásy zapnuté s
vnútornou stranou smerom nahor. Bezpeč-
nostný pás by ste si nemali zapínať pretočený.
Môže to znížiť ich účinnosť.

• Bezpečnostný pás by mal byť nastavený čo
možno najpevnejšie v rámci komfortu, aby za-
bezpečoval ochranu, na ktorú bol vytvorený.
Nenapnutý pás značne zníži ochranu, ktorú
poskytuje jeho nositeľovi.

• Každá osoba, ktorá riadi alebo sa vezie v tom-
to vozidle, by mala vždy používať bezpečnost-

ný pás. Ak je to možné, deti by mali byť riadne
pripútané na zadnom sedadle v prvku zaiste-
nia detí.

• Pás si nedávajte za chrbát alebo pod rameno.
Vrchnú časť pásu veďte vždy cez vaše plecia a
hruď. Pás by mal byť čo najďalej od vašej tvá-
re a krku, ale nemal by byť vzdialený od vášho
ramena. Ak bezpečnostný pás nemáte zalo-
žený správne, môže to spôsobiť vážne zrane-
nia.

• Používateľ by nemal vykonávať žiadne modi-
fikácie ani montovať doplnky, ktoré by bránili
nastavovacím zariadeniam bezpečnostných
pásov vo funkcii alebo by bránili konzole bez-
pečnostného pásu v napínaní pásu.

• Dávajte pozor, aby ste sa vyhli kontaminácii
tkaniny pásu voskami, olejmi a chemickými
prostriedkami, obzvlášť elektrolytom akumu-
látora. Čistenie môžete bezpečne vykonávať s
pomocou jemného mydla a vody. Bezpečnost-
ný pás by ste mali vymeniť v prípade, že sa
tkanina rozstrapká, kontaminuje alebo poško-
dí.

• Všetky zostavy bezpečnostných pásov, vráta-
ne navíjača a príslušného technického vyba-
venia, by mali byť po každej zrážke skontrolo-
vané autorizovaným predajcom vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanou dielňou. Spoloč-
nosť NISSAN odporúča vykonať výmenu všet-
kých súprav bezpečnostných pásov, ktoré boli
použité počas zrážky. Nemusíte to vykonať iba
za podmienky, ak zrážka bola ľahká a pásy ne-
preukazujú známky poškodenia a aj naďalej
riadne fungujú. Konzoly bezpečnostných pá-
sov, ktoré sa počas kolízie nepoužívali, by ste

taktiež mali nechať skontrolovať a ak zazna-
menáte poškodenie alebo nesprávne fungo-
vanie, v prípade potreby vymeniť.

• Je životne dôležité, aby ste vymenili celú mon-
táž bezpečnostného pásu v prípade, že sa pás
poškodil pri ťažkom náraze aj v prípade, že
poškodenie montáže pásu nie je viditeľné.

• Keď sa aktivoval predpínač bezpečnostného
pásu, nemôže sa znovu použiť. Musí sa vyme-
niť spolu s navíjačom. Kontaktujte autorizova-
ného predajcu NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

• Odstránenie a montáž častí systému predpí-
načov bezpečnostných pásov by mal vykonať
autorizovaný predajca vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovaná dielňa.

BEZPEČNOSŤ DIEŤAŤA

VAROVANIE

• Dojčatá a deti potrebujú špeciálnu ochranu.
Bezpečnostné pásy vozidla nemusia byť pre
ne vhodné. Ramenný pás sa môže dostať prí-
liš blízko k tvári alebo krku. Lonový pás nemu-
sí byť vhodný pre ich malé bedrové kosti. V prí-
pade nehody môže nesprávne zapnutý bez-
pečnostný pás spôsobiť vážne alebo smrteľné
zranenia.

• Vždy používajte vhodný prvok zaistenia detí.

Deti potrebujú, aby ich dospelí chránili. Musia byť
riadne pripútané. Správne pripútanie dieťaťa závisí
od jeho veľkosti.
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Dojčatá a malé deti

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 pre vaše dieťa a vždy dodržiavajte
pokyny výrobcu prvku zaistenia detí o montáži a
použití.

Veľké deti

VAROVANIE

• Deťom nikdy nedovoľte stáť alebo kľačať na
ktoromkoľvek sedadle.

• Počas pohybu vozidla deťom nikdy nedovoľte
zdržiavať sa v nákladnom priestore. Mohlo by
dôjsť k vážnemu zraneniu dieťaťa v prípade
nehody alebo náhleho zastavenia.

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.

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 neveďte cez oblasť brucha. Kontaktujte
vášho lekára, ktorý vám poskytne špecifické odpo-
rúčania.

ZRANENÉ OSOBY
Spoločnosť NISSAN odporúča, aby aj zranené osoby
používali bezpečnostné pásy. Kontaktujte vášho le-
kára, ktorý vám poskytne špecifické odporúčania.

ZNAČKA STREDU NA
BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOCH
Voľba správnej súpravy
bezpečnostných pásov

Spona stredného bezpečnostného pásu je označe-
ná značkou CENTER. Jazýček zadného stredného
bezpečnostného pásu môže byť upnutý iba do spo-
ny zadného stredného bezpečnostného pásu.

SSS0099Z

SSS0671Z

Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia 1-13



TROJBODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ
PÁSY

VAROVANIE

Každá osoba, ktorá riadi alebo sa vezie v tomto
vozidle, by mala vždy používať bezpečnostný pás.

Zapnutie bezpečnostných pásov.

VAROVANIE

Operadlo by nemalo byť sklopené viac, ako si vy-
žaduje komfort pri jazde. Bezpečnostné pásy sú
najúčinnejšie vtedy, ak je pasažier v sedadle úpl-
ne opretý a narovnaný.

1. Nastavte si sedadlo. (Pozri časť “Sedadlá” uvede-
né 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 bez-
pečnostného pásu a tým aj možnosť voľ-
ného pohybu na sedadle.

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

3. Časť bedrového pásu umiestnite nadol a pohodl-
ne 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 prilieha-
vo cez vašu hruď.

Regulátor výšky ramenného pásu (ak je
súčasťou výbavy)

VAROVANIE

• Výšku kotvy ramenného pásu môžete nasta-
viť do polohy, ktorá vám vyhovuje najviac. Ak
to neurobíte, môže to znížiť účinnosť celého
zadržiavacieho systému a zvýšiť možnosť ale-
bo závažnosť zranenia v prípade nehody.

• Ramenný pás by mal byť položený v strede
vášho pleca. Nemal by sa dotýkať vášho krku.

• Uistite sa, že bezpečnostný pás nie je žiadnym
spôsobom skrútený.

• Po nastavení sa uistite sa, že je kotva ramen-
ného pásu zabezpečená, pokusom o posun
kotvy ramenného pásu nahor alebo nadol.

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

Pás by mal byť čo najďalej od vašej tváre a krku, ale
nemal by byť vzdialený od vášho ramena.

SSS0292Z

SSS0467Z

SSS0351AZ
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Ak ho chcete nastaviť, potiahnite tlačidlo uvoľnenia
➀ a posuňte ukotvenie ramenného pásu ➁ do
správnej polohy, aby pás prechádzal ponad stred
ramena.

Uvoľnite tlačidlo, aby ste ramenný pás zaistili v da-
nej polohe.

Odopnutie bezpečnostných pásov
Stlačte tlačidlo na spone. Bezpečnostný pás sa au-
tomaticky navinie.

Háčik pásu (ak je súčasťou výbavy)

Bezpečnostný pás môžete zavesiť na háčik pásu.

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

• Keď bezpečnostný pás rýchlo potiahnete z na-
víjača.

• Keď vozidlo prudko spomalí.

Ak chcete zvýšiť dôveru k bezpečnostným pásom,
skontrolujte ich činnosť uchopením ramenného pá-
su a jeho rýchlym potiahnutím dopredu. Navíjač by
sa mal zaseknúť a obmedziť ďalší pohyb pásu. Ak sa
navíjač počas kontroly neuzamkne, okamžite kon-
taktujte predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikova-
nú dielňu.

ÚDRŽBA BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU
Pravidelne kontrolujte, či bezpečnostný pás a všet-
ky jeho kovové súčasti, napr. spony, jazýčky, navíjače,
pohyblivé lanká a kotvy riadne fungujú. Ak sa uvoľ-
nia časti, opotrebujú, pretrhnú alebo inak poškodí
tkanina bezpečnostného pásu, musíte dať vymeniť
celú súpravu bezpečnostného pásu.

Ak sa nečistoty usadia vo vodítku ramenného pásu
ukotvení bezpečnostného pásu, bezpečnostný pás
sa môže navíjať pomaly. Vodítko vrchnej časti bez-
pečnostného pásu utrite čistou, suchou handrou.

Ak chcete vyčistiť tkaninu bezpečnostného pásu,
naneste na ňu jemný mydlový roztok alebo akýkoľ-
vek roztok na čistenie čalúnenia a koberca. Potom
tkaninu utrite handrou a bezpečnostné pásy ne-
chajte vyschnúť v tieni. Nedovoľte, aby sa pás navi-
nul, pokým je ešte vlhký.

PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE
POUŽÍVANIE PRVKOV ZAISTENIA
DETÍ

VAROVANIE

• Dojčatá a malé deti by mali byť vždy počas jaz-
dy vo vozidle umiestnené vo vhodnom prvku
zaistenia detí. Nepoužitie prvkov zaistenia de-
tí môže mať za následok vážne poranenie ale-
bo smrť.

• Dojčatá a malé deti by ste nikdy nemali prevá-
žať vo vašom lone. Ani pre tých najsilnejších
dospelých jedincov nie je možné, aby odolali
silám v prípade nehody. Dieťa by mohlo byť
pritlačené medzi dospelú osobu a časti vozid-
la. Preto nikdy nezapínajte rovnaký bezpeč-
nostný pás cez vaše dieťa a zároveň cez vás.

• Spoločnosť NISSAN odporúča, aby boli prvky
zaistenia detí namontované na zadnom se-
dadle. Podľa štatistík nehôd sú deti vo väč-
šom bezpečí, keď sú správne chránené na za-
dnom sedadle ako na prednom sedadle.

JVR0438XZ

SSS0099Z

PRVKY ZAISTENIA DETÍ
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• Nesprávne používanie alebo nesprávna inšta-
lácia prvku zaistenia detí môže zvýšiť riziko
alebo závažnosť poranenia tak pre deti, ako aj
ostatných pasažierov vo vozidle a môže v prí-
pade nehody viesť k vážnym zraneniami ale-
bo smrti.

• Dodržiavajte všetky pokyny výrobcu prvku
zaistenia detí pre montáž a používanie. Keď
kupujete prvok zaistenia detí, uistite sa, že ste
vybrali taký, ktorý sa hodí vášmu dieťaťu a vo-
zidlu. Niektoré typy prvku zaistenia detí nemu-
sí byť možné správne namontovať do vášho
vozidla.

• Smer prvku zaistenia detí, buď dopredu alebo
dozadu, závisí od typu systému zaistenia detí
a od veľkosti dieťaťa. Podrobnosti nájdete v
pokynoch výrobcu prvku zaistenia detí.

• Nastaviteľné operadlá sedadiel by mali byť v
takej polohe, aby zabezpečovali úplný kontakt
medzi prvkom zaistenia detí a operadlom.

• Po uchytení prvku zaistenia detí ho najskôr
otestujte a až potom doň položte dieťa. Ak
chcete skontrolovať, či je bezpečne zachytený
na mieste, potlačte ho zo strany na stranu a
potiahnite ho dopredu. Prvok zaistenia detí by
sa nemal pohybovať o viac ako 25 mm (1 pa-
lec). Ak prvok zaistenia nie je zabezpečený,
podľa potreby dotiahnite pás alebo prvok
zaistenia namontujte na iné sedadlo a odskú-
šajte ho znova.

• Keď prvok zaistenia detí nepoužívate, nechaj-
te ho zaistený systémom zaistenia detí ISOFIX

alebo bezpečnostným pásom, aby ste zabrá-
nili jeho vymršteniu v prípade prudkého brz-
denia alebo nehody.

• Prvok zaistenia detí smerujúci dozadu nikdy
nemontujte na predné sedadlo spolujazdca,
keď je na prednom sedadle dostupný airbag
spolujazdca. Doplnkový predný airbag sa na-
fukuje veľkou silou. Dozadu smerujúci prvok
zaistenia detí môže byť zasiahnutý doplnko-
vými prednými airbagmi v prípade nehody a
spôsobiť vážne zranenia alebo smrť vášho
dieťaťa.

• Ak si bezpečnostný pás na mieste namonto-
vania prvku zaistenia detí vyžaduje ukotvenie
uzamykacím zariadením a ak sa tento nepou-
žíva, môže to mať za následok zranenia spô-
sobené prevrátením prvku zaistenia detí aj v
prípade bežného brzdenia alebo zatáčania.

• Ak montujete systém zaistenia detí na zadné
sedadlo, posuňte zadné sedadlo do krajnej za-
dnej polohy (pre modely s posuvnými sedad-
lami).

VÝSTRAHA

Pamätajte si, že prvok zaistenia detí ponechaný v
uzavretom vozidle sa môže veľmi zohriať. Pred
umiestnením vášho dieťaťa do prvku zaistenia
detí skontrolujte sedacie povrchy a spony.

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 použití a montáži. Okrem to-

ho je pre väčšie deti dostupných mnoho typov prv-
kov zaistenia detí, ktoré by ste mali použiť pre maxi-
málnu ochranu.

UNIVERZÁLNE PRVKY ZAISTENIA
DETÍ PRE PREDNÉ SEDADLO A PRE
ZADNÉ SEDADLÁ

VAROVANIE

Vo vozidlách vybavených systémom bočných air-
bagov nedovoľte dojčatám ani malým deťom se-
dieť na prednom sedadle spolujazdca, pretože
airbag môže v prípade aktivácie počas kolízie
spôsobiť vážne zranenia.

POZNÁMKA

Univerzálne prvky zaistenia detí schválené naria-
dením UN č. 44 (UN R44) alebo UN nariadenie č.
129 (UN R129) sú jasne označené kategóriami, ako
napríklad univerzálna, polouniverzálna alebo
ISOFIX.

Pri výbere prvku zaistenia detí majte na pamäti na-
sledujúce body:

• Vyberte si taký prvok zaistenia detí, ktorý je vy-
robený v zhode s predpisom UN R44 alebo UN
R129

• 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.
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• 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.

Hmotnostná skupina detskej sedačky
Hmotnostná skupina Hmotnosť dieťaťa

Skupina 0 do 10 kg
Skupina 0+ do 13 kg
Skupina I 9 až 18 kg
Skupina II 15 až 25 kg
Skupina III 22 až 36 kg

Príklady typov detských sedačiek:

JVR0371XZ

Kategórie detskej bezpečnostnej sedačky 0 a 0+

JVR0372XZ

Kategórie detskej bezpečnostnej sedačky 0+ a I

JVR0373XZ

Kategórie detskej bezpečnostnej sedačky II a III
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Schválené polohy prvkov zaistenia detí
Nasledujúce obmedzenia platia pri používaní prvkov zaistenia detí pre rôzne hmotnosti detí a polohy
montáže.

Hmotnostná skupina

Vhodnosť
Predné
sedadlo

spolujazdca
(Airbag

zapnutý)

Predné
sedadlo

spolujazdca
(Airbag

vypnutý)

Vonkajšie
sedadlo v

druhom rade

Stredné
sedadlo v

druhom rade

Sedadlo v
treťom rade

0 <10 kg X X U*2 X X
0+ <13 kg X L*2 U/L*2 X X
I 9 - 18 kg X L*2 U*2 X X
II 15 - 25 kg X L*1*2 UF/L*1*2 X X
III 22 - 36 kg X L*1*2 UF/L*1*2 X X

X: Nie je vhodné pre prvok zaistenia detí.
U: Vhodné pre systém prvku zaistenia detí univerzálnej kategórie, ktorý je schválený pre túto hmot-

nostnú skupinu.
UF: Vhodné pre dopredu smerujúci systém prvku zaistenia detí univerzálnej kategórie, ktorý je schválený

pre túto hmotnostnú skupinu.
L: Vhodné pre presne určené prvky zaistenia detí uvedené v nasledujúcej tabuľke alebo v zozname

vozidiel výrobcu prvku zaistenia detí.
*1: Pri montáži detskej sedačky odstráňte opierku hlavy.
*2: Pri montáži detskej sedačky na posuvné sedadlo nastavte detskú sedačku do najzadnejšej polohy

posunutia.
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Povolené voliteľné prvky na montáž prvku zaistenia detí ISOFIX

Hmotnostná skupina

Vhodnosť

Predné
sedadlo

spolujazdca

Vonkajšie
sedadlo v
druhom

rade

Stredné
sedadlo v
druhom

rade

Sedadlo v
treťom rade

Carry-cot
F ISO/L1 X X X X
G ISO/L2 X X X X

0+ (<10 kg) E ISO/R1 X IL* X X

0+ (<13 kg)
E ISO/R1 X IL X X
D ISO/R2 X IL* X X
C ISO/R3 X IL* X X

I (9 - 18 kg)

D ISO/R2 X IL* X X
C ISO/R3 X IL* X X
B ISO/F2 X IUF X X
B1 ISO/F2X X IL*1/IUF X X
A ISO/F3 X IUF X X

II (15 - 25 kg) — — X IL*1 X X
III (22 - 36 kg) — — X IL*1 X X

X: Nie je vhodné pre prvok zaistenia detí.
IUF: Vhodné pre systém prvku zaistenia detí univerzálnej kategórie smerujúci dopredu, ktorý je schválený

pre túto hmotnostnú skupinu.
IL: Vhodné pre určený systém prvku zaistenia detí (PZD) kategórie ISOFIX uvedený v nižšie uvedenom

zozname alebo v zozname vozidiel výrobcu prvku zaistenia detí.
IL*: Vhodné pre určený systém prvku zaistenia detí (PZD) kategórie ISOFIX uvedený v zozname vozidiel

výrobcu prvku zaistenia detí.
*1: Pri montáži detskej sedačky odstráňte opierku hlavy.
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Zoznam odporúčaných univerzálnych prvkov zaistenia detí

Predné sedadlo
spolujazdca

(Airbag vypnutý)

Vonkajšie sedadlo
v druhom rade

Stredné sedadlo v
druhom rade

Sedadlo v treťom
rade

0+ (<13 kg) Maxi Cosi Cabrio
Fix

Maxi Cosi Cabrio
Fix — —

I (9 - 18 kg)
Römer King plus Römer King plus — —

— Römer Duo plus — —

II (15 - 25 kg)
Römer Kid fix

(namontované
pomocou pásu)

Römer Kid fix
(namontované
pomocou pásu)

— —

III (22 - 36 kg)
Römer Kid fix

(namontované
pomocou pásu)

Römer Kid fix
(namontované
pomocou pásu)

— —
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Zoznam odporúčaných polo-univerzálnych prvkov zaistenia detí

Predné sedadlo
spolujazdca

(Airbag vypnutý)

Vonkajšie sedadlo v
druhom rade

Stredné sedadlo
v druhom rade

Sedadlo v treťom
rade

0+ (<13 kg)

Maxi Cosi Cabrio Fix
plus

Easy Fix

Maxi Cosi Cabrio Fix
plus

Easy Fix
— —

—
Maxi Cosi Cabrio Fix

plus
Easy Fix Base

— —

I (9 - 18 kg) — Maxi Cosi pearl plus
family fix — —

II (15 - 25 kg) —
Römer Kid fix

(namontované
pomocou ISOFIX)

— —

III (22 - 36 kg) —
Römer Kid fix

(namontované
pomocou ISOFIX)

— —
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Zoznam schválených prvkov zaistenia detí SYSTÉM ZAISTENIA DETÍ ISOFIX (pre
sedadlá druhého radu)

Vaše vozidlo je vybavené špeciálnymi kotviacimi
bodmi, ktoré sa používajú s prvkami zaistenia detí
ISOFIX.

Názov PZD Pripevnenie PZD Smerovanie polohy Kategória

0+ (<13 kg)
Römer Baby safe

plus SHR II+
základňa ISOFIX

ISOFIX a podporná
noha Smerujúci dozadu Polouniverzálny

I (9 - 18 kg) Römer Duo plus *1 ISO/F2X vrchný
popruh Smerujúci dopredu Univerzálny

*1: Upevňovacie rameno PZD (systém prvku zaistenia detí) sa musí uchytiť do spodnej kotvy ISOFIX s dru-
hým radom operadiel v najzadnejšej polohe. Následne operadlo nakloňte dopredu, aby ste zabezpečili
dobrú oporu (0 — 3 posunutia od najzadnejšej polohy) (pre modely s posuvnými sedadlami).

JVR0351XZ

Umiestnenie štítku ISOFIX
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Polohy spodných kotviacich bodov
ISOFIX
Kotviace body ISOFIX sú poskytnuté kvôli montáži
prvkov zaistenia detí len v druhom rade zadných
vonkajších sedadiel.

VAROVANIE

• Nepokúšajte sa namontovať prvok zaistenia
detí do strednej polohy sedenia pomocou
ukotvení ISOFIX.

Ukotvenia ISOFIX sa nachádzajú v zadnej časti se-
dáku sedadla v blízkosti operadla tak, ako to vidíte
na obrázku. Na operadle je štítok, ktorý vám pomô-
že 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. Táto informácia by sa taktiež mala nachá-
dzať v pokynoch od výrobcu prvku zaistenia detí.

Prvky zaistenia detí ISOFIX vo všeobecnosti vyža-
dujú aj použitie vrchného popruhu alebo iné proti-
rotačné zariadenia, ako napríklad podporné nožič-
ky. Keď inštalujete prvok zaistenia detí ISOFIX, po-
zorne si prečítajte a postupujte podľa inštrukcií v
tomto návode a tých, ktoré vám boli dodané spolu
s prvkami zaistenia detí. (Pozri časť “Montáž prvku
zaistenia detí pomocou systému ISOFIX” uvedené
neskôr v tejto časti.)

UKOTVENIE PRVKU ZAISTENIA DETÍ
(pre sedadlá druhého radu)
Vaše vozidlo je navrhnuté tak, aby ste na sedadlo v
druhom rade mohli namontovať prvok zaistenia de-
tí. Pri montáži prvku zaistenia detí si pozorne prečí-
tajte a dodržiavajte pokyny v tejto príručke a v prí-
ručke, ktorá bola súčasťou dodávky prvku zaistenia
detí.

VAROVANIE

• Kotviace body prvkov zaistenia detí sú vytvo-
rené tak, aby odolali len takému zaťaženiu,
ktoré vytvára správne upevnený prvok zaiste-
nia detí. Za žiadnych okolností sa nesmú pou-
žiť pre zaistenie bezpečnostných pásov do-
spelých osôb, na zaistenie popruhov alebo
upevnenie iných predmetov alebo príslušen-
stva vozidla. Nedodržanie tohto pokynu môže
mať za následok poškodenie kotviacich bodov
prvkov zaistenia detí. V prípade použitia po-
škodených kotviacich bodov nebude prvok
zaistenia detí namontovaný správne a pri ko-
lízii môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo
usmrteniu dieťaťa.

• Vrchný popruh prvku zaistenia detí sa môže v
prípade kontaktu s krytom batožinového
priestoru (ak je súčasťou výbavy) alebo s pred-
metmi v batožinovom priestore poškodiť. Kryt
batožinového priestoru vyberte z vozidla ale-
bo ho zaistite v nákladnom priestore. Taktiež
zaistite všetky predmety v nákladnom pries-
tore. Ak je poškodený vrchný popruh prvku
zaistenia detí, vaše dieťa sa v prípade kolízie
môže vážne zraniť alebo prísť o život.

SSS0637Z

Poloha spodných ukotvení ISOFIX

SSS0644Z

Pripojenie ukotvení
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Umiestnenie kotviacich bodov

Kotviace body sú umiestnené podľa obrázka.

Vrchný popruh dajte ponad operadlo a zaistite ho k
ukotveniu popruhu, ktoré poskytuje najkolmejšiu
montáž. Popruh dotiahnite podľa pokynov výrobcu,
aby ste odstránili všetky voľné miesta.

MONTÁŽ PRVKU ZAISTENIA DETÍ
POMOCOU SYSTÉMU ISOFIX

VAROVANIE

• Prvky zaistenia detí ISOFIX pripojte len k sta-
noveným miestam. Pre polohy spodných
ukotvení ISOFIX si pozrite “Systém zaistenia
detí ISOFIX (pre sedadlá druhého radu)” uve-
dené skôr v tejto časti. Ak prvok zaistenia detí
nie je správne zaistený, vaše dieťa môže v prí-
pade nehody utrpieť vážne zranenia alebo
smrť.

• Nemontujte prvky zaistenia detí, ktoré vyža-
dujú použitie vrchného popruhu na polohy se-
dadla, ktoré nemajú ukotvenie vrchného pop-
ruhu.

• Prvok zaistenia detí nemontujte na stredné
zadné sedadlo pomocou spodných ukotvení
ISOFIX. Prvok zaistenia detí nebude správne
zaistený.

• Skontrolujte spodné kotviace body tak, že vlo-
žíte vaše prsty do spodnej kotviacej oblasti a
uistíte sa, že kotvám ISOFIX nezavadzajú žiad-
ne prekážky, ako napr. čalúnenie sedadla ale-
bo poťah sedáku sedadla. Prvok zaistenia detí
nebude bezpečne zaistený, ak nie je voľný prí-
stup ku kotviacim bodom ISOFIX.

• Kotviace body prvkov zaistenia detí sú vytvo-
rené tak, aby odolali len takému zaťaženiu,
ktoré vytvára správne upevnený prvok zaiste-
nia detí. Za žiadnych okolností sa nesmú pou-
žiť pre zaistenie bezpečnostných pásov do-
spelých osôb, na zaistenie popruhov alebo
upevnenie iných predmetov alebo príslušen-
stva vozidla. Nedodržanie tohto pokynu môže
mať za následok poškodenie kotviacich bodov
prvkov zaistenia detí. V prípade použitia po-
škodených kotviacich bodov nebude prvok
zaistenia detí namontovaný správne a pri ko-
lízii môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo
usmrteniu dieťaťa.

JVR0447X

Typ A

JVR0448XZ

Typ B (príklad)
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Montáž na zadné vonkajšie sedadlá

Smerujúci dopredu:
Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správne použitie
prvku zaistenia detí. Pomocou týchto krokov na-
montujte prvok zaistenia detí smerujúci dopredu na
vonkajšie sedadlá druhého radu sedadiel pomocou
systému ISOFIX:

1. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo ➀.

2. Pripojenia kotiev prvku zaistenia detí k spodným
kotvám ISOFIX ➁.

3. Pre Európu (hmotnostná skupina I-F2X, II, III):

Zadná časť prvku zaistenia detí musí byť zais-
tená k operadlu sedadla vozidla. Z dôvodu dosia-
hnutia správneho umiestnenia prvku zaistenia
detí odstráňte opierku hlavy. Opierku hlavy ulož-
te na bezpečné miesto. Po odmontovaní prvku
zaistenia detí namontujte opierku hlavy naspäť.
(Pozri časť “Opierky hlavy” uvedené skôr v tejto
časti a “Univerzálne prvky zaistenia detí pre pred-
né sedadlo a pre zadné sedadlá” uvedené skôr v
tejto časti)

Pre Európu (okrem hmotnostnej skupiny I-F2X,
II, III):

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. Ak odmontujete opierku hlavy, uložte ju na
bezpečné miesto. Po odmontovaní prvku zaiste-
nia detí namontujte opierku hlavy naspäť. Ak po-
loha sedadla neobsahuje nastaviteľnú opierku
hlavy a zasahuje do správneho napasovania prv-
ku zaistenia detí, vyskúšajte inú polohu sedadla
alebo iný prvok zaistenia detí. (Pozri časť “Opier-
ky hlavy” uvedené skôr v tejto časti a “Univerzál-
ne prvky zaistenia detí pre predné sedadlo a pre
zadné sedadlá” uvedené skôr v tejto časti.)

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. Nastaviteľné operadlá sedadiel by mali
byť v takej polohe, aby zabezpečovali úplný kon-
takt medzi prvkom zaistenia detí a operadlom.

5. Ak prvok zaistenia detí obsahuje vrchný popruh,
preveďte vrchný popruh a zabezpečte ho k bodu
ukotvenia popruhu. (Pozri časť “Ukotvenie prvku
zaistenia detí (pre sedadlá druhého radu)” uve-
dené 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.

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.

SSS0646AZ

Kroky 1 a 2

SSS0754AZ

Krok 4

SSS0755AZ

Krok 7
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Smerujúci dozadu:

Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správne použitie
prvku zaistenia detí. Pomocou týchto krokov na-
montujte prvok zaistenia detí smerujúci dozadu na
vonkajšie sedadlá druhého radu sedadiel pomocou
systému 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 (pre sedadlá druhého radu)” uve-
dené 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.

MONTÁŽ PRVKU ZAISTENIA DETÍ
POMOCOU TROJBODOVÉHO
BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU
Montáž na zadné sedadlá - bez
automatického uzamykacieho režimu
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 trojbodového
bezpečnostného pásu bez režimu automatického
uzamykania:

1. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo ➀.

2. Montáž na zadné vonkajšie sedadlá (pre Euró-
pu (hmotnostná skupina II a III)):

Odmontujte opierku hlavy. (Pozri časť “Opierky
hlavy” uvedené skôr v tejto časti, “Univerzálne
prvky zaistenia detí pre predné sedadlo a pre za-
dné sedadlá” uvedené skôr v tejto časti.)

SSS0649AZ

Kroky 1 a 2

SSS0756AZ

Krok 3

SSS0757AZ

Krok 6
SSS0758AZ

Smerujúci dopredu: Krok 1
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Montáž na zadné vonkajšie sedadlá (pre Euró-
pu (s výnimkou pre hmotnostnú skupinu II a
III)):

Opierku hlavy nastavte do najvyššej polohy. (Po-
zri časť “Opierky hlavy” uvedené skôr v tejto časti,
“Univerzálne prvky zaistenia detí pre predné se-
dadlo a pre zadné sedadlá” uvedené skôr v tejto
časti.)

3. Jazýček bezpečnostného pásu preveďte cez pr-
vok zaistenia detí a vložte ho do spony ➁, pokým
nebudete cítiť zapadnutie západky.

4. Aby ste predišli uvoľneniu v tkanine bezpečnost-
ného pásu, musíte bezpečnostný pás zaistiť na
mieste pomocou uzamykacích zariadení pripo-
jených k prvku zaistenia detí.

5. Z bezpečnostného pásu odstráňte všetky ochab-
nutia; nadol ➂ a dozadu ➃ pevne zatlačte vašim
kolenom v strede prvku zaistenia detí, aby ste
stlačili sedák a operadlo sedadla, pričom bezpeč-
nostný pás vyťahujte. Nastaviteľné operadlá se-
dadiel by mali byť v takej polohe, aby zabezpečo-
vali úplný kontakt medzi prvkom zaistenia detí a
operadlom.

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 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 trojbodového
bezpečnostného pásu bez režimu automatického
uzamykania:

1. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo ➀.

SSS0493AZ

Smerujúci dopredu: Krok 3

SSS0647AZ

Smerujúci dopredu: Krok 5

SSS0638AZ

Smerujúci dopredu: Krok 6

SSS0759AZ

Smerujúci dozadu: Krok 1
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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
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.

SSS0654AZ

Smerujúci dozadu: Krok 2

SSS0639AZ

Smerujúci dozadu: Krok 4

SSS0658AZ

Smerujúci dozadu: Krok 5
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Montáž na sedadlo predného
spolujazdca

VAROVANIE

• Prvok zaistenia detí smerujúci dozadu nikdy
nemontujte na predné sedadlo spolujazdca,
keď je na prednom sedadle dostupný airbag
spolujazdca. Doplnkový predný airbag sa na-
fukuje veľkou silou. Dozadu smerujúci prvok
zaistenia detí môže byť zasiahnutý doplnko-

vými prednými airbagmi v prípade nehody a
spôsobiť vážne zranenia alebo smrť vášho
dieťaťa.

• Nikdy nemontujte prvok zaistenia detí s vrch-
ným popruhom na predné sedadlo.

• Spoločnosť NISSAN odporúča, aby bol prvok
zaistenia detí namontovaný na zadnom se-
dadle. Avšak, ak musíte podľa miestnych na-
riadení namontovať prvok zaistenia detí na

sedadlo predného spolujazdca, posuňte se-
dadlo spolujazdca do najzadnejšej polohy.

• Prvky zaistenia detí pre dojčatá sa musia pou-
žívať v smere smerujúcom dozadu, a preto sa
nesmú používať na prednom sedadle, keď je
dostupný predný airbag spolujazdca.

• Ak nepoužijete bezpečnostné pásy, bude to
mať za následok nesprávne zabezpečenie
prvku zaistenia detí. Prvok by sa mohol pre-
vrátiť alebo byť inak nezaistený a spôsobiť
zranenie dieťaťa v prípade náhleho zastave-
nia alebo kolízie.

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
trojbodového bezpečnostného pásu bez režimu
automatického uzamykania:

1. Airbag predného spolujazdca vypnite pomocou
spínača airbagu predného spolujazdca. (Pozri
časť “Doplnkový systém zaistenia (SRS)” uvedené
neskôr v tejto časti.) Spínač zapaľovania dajte do
polohy ON a uistite sa, že sa rozsvieti kontrolka
stavu airbagu spolujazdca na prednom sedadle

(OFF).

JVR0285XZ

Pre Európu (hmotnostná skupina II a III)

SSS0300AZ

Pre Európu (s výnimkou pre hmotnostnú skupinu II a III)
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2. Posuňte sedadlo do najzadnejšej polohy ➀.

3. Pre Európu (hmotnostná skupina II a III):

Odmontujte opierku hlavy ➁. (Pozri časť “Opier-
ky hlavy” uvedené skôr v tejto časti, “Univerzálne
prvky zaistenia detí pre predné sedadlo a pre za-
dné sedadlá” uvedené skôr v tejto časti.)

Pre Európu (s výnimkou pre hmotnostnú sku-
pinu II a III):

Opierku hlavy ➁ nastavte do najvyššej polohy.
(Pozri časť “Opierky hlavy” uvedené skôr v tejto
časti, “Univerzálne prvky zaistenia detí pre pred-
né sedadlo a pre zadné sedadlá” uvedené skôr v
tejto časti.)

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.

SSS0627Z

Smerujúci dopredu: Kroky 2 a 3
SSS0360CZ

Smerujúci dopredu: Krok 5

SSS0647BZ

Smerujúci dopredu: Krok 7

JVR0286XZ

Smerujúci dopredu: Krok 8 (pre Európu (hmotnostná
skupina II a III))

SSS0302GZ

Smerujúci dopredu: Krok 8 (pre Európu (okrem
hmotnostná skupina II a III))
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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 6 až 8.

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, doplnkových záclonových boč-
ných airbagoch a bezpečnostných pásoch s pred-
pínačom.

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.

Doplnkový systém bočných airbagov
Tento systém pomáha tlmiť nárazy zasahujúce ob-
lasť hrudníka vodiča a spolujazdca na prednom se-
dadle pri niektorých bočných zrážkach. Doplnkový
bočný airbag je vytvorený tak, aby sa nafúkol na tej
bočnej strane, ktorá bola zasiahnutá nárazom.

Doplnkový systém záclonových
bočných airbagov
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 je vytvo-
rený tak, aby sa nafúkol na tej bočnej strane, ktorá
bola zasiahnutá nárazom.

Systém SRS je navrhnutý pre doplnkovú ochranu
pri nehodách pre vodiča, ktorú vodičovi a pasažie-

rom poskytujú bezpečnostné pásy a nie je navrh-
nutý ako ich náhrada. Systém SRS pomáha zachra-
ňovať životy a znižovať vážne zranenia. Nafukujúce
sa airbagy môžu však spôsobiť odreniny na tvári
alebo iné zranenia. Airbagy neposkytujú ochranu
spodnej časti tela. Bezpečnostné pásy by ste mali
mať vždy správne zapnuté a spolujazdci na pred-
nom sedadle by mali sedieť v dostatočnej vzdiale-
nosti od volantu a prístrojovej dosky. (Pozri časť
“Bezpečnostné pásy” uvedené skôr v tejto časti). Air-
bagy sa nafúknu rýchlo, aby pomohli pri ochrane
pasažierov. Sila nafukujúcich sa airbagov môže zvý-
šiť riziko zranenia počas nafukovania modulov air-
bagu, 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 za-
paľovania v polohe ON.

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, na pri-
bližne 7 sekúnd sa rozsvieti kontrolka airbagov
SRS a potom zhasne. Znamená to, že systém SRS
airbagov je funkčný. (Pozri časť “Kontrolka pre SRS
airbagy” uvedené neskôr v tejto časti.)

DOPLNKOVÝ SYSTÉM ZAISTENIA
(SRS)
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VAROVANIE

• Doplnkové predné airbagy sa za normálnych
okolností nenafúknu v prípade bočného nára-
zu, nárazu do zadnej časti, prevrátenia alebo v
prípade slabšieho čelného nárazu. Vždy majte
zapnutý bezpečnostný pás, aby ste prispeli k
zníženiu rizika alebo závažnosti zranenia pri
nehodách.

• Bezpečnostné pásy a doplnkové predné air-
bagy sú najúčinnejšie vtedy, ak ste opretý a
sedíte v sedadle vzpriamene. Predný airbag sa
nafukuje veľkou silou. Ak vy a ani vaši pasa-
žieri nie ste pripútaní, nakláňate sa dopredu,
sedíte bokom alebo akýmkoľvek iným
nesprávnym spôsobom, vy a vaši pasažieri sa
vystavujete veľkému riziku zranenia alebo
smrti v prípade nehody. Mnoho vážnych až
smrteľných zranení vám a vašim pasažierom

môže spôsobiť aj doplnkový predný airbag, ak
ste počas jeho nafukovania priamo nad ním.
Vždy sa v sedadle riadne oprite a buďte čo
možno najďalej od volantu a prístrojovej do-
sky, ako je to možné. Vždy používajte bezpeč-
nostné pásy.

• Ruky majte na vonkajšej strane volantu. Ak ich
dáte do vnútornej strany volantu, mohlo by to
zvýšiť riziko zranenia v prípade nafúknutia do-
plnkového predného airbagu.

SSS0131AZ

SSS0132AZ
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SSS0006Z

SSS0007Z

SSS0008Z

SSS0009Z

SSS0099Z

SSS0100Z
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VAROVANIE

• Nikdy nedovoľte deťom, aby cestovali nepri-
pútané a aby vystrkovali ruky alebo tvár von z
okna. Nepokúšajte sa držať ich v lone alebo na
rukách. Niektoré príklady nebezpečných po-
lôh sú uvedené na obrázkoch.

• Deti môžu utrpieť vážne zranenia alebo smrť v
prípade, keď sa nafúknu doplnkové predné
airbagy, doplnkové bočné airbagy alebo dopl-
nkové záclonové bočné airbagy a deti nie sú
správne pripútané.

• Nikdy nemontujte prvok zaistenia detí, ktorý
je nasmerovaný dozadu, na predné sedadlo.
Nafukujúci sa doplnkový predný airbag môže
vážne zraniť alebo usmrtiť vaše dieťa. (Pozri
časť “Prvky zaistenia detí” uvedené skôr v tej-
to časti.)

SSS0059AZ

SSS0140Z

SSS0159Z

SSS0162Z
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VAROVANIE

• Doplnkové bočné airbagy a doplnkové záclo-
nové bočné airbagy sa za normálnych okol-
ností nenafúknu v prípade predného nárazu,
nárazu do zadnej časti, prevrátenia alebo v prí-
pade slabšieho bočného nárazu. Vždy majte
zapnutý bezpečnostný pás, aby ste prispeli k
zníženiu rizika alebo závažnosti zranenia pri
nehodách.

• Doplnkové bočné airbagy sa za normálnych
okolností nenafúknu v prípade predného ná-
razu, nárazu do zadnej časti, prevrátenia ale-
bo v prípade slabšieho bočného nárazu. Vždy
majte zapnutý bezpečnostný pás, aby ste
prispeli k zníženiu rizika alebo závažnosti zra-
nenia pri nehodách

• Bezpečnostné pásy a doplnkové bočné airba-
gy a doplnkové záclonové bočné airbagy sú
najúčinnejšie vtedy, ak ste opretý a sedíte v
sedadle vzpriamene. Doplnkové bočné airba-
gy a doplnkové záclonové bočné airbagy sa
nafukujú s veľkou silou. Ak vy a ani vaši pasa-
žieri nie ste pripútaní, nakláňate sa dopredu,
sedíte bokom alebo akýmkoľvek 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 airbagov a
doplnkových záclonových bočných airbagov
na bočných stranách operadiel predných se-
dadiel alebo v blízkosti bočných strešných líšt.
Nikomu, kto sedí na prednom sedadle alebo
na krajnom sedadle, nedovoľte, aby vystrko-

val svoje ruky z okna, alebo aby sa opieral o
dvere. Niektoré príklady nebezpečných polôh
sú uvedené na obrázkoch.

• Keď sedíte na zadnom sedadle, nedržte sa
operadla predného sedadla. Ak by došlo k na-
fúknutiu doplnkových bočných airbagov ale-
bo doplnkových záclonových bočných airba-
gov, mohli by ste sa vážne zraniť. Obzvlášť
opatrní buďte u detí, ktoré by mali byť vždy
správne pripútané.

• Na operadlá predných sedadiel nenaťahujte
poťahy. Môžu prekážať nafúknutiu doplnko-
vých bočných airbagov.

Systém predpínačov bezpečnostných
pásov
Systém predpínačov bezpečnostných pásov sa ak-
tivuje v nadväznosti na doplnkový predný airbag.
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 časť “Systém predpínačov bezpeč-
nostných pásov” uvedené neskôr v tejto časti.)

Výstražné štítky airbagov

Výstražné štítky k systému doplnkových airbagov
sú umiestnené vo vozidle tak, ako je to zobrazené
na obrázkoch.

Výstražný štítok ➀ sa nachádza na povrchu protisl-
nečnej clony vodiča a/alebo spolujazdca.

Výstražný štítok ➁ (ak je súčasťou výbavy) sa na-
chádza na bočnej strane panelu karosérie na stra-
ne spolujazdca.

Štítok(-y) vás upozorňuje, aby ste na predné sedad-
lo spolujazdca nepripevňovali prvok zaistenia detí
smerujúci dozadu, pretože takto namontovaný pr-
vok zaistenia detí môže zapríčiniť vážne zranenie
dojčiat v prípade aktivácie airbagu počas zrážky.

SSS1023Z
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Štítok ➀ obsahuje výstrahu:

“NIKDY nepoužívajte detskú sedačku smerujúcu do-
zadu na sedadle s AKTÍVNYM AIRBAGOM, mohlo by
prísť k USMRTENIU alebo VÁŽNEMU ZRANENIU DIE-
ŤAŤA.”

Vo vozidle, ktoré je vybavené systémom predných
airbagov na sedadle spolujazdca, používajte prvok
zaistenia detí smerujúci dozadu len na zadných se-
dadlách.

Pri montáži prvku zaistenia detí do vášho vozidla
vždy dodržiavajte montážne pokyny výrobcu prvku
zaistenia detí. Pre ďalšie informácie si pozrite “Prvky
zaistenia detí” uvedené skôr v tejto časti.

Kontrolka pre SRS airbagy

Kontrolka pre SRS airbag zobrazujúca na me-
rači monitoruje obvody systémov airbagu, systé-
mov predpínača bezpečnostných pásov a všetky
súvisiace zapojenia.

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, na približne
7 sekúnd sa rozsvieti kontrolka airbagov SRS a po-
tom zhasne. Znamená to, že systémy SRS airbagov
sú funkčné.

Ak nastane akákoľvek z nasledujúcich situácií, sys-
tém airbagov a/alebo predpínačov bezpečnos-
tných pásov 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 a/alebo
predpínač bezpečnostných pásov nebudú fungo-
vať správne. Musia sa skontrolovať a opraviť. Okam-
žite kontaktujte autorizovaného predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

JVR0243XZ

Štítok s upozornením k airbagu SPA1097Z
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SYSTÉMY DOPLNKOVÝCH
AIRBAGOV
1. Snímač nárazovej zóny

2. Moduly doplnkových predných airbagov

3. Spínač airbagu predného spolujazdca (ak je
súčasťou výbavy)

4. Moduly doplnkových bočných airbagov (ak sú
súčasťou výbavy)

5. Ovládacia jednotka airbagu (ACU)

6. Nafukovače doplnkových záclonových
bočných airbagov (ak sú súčasťou výbavy)

7. Moduly doplnkových záclonových bočných
airbagov (ak sú súčasťou výbavy)

8. Lonový vonkajší predpínač (ak je súčasťou
výbavy)

9. Satelitné snímače (ak sú súčasťou výbavy)

10. Navíjače predpínačov bezpečnostných pásov

11. Satelitné snímače (ak sú súčasťou výbavy)

VAROVANIE

• Žiadne predmety nedávajte na veniec volan-
tu, prístrojovú dosku a do blízkosti čalúnenia
predných dverí a predných sedadiel. Žiadne
predmety nedávajte medzi pasažierov a ve-
niec volantu, prístrojovú dosku a do blízkosti
čalúnenia predných dverí a predných sedadiel.
Takéto predmety sa môžu stať nebezpečnými
projektilmi a spôsobiť zranenie v prípade na-
fúknutia doplnkového airbagu.

• Okamžite po nafúknutí je viacero komponen-
tov systému doplnkových airbagov horúcich.
Nedotýkajte sa ich: môžete si spôsobiť vážne
popáleniny.

• Na komponentoch alebo kábloch systému do-
plnkových airbagov sa nesmú vykonávať žiad-
ne neautorizované zmeny. Zabráni sa tým ná-
hodnému nafúknutiu doplnkových airbagov
alebo poškodeniu systému doplnkových air-
bagov.

• Nevykonávajte žiadne neautorizované zmeny
elektrického systému vášho vozidla, systému
odpruženia, konštrukcie na predku vozidla a
bočných panelov. Mohlo by to mať vplyv na
správnu prevádzku systémov doplnkových
airbagov.

JVR0526XZ
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• Manipulácia so systémami doplnkových air-
bagov môže spôsobiť vážne zranenia osôb.
Pod svojvoľným zasahovaním sa rozumejú
zmeny na volante a prístrojovej doske umiest-
nením materiálov cez čalúnenie volantu a nad,
okolo alebo na palubnú dosku, alebo namon-
tovanie ďalších ozdobných materiálov okolo
systému doplnkových airbagov.

• Práce v okolí a na systéme doplnkových airba-
gov by mal vykonávať len predajca vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovaná dielňa. Káble sys-
tému SRS nesmiete modifikovať alebo odpá-
jať. Neautorizované elektrické testovacie vy-
bavenie a skúšobné 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.

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:

Kontrolka stavu airbagu predného spolujazdca sa
nachádza na prístrojovej doske.

Keď dáte spínač zapaľovania do polohy ON, kontrol-
ky stavu ON a OFF airbagu spolujazdca na prednom

sedadle sa rozsvietia a potom v závislosti od stavu
airbagu spolujazdca na prednom sedadle zhasne
alebo zostane svietiť.

• Keď je spínač zapaľovania v polohe ON a airbag
spolujazdca na prednom sedadle je aktívny, kon-
trolka stavu OFF airbagu spolujazdca na pred-
nom sedadle zhasne po približne 7 sekun-
dách.

Kontrolka stavu ON airbagu spolujazdca na
prednom sedadle sa rozsvieti a po 1 minú-
te zhasne, ak je spínač airbagu spolujazdca na
prednom sedadle v polohe ON.

• Keď je spínač zapaľovania v polohe ON a airbag
spolujazdca na prednom sedadle je neaktívny,
kontrolka stavu ON airbagu spolujazdca na
prednom sedadle zhasne po približne 7
sekundách.

Kontrolka stavu OFF airbagu spolujazdca na
prednom sedadle sa rozsvieti a zostane
svietiť, kým bude spínač airbagu spolujazdca na
prednom sedadle v polohe OFF.

Airbag predného spolujazdca možno nebude fun-
govať správne, ak kontrolka stavu airbagu predné-
ho spolujazdca funguje inak, ako opisujeme vyššie.
Nechajte systém skontrolovať a v prípade potreby
opraviť u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifiko-
vanej dielni.

JVR0374XZ

Kontrolka OFF
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Kontrolka ON

1-38 Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia



Spínač predného airbagu spolujazdca:

Airbag spolujazdca na prednom sedadle je možné
vypnúť pomocou spínača airbagu predného spolu-
jazdca, ktorý sa nachádza v úložnej skrinke pred
spolujazdcom.

Ak chcete airbag predného spolujazdca vypnúť:

1. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF.

2. Otvorte úložnú skrinku pred spolujazdcom a do
spínača airbagu predného spolujazdca vložte
mechanický kľúč. Použitie mechanického kľúča
nájdete v “Mechanický kľúč” v časti “3. Kontroly a
nastavenia pred riadením”.

3. Kľúč zatlačte a otočte do polohy OFF.

4. Spínač zapaľovania dajte do polohy ON. Kontrol-
ka stavu OFF airbagu spolujazdca na prednom
sedadle sa rozsvieti a zostane svietiť.

Ak chcete airbag predného spolujazdca zapnúť:

1. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF.

2. Otvorte úložnú skrinku pred spolujazdcom a do
spínača airbagu predného spolujazdca vložte
mechanický kľúč.

3. Kľúč zatlačte a otočte do polohy ON.

4. Spínač zapaľovania dajte do polohy ON. Kontrol-
ka stavu ON airbagu spolujazdca na prednom se-
dadle sa rozsvieti.

5. Kontrolka stavu ON airbagu spolujazdca na pred-
nom sedadle zhasne po 1 minúte.

Doplnkový systém bočných airbagov

Doplnkový bočný airbag sa nachádza vo vonkajšej
strane operadiel predných sedadiel.

Systém doplnkových bočných airbagov bol navrh-
nutý 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 prípade silného bočného nárazu. Nemusí
sa nafúknuť pri určitých bočných zrážkach. Poško-
denie vozidla (alebo jeho nedostatok) nie je vždy in-
dikátorom správnej funkcie systému doplnkových
bočných airbagov.

Doplnkový systém záclonových
bočných airbagov
Doplnkové záclonové bočné airbagy sa nachádzajú
v strešných lištách.

Systém doplnkových záclonových bočných airba-
gov bol navrhnutý tak, aby sa airbagy nafúkli v prí-
pade vážnych bočných kolízií, hoci sa môžu nafúk-
nuť aj vtedy, keď sily pri iných typoch kolízií sú po-
dobné tým, ktoré pôsobia v prípade silného
bočného nárazu. Nemusí sa nafúknuť pri určitých
bočných zrážkach. Poškodenie vozidla (alebo jeho
nedostatok) nie je vždy indikátorom správnej fun-
kcie systému doplnkových záclonových bočných
airbagov.

SYSTÉM PREDPÍNAČOV
BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV

VAROVANIE

• Bezpečnostný pás s predpínačom nie je mož-
né po aktivácii opätovne použiť. Musí sa vy-
meniť spolu s navíjačom a sponou ako jedna
jednotka.

• Ak bolo vozidlo účastníkom čelnej zrážky, ale
predpínač sa neaktivoval, nechajte systém
predpínania skontrolovať a v prípade potreby
vymeniť u autorizovaného predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

• Na komponentoch alebo kábloch systému
predpínania bezpečnostných pásov sa nesmú
vykonávať žiadne neautorizované zmeny. Za-
bráni sa tým náhodnej aktivácii predpínača
bezpečnostného pásu alebo poškodenia sys-
tému predpínača bezpečnostného pásu.

JVR0365XZ
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• Prácu na alebo so systémom predpínačov
bezpečnostných pásov môže vykonávať len
predajca vozidiel NISSAN alebo kvalifikovaná
dielňa. Káble systému SRS nesmiete modifi-
kovať alebo odpájať. Neautorizované elektric-
ké testovacie vybavenie a skúšobné zariade-
nia by sa nemali používať na systém predpína-
nia bezpečnostných pásov.

• Ak musíte zlikvidovať systém predpínača bez-
pečnostného pásu alebo celé vozidlo, kontak-
tujte predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifiko-
vanú dielňu. Správne postupy likvidácie pred-
pínačov bezpečnostných pásov sú uvedené v
príslušnej servisnej príručke NISSAN. Nespráv-
ne postupy likvidácie môžu spôsobiť zranenia
osôb.

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 airba-
gov fungovať a musia byť vymenené. Moduly
airbagov musí vymeniť predajca vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovaná dielňa. Nafúknuté
moduly airbagov nie je možné opraviť.

• Ak je poškodená predná časť vozidla, systémy
airbagov by mal skontrolovať predajca vozi-
diel NISSAN alebo kvalifikovaná dielňa.

• Ak musíte zlikvidovať SRS alebo celé vozidlo,
kontaktujte predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu. Správne postupy likvidá-
cie sú uvedené v príslušnej servisnej príručke
NISSAN. Nesprávne postupy likvidácie môžu
spôsobiť zranenia osôb.

Airbagy a predpínače bezpečnostných pásov sú vy-
tvorené tak, aby sa aktivovali len raz. Ako upozorne-
nie, pokiaľ nie je kontrolka SRS airbagov poškodená,
zostane kontrolka SRS airbagov po nafúknutí airba-
gov svietiť. Opravu a výmenu SRS môže vykonať len
predajca vozidiel NISSAN alebo kvalifikovaná dielňa.

Ak musí byť na vozidle vykonaná údržba, osoba,
ktorá vykonáva údržbu, by mala byť upozornená na
informácie o airbagoch, predpínačoch bezpečnos-
tných pásov a súvisiacich častiach. Pri práci pod ka-
potou motora alebo vo vnútri vozidla by mal byť
spínač zapaľovania vždy v polohe LOCK.
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TACHOMETER A POČÍTADLO
PREJAZDENÝCH KILOMETROV
Tachometer

Tachometer indikuje rýchlosť vozidla (km/h alebo
MPH).

Dojazd (dte — km alebo míle)/počítadlo
kilometrov

Dojazd (dte — km alebo míle):
Dojazd (dte) ➀ vám poskytuje odhad vzdialenosti,
ktorú ešte môžete prejsť pred dotankovaním. Do-
jazd sa neustále prepočítava na základe množstva
paliva v palivovej nádrži a aktuálnej spotreby paliva.

Displej sa aktualizuje každých 30 sekúnd.

Režim dojazdu obsahuje funkciu upozornenia na
nízky dojazd. Ak je hladina paliva nízka, upozornenie
sa zobrazí na obrazovke.

Keď hladina paliva klesne ešte nižšie, displej dojaz-
du sa zmení na “———”.

• Ak je množstvo dotankovaného paliva nízke, na-
ďalej sa môže zobrazovať dojazd zobrazený
pred prepnutím spínača zapaľovania do polohy
OFF.

• Keď jazdíte do kopca alebo vyberáte zákruty, pa-
livo v nádrži sa presúva, čo môže na chvíľu zme-
niť údaj na displeji.

Počítadlo prejazdených kilometrov/dvojité
počítadlo kilometrov jazdy:
Po umiestnení spínača zapaľovania z polohy ON do
polohy OFF alebo LOCK, počítadlo kilometrov jaz-
dy/dvojité počítadlo kilometrov jazdy zostane za-
pnuté pod dobu 30 sekúnd. Ak sa spínač zapaľova-
nia nachádza v polohe OFF a otvoríte niektoré dvere
a následne zatvoríte všetky dvere, počítadlo kilo-
metrov jazdy/dvojité počítadlo kilometrov jazdy zo-
stane zapnuté po dobu 30 sekúnd.

Počítadlo prejazdených kilometrov/dvojité počítad-
lo kilometrov jazdy sa zobrazuje na displeji s infor-
máciami o vozidle, keď je spínač zapaľovania v po-
lohe ON.

Počítadlo prejazdených kilometrov➁zobrazuje cel-
kovú vzdialenosť, ktorú vozidlo prešlo.

Dvojité počítadlo kilometrov jazdy ➁ zobrazuje
vzdialenosť individuálnych jázd.

Zmena zobrazenia počítadla kilometrov jazdy/
dvojitého počítadla kilometrov jazdy:

Stlačte spínač TRIP RESET ➂ (nachádzajúci sa na
prístrojovej doske), aby ste displej zmenili nasledov-
ným spôsobom:

POČÍTADLO JAZDA A JAZDA B POČÍTADLO

Vynulovanie dvojitého počítadla kilometrov jaz-
dy:

Stlačte spínač TRIP RESET ➂ na viac ako 1 sekundu,
čím sa denné počítadlo kilometrov vynuluje.

OTÁČKOMER

Otáčkomer udáva rýchlosť motora v otáčkach za
minútu (ot./min). Motor nevytáčajte do červenej
zóny otáčkomera ➀.

Červená zóna sa líši podľa modelov.

JVI1006XZ

JVI1603XZ

JVI0951XZ

MERAČE A UKAZOVATELE
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TEPLOMER CHLADIACEJ KVAPALINY
MOTORA

Teplomer chladiacej kvapaliny motora udáva tep-
lotu chladiacej kvapaliny motora.

Teplota chladiacej kvapaliny motora je normálna ak
je ručička merača v oblasti ➀ zobrazenej na obráz-
ku.

Teplota chladiacej kvapaliny sa mení v závislosti na
vonkajšej teplote a podmienkach jazdy.

VÝSTRAHA

• Ak teplomer udáva teplotu chladiacej kvapa-
liny motora v blízkosti horúceho (H) konca bež-
ného rozsahu, teplotu znížite znížením rých-
losti vozidla.

• Ak je teplomer nad bežným rozsahom, vozidlo
čo možno najskôr zastavte a motor nechajte
vo voľnobehu.

• Ak je motor prehriaty, ďalšia prevádzka vozid-
la môže vážne poškodiť motor. (Pozri časť “Ak
sa vaše vozidlo prehrieva” v časti “6. V prípade
núdze”, kde nájdete bližšie informácie o poža-
dovaných okamžitých opatreniach.)

PALIVOMER

Palivomer zobrazuje približnú hladinu paliva v nádr-
ži, keď je spínač zapaľovania v polohe ON.

Meradlo sa môže jemne pohybovať pri brzdení, otá-
čaní, zrýchľovaní alebo pri jazde do kopca a z kopca
kvôli pohybu paliva v nádrži.

Výstraha nízkej hladiny paliva sa zobrazí na
displej s informáciami o vozidle, keď sa znižuje hla-
dina paliva v nádrži. Palivo doplňte podľa želania,
pričom vám odporúčame doplniť palivo skôr, ako
palivomer dosiahne hodnotu 0 (prázdne).

Šípka označuje, že veko palivovej nádrže sa
nachádza na pravej strane vozidla.

VÝSTRAHA

Palivo doplňte skôr, ako bude palivomer zobrazo-
vať polohu prázdnej nádrže (0).

V nádrži je malá rezerva paliva, keď palivomer do-
siahne polohu prázdnej nádrže (0).

JVI0999XZ

JVI0640XZ
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OVLÁDANIE JASU PRÍSTROJOV

Spínač ovládania jasu prístrojov je možné použiť,
keď je spínač zapaľovania v polohe ON. Po použití
spínača sa displej s informáciami o vozidle prepne
na režim nastavenia jasu.

Stlačením strany spínača so znamienkom +jA zvý-
šite jas osvetlenia panela meračov a kontroliek na
prístrojovom paneli. Lišta ➀ sa posunie na stranu
so znamienkom +.

Stlačením strany spínača so znamienkom - jB stl-
míte osvetlenie. Lišta ➀ sa posunie na stranu so
znamienkom -.

Displej s informáciami o vozidle sa vráti na normál-
ne zobrazenie, keď ovládací spínač jasu prístrojov
nepoužijete viac ako 5 sekúnd.

Indikátor pozície pre model s
PLUNULO MENITEĽNÝM PREVODOM
(CVT)/PREVODOVKOU S DVOJITOU
SPOJKOU (DCT)(ak je súčasťou
výbavy)
Indikátor pozície CVT/DCT označuje polohu radiacej
páky, keď je spínač zapaľovania v polohe ON.

JVI0644XZ

JVI0661MZ
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Výstražná kontrolka pre AdBlue®* Kontrolka prítomnosti vody v
palivovom filtri*

Indikátor žeraviacej sviečky*

Kontrolka antiblokovacieho
brzdového systému (ABS)

Indikátor automatického podržania
brzdy (biely)*

Indikátor asistenta diaľkových svetiel*

Kontrolka bŕzd (červená) Indikátor automatického podržania
brzdy (zelený)*

Indikátor diaľkových svetiel

Kontrolka nabíjania Indikátor tlmených svetiel* Indikátor zapnutia systému ovládania
klesania zo svahu*

Kontrolka elektrického posilňovača
riadenia

Indikátor zámku dverí* Indikátor poruchy (MIL)

Výstražná kontrolka systému
elektronickej parkovacej brzdy (žltá)*

Kontrolka indikátora systému ľahkého
rozjazdu do kopca (EHS)*

Indikátor zadného hmlového svetla*

Kontrolka programu elektronickej
stabilizácie (ESP)

Indikátor systému režimu ECO* Bezpečnostný indikátor

Kontrolka systému Intelligent
Emergency Braking (IEB)*

Indikačná kontrolka elektronickej
parkovacej brzdy*

Indikátor malého svetla

Kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky* Kontrolka vypnutia programu
elektronickej stabilizácie vozidla (ESP)

Indikátor smeru jazdy prívesu

Výstražná kontrolka poruchy (MWL)
(červená)*

Indikačná kontrolka režimu pohonu
štyroch kolies (4WD) AUTO*

Kontrolky smerových svetiel/
výstražných svetiel

Hlavná kontrolka Indikačná kontrolka režimu pohonu 4
kolies (4WD)*

*: ak je súčasťou výbavy

Kontrolka zapnutia bezpečnostného
pásu Indikátor predných hmlových svetiel*

Kontrolka doplnkového
zadržiavacieho systému (SRS)
airbagov

Kontrolka stavu airbagu predného
spolujazdca

KONTROLKY, INDIKÁTORY A ZVUKOVÉ UPOZORNENIA
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KONTROLA SVETIEL
Zatvorte všetky dvere, zatiahnite parkovaciu brzdu,
zapnite si bezpečnostný pásy a spínač zapaľovania
dajte do polohy ON bez toho, aby ste naštartovali
motor. Rozsvietia sa nasledujúce kontrolky (ak sú
súčasťou výbavy): , , , .

Krátko sa rozsvietia nasledujúce kontrolky (ak sú
súčasťou výbavy) a potom zhasnú: , , ,

, , , , , , (červe-
ná).
Ak sa ktorákoľvek kontrolka nerozsvieti, prípadne
ak bude fungovať inak, ako podľa popisu, môže to
označovať vypálenie žiarovky a/alebo poruchu sys-
tému. Nechajte systém skontrolovať a v prípade po-
treby opraviť u predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.
Niektoré indikátory a varovania sa zobrazujú aj na
displeji s informáciami o vozidle medzi tachomet-
rom a otáčkomerom. (Pozri časť “Displej s informá-
ciami o vozidle” uvedené neskôr v tejto časti.)

KONTROLKY
Kontrolka indikátora nízkej
hladiny AdBlue® (ak je súčasťou
výbavy)

Kontrolka indikátora AdBlue® sa rozsvieti, ak hladi-
na kvapaliny AdBlue® v nádrži pre AdBlue® klesá ale-
bo ak v systéme AdBlue® došlo k poruche. Pozri
“Systém selektívnej katalytickej redukcie AdBlue®
(ak je súčasťou výbavy pre model s naftovým
motorom)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie” pre
ďalšie podrobnosti.

Kontrolka antiblokovacieho
brzdového systému (ABS)

Keď je kľúčik v zapaľovaní v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka antiblokovacieho brzdového systému
(ABS) a následne sa vypne. To znamená, že systém
ABS je funkčný.

Ak sa počas prevádzky motora alebo počas jazdy
rozsvieti kontrolka ABS, môže to znamenať, že ABS
nepracuje správne. Nechajte systém okamžite
skontrolovať a opraviť u autorizovaného predajcu
vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Ak sa vyskytne zlyhanie ABS, vypne sa funkcia pro-
tiblokovania. Brzdový systém potom funguje nor-
málne, ale bez pomoci proti zablokovaniu. (Pozri
časť “Brzdový systém” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”.)

Kontrolka bŕzd (červená)

VAROVANIE

• Ak je hladina v nádržke s brzdovou kvapalinou
pod značkou minima, nejazdite s vaším vozid-
lom, pokiaľ brzdový systém neskontroluje
predajca vozidiel NISSAN alebo kvalifikovaná
dielňa.

• Aj v prípade, ak sa vám to javí bezpečné, ne-
chajte svoje vozidlo odtiahnuť, pretože jazda s
ním by mohla byť nebezpečná.

• Stlačenie brzdového pedála bez bežiaceho
motora a/alebo s nízkou hladinou brzdovej

kvapaliny by mohlo zväčšiť brzdnú dráhu a vy-
žaduje väčšiu dráhu pedála, ako aj väčšie za-
tlačenie na pedál.

Kontrolka bŕzd označuje nízku hladinu brzdovej
kvapaliny brzdového systému a/alebo poruchu
protiblokovacieho brzdového systému (ABS).

Indikátor nízkej hladiny brzdovej kvapaliny:
Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, kontrolka
bŕzd sa rozsvieti a potom zhasne (modely vybavené
systémom elektronickej parkovacej brzdy).

Ak sa počas behu motora alebo počas jazdy rozs-
vieti kontrolka brzdy a uvoľní sa parkovacia brzda,
môže to znamenať, že hladina brzdovej kvapaliny je
nízka.

Ak sa kontrolka brzdy rozsvieti počas jazdy, čo mož-
no najskôr vozidlo bezpečne zastavte. Vypnite mo-
tor a skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny. Ak je
hladina brzdovej kvapaliny na značke minimálnej
hladiny, pridajte brzdovú kvapalinu podľa potreby.
(Pozri časť “Brzdová kvapalina” v časti “8. Údržba a
“urob-si-sám””.)

Ak je úroveň brzdovej kvapaliny dostatočná, nechaj-
te okamžite skontrolovať brzdový systém u predaj-
cu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Indikátor protiblokovacieho brzdového systému
(ABS):
Keď uvoľníte parkovaciu brzdu a hladina brzdovej
kvapaliny je dostatočná, ak sa rozsvieti kontrolka
brzdy a kontrolka protiblokovacieho brzdového
systému (ABS), môže to označovať, že ABS nepra-
cuje správne. Brzdový systém nechajte čo možno
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najskôr skontrolovať a v prípade potreby opraviť u
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej diel-
ni. (Pozri časť “ Kontrolka antiblokovacieho brzdo-
vého systému (ABS)” uvedené skôr v tejto časti.)

Kontrolka nabíjania

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka nabíjania a následne sa vypne. Znamená
to, že systém nabíjania funguje správne.

Ak sa počas behu motora alebo počas jazdy rozs-
vieti kontrolka nabíjania, môže to znamenať, že sys-
tém nabíjania nepracuje správne a môže potrebo-
vať vykonanie servisu.

Ak sa kontrolka nabíjania rozsvieti počas jazdy, čo
možno najskôr vozidlo bezpečne zastavte. Zastav-
te motor a skontrolujte remeň alternátora. Ak je re-
meň alternátora uvoľnený, prasknutý alebo chýba,
systém nabíjania potrebuje opravu. (Pozri časť “Hna-
cí remeň” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.)

Ak remeň alternátora zdanlivo funguje správne, ale
kontrolka nabíjania zostáva rozsvietená, dajte sys-
tém nabíjania okamžite skontrolovať u predajcu vo-
zidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

VÝSTRAHA

Nepokračujte v jazde, ak je remeň alternátora
uvoľnený, prasknutý alebo chýba.

Kontrolka elektrického
posilňovača riadenia

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka elektrického posilňovania riadenia. Po na-
štartovaní motora kontrolka elektrického posilňo-
vania riadenia zhasne. Znamená to, že systém elek-
trického posilňovania riadenia funguje.

Ak sa kontrolka elektrického posilňovania riadenia
rozsvieti počas chodu motora, môže to znamenať,
že systém elektrického posilňovania riadenia ne-
funguje správne a môže potrebovať vykonanie ser-
visu. Systém elektrického posilňovača riadenia daj-
te skontrolovať autorizovanému predajcovi vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Keď sa kontrolka elektrického posilňovača riadenia
rozsvieti pri zapnutom motore, posilňovač riadenia
zastaví svoju činnosť, ale stále budete vozidlo ovlá-
dať. V tomto čase budete musieť použiť väčšiu silu
na otáčanie volantu, obzvlášť pri ostrých odboče-
niach a pri nízkych rýchlostiach.

(Pozri časť “Systém elektrického posilňovača
riadenia” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.)

Výstražná kontrolka systému
elektronickej parkovacej brzdy
(žltá) (ak je súčasťou výbavy)

Kontrolka systému elektronickej parkovacej brzdy
funguje pre systém elektronickej parkovacej brzdy.
Keď dáte spínač zapaľovania do polohy ON, kontrol-
ka sa rozsvieti na niekoľko sekúnd. Ak sa táto kon-
trolka rozsvieti v akomkoľvek inom čase, môže to
znamenať, že systém elektronickej parkovacej brz-
dy nefunguje správne. Brzdový systém nechajte čo
možno najskôr skontrolovať a v prípade potreby
opraviť u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifiko-
vanej dielni.

Kontrolka programu
elektronickej stabilizácie (ESP)

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka programu elektronickej stabilizácie (ESP)
a potom zhasne.

Kontrolka bliká, keď systém ESP funguje.

Ak bude kontrolka blikať počas jazdy, jazdné pod-
mienky sú klzké a onedlho sa prekročí trakčný limit
vozidla.

Ak sa počas činnosti motora alebo počas jazdy rozs-
vieti kontrolka ESP, môže to znamenať, že systém
ESP nefunguje správne a môže potrebovať vykona-
nie servisu. Nechajte systém skontrolovať a v prí-
pade potreby opraviť u predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni. Ak dôjde k poruche, fun-
kcia ESP sa vypne, ale s vozidlom môžete naďalej
jazdiť. (Pozri časť “Systém elektronického stabilizač-
ného programu (ESP)” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”.)

Kontrolka systému Intelligent
Emergency Braking (ak je
súčasťou výbavy)

Keď je spínač zapaľovania v ON, rozsvieti sa výstraž-
ná kontrolka systému Intelligent Emergency Bra-
king. Po naštartovaní motora kontrolka zhasne.

Táto kontrolka sa rozsvieti, keď je systém Intelligent
Emergency Braking na displeji s informáciami o vo-
zidle vypnutý.

Ak sa kontrolka rozsvieti v čase, keď je systém Intel-
ligent Emergency Braking nastavený na možnosť
ON, môže to znamenať, že systém nie je k dispozícii.
Pozri “Systém inteligentnej núdzovej brzdy so sys-
témom detekcie chodcov (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”pre viac podrob-
ností.
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Kontrolka nízkeho tlaku
pneumatiky (ak je súčasťou
výbavy)

Keď je kľúčik zapaľovania v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky a následne sa
vypne. Označuje to, že systém výstrahy nízkeho tla-
ku pneumatík je v prevádzke.

Táto kontrolka sa rozsvieti, keď dôjde k nízkemu tla-
ku v pneumatike alebo k poruche systému výstrahy
nízkeho tlaku pneumatík.

Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
sleduje tlak vo všetkých pneumatikách, okrem re-
zervnej.

Výstraha nízkeho tlaku pneumatiky:
V prípade, že s vozidlom jazdíte pri nízkom tlaku
pneumatiky, rozsvieti sa kontrolka nízkeho tlaku
pneumatiky.

Po rozsvietení kontrolky nízkeho tlaku pneumatiky
by ste mali zastaviť a upraviť tlak pneumatík na od-
porúčaný tlak COLD (studenej) pneumatiky, ktorý je
uvedený na štítku pneumatiky. Na kontrolu tlaku
pneumatiky použite tlakomer na pneumatiky. Kon-
trolka nízkeho tlaku pneumatiky sa po upravení tla-
ku pneumatiky možno nevypne automaticky. Po
nafúknutí pneumatiky na odporúčaný tlak vynulujte
tlaky pneumatík zaregistrované vo vašom vozidle a
potom s vozidlom jazdite rýchlosťami nad 25 km/h
(16 MPH). Tieto činnosti sa vyžadujú na zapnutie sys-
tému TPMS a vypnutie kontrolky nízkeho tlaku pne-
umatiky.

Resetovanie systému TPMS musíte vykonať aj po
každej výmene pneumatiky alebo kolesa, prípadne
pri zámene pneumatík.

V závislosti od zmeny vonkajšej teploty sa kontrolka
nízkeho tlaku pneumatiky môže rozsvietiť aj v prí-
pade správneho nastavenia tlaku pneumatiky. Po
vychladnutí pneumatík tlak pneumatiky znovu na-
stavte na odporúčaný tlak pneumatiky COLD (stu-
denej) a systém TPMS vynulujte.

Ak bude kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky svietiť
aj po vynulovaní, môže to označovať, že systém
TPMS nefunguje správne. Systém nechajte skontro-
lovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikova-
nej dielni.

Pre ďalšie informácie si pozrite “Systém sledovania
tlaku v pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

Porucha TPMS:
Ak systém TPMS nefunguje správne, kontrolka níz-
keho tlaku pneumatiky bude po otočení spínača
zapaľovania do polohy ON blikať približne 1 minútu.
Indikátor zostane po tejto 1 minúte svietiť. Systém
nechajte skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

Pre ďalšie informácie si pozrite “Systém sledovania
tlaku v pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

VAROVANIE

• Ak sa kontrolka po stlačení spínača zapaľova-
nia do polohy ON nerozsvieti, vozidlo dajte čo
možno najskôr skontrolovať u predajcu vozi-
diel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

• Ak sa kontrolka rozsvieti počas jazdy, vyhnite
sa náhlym otáčaniam volantu alebo prudké-
mu brzdeniu, znížte rýchlosť vozidla, čo mož-
no najskôr zíďte z cesty na bezpečné miesto a

vozidlo zastavte. Jazda s podhustenými pne-
umatikami môže pneumatiky natrvalo poško-
diť a zvýšiť pravdepodobnosť poruchy pne-
umatiky. Môže dôjsť k vážnemu poškodeniu
vozidla, k nehode a následkom môže byť váž-
ne zranenie osôb. Skontrolujte tlak vo všet-
kých štyroch pneumatikách. Kontrolku nízke-
ho tlaku pneumatík vypnete upravením tlaku
pneumatík na odporúčaný tlak COLD (stude-
ných) pneumatík, uvedený na štítku pneuma-
tík. Ak sa kontrolka rozsvieti počas jazdy po-
tom, ako ste tlak v pneumatike upravili, pne-
umatika môže mať defekt alebo sa môže
jednať o poruchu systému TPMS.V prípade de-
fektu nahraďte pneumatiku čo možno najskôr
rezervnou pneumatikou. Ak nemáte defekt na
žiadnej z pneumatík a vo všetkých pneumati-
kách je správny tlak vzduchu, nechajte si vo-
zidlo skontrolovať u autorizovaného predajcu
vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

• Po nastavení tlaku pneumatiky určite vyko-
najte vynulovanie systému TPMS. V opačnom
prípade vás systém TPMS nebude upozorňo-
vať na nízky tlak pneumatík.

• Keď namontujete rezervnú pneumatiku alebo
vymeníte koleso, systém TPMS nebude fungo-
vať a po dobu 1 minúty bude blikať kontrolka
nízkeho tlaku v pneumatike, pretože rezervná
pneumatika nie je vybavená systémom TPMS.
Indikátor zostane po tejto 1 minúte svietiť.
Ohľadom výmeny pneumatiky a/alebo vynu-
lovania systému sa čo možno najskôr obráťte
na vášho predajcu vozidiel NISSAN alebo na
kvalifikovanú dielňu.
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• Výmena kolies za kolesá bez pôvodnej špeci-
fikácie spoločnosti NISSAN môže mať vplyv na
správnosť prevádzky TPMS.

VÝSTRAHA

• TPMS nie je náhradou za pravidelnú kontrolu
tlaku pneumatík. Tlak v pneumatikách kontro-
lujte pravidelne.

• V prípade, že s vozidlom jazdíte pri rýchlos-
tiach nižších ako 25 km/h (16 MPH), TPMS ne-
musí fungovať správne.

• Na všetky štyri kolesá správne namontujte
pneumatiky špecifikovaných rozmerov.

Výstražná kontrolka poruchy
(MWL) (červená) (ak je súčasťou
výbavy)

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, výstražná
kontrolka poruchy (MWL) sa rozsvieti červenou far-
bou. Znamená, že systém funguje. Po naštartovaní
motora MWL zhasne.

Pre oranžový indikátor poruchy (MIL) si pozrite “ In-
dikátor poruchy (MIL)” uvedené neskôr v tejto časti
pre podrobnosti.

Ak výstražná kontrolka poruchy (MWL) (červená)
svieti neprerušovane, keď motor beží, môže to zna-
menať poruchu riadiaceho systému motora. Dajte
si vozidlo skontrolovať autorizovanému predajcovi
vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanej dielni. Vaše vo-
zidlo nemusíte k predajcovi odtiahnuť.

VÝSTRAHA

Pokračovanie v prevádzke vozidla bez riadneho
servisu riadiaceho systému motora môže viesť k
nízkej schopnosti jazdy, zvýšenej spotrebe vozid-

la a poškodeniu riadiaceho systému vozidla, čo
môže ovplyvniť záruku vozidla.

Hlavná kontrolka

Hlavná kontrolka sa rozsvieti keď je spínač zapaľo-
vania v polohe ON a na displeji s informáciami o
vozidle sa zobrazí ktorékoľvek z nasledovného.

• Indikátor poruchy uvoľnenia zámku riadenia

• Výstraha Nebol detekovaný žiadny kľúč (ak je
súčasťou výbavy)

• Výstraha Nesprávne ID kľúča (ak je súčasťou vý-
bavy)

• Varovanie Preradiť na parkovanie (model s pre-
vodovkou s plynulo meniteľným prevodom
(CVT)/prevodovkou s dvojitou spojkou (DCT))

• Výstraha otvorených dverí/dverí batožinového
priestoru

• Výstraha nízkej hladiny paliva

• Výstraha Uvoľnite parkovaciu brzdu

• Indikátor spustenia prevádzky motora (model s
prevodovkou s plynulo meniteľným prevodom
(CVT)/prevodovkou s dvojitou spojkou (DCT))

• Výstraha Porucha systému kľúča (ak je súčas-
ťou výbavy)

• Výstraha Nízky tlak pneumatiky (ak je súčasťou
výbavy)

• Výstraha Porucha systému sledovania tlaku v
pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy)

• Výstraha Porucha systému CVT (pre modely s
prevodovkou s plynulo meniteľným prevodom
(CVT))

• Výstraha Porucha systému DCT (pre modely s
prevodovkou s dvojitou spojkou (DCT))

• Výstraha Nízky tlak oleja, zastavte vozidlo (ak je
súčasťou výbavy)

• Výstraha Porucha systému 4WD (ak je súčasťou
výbavy)

• Výstraha Vysoká teplota 4WD, zastavte vozidlo
(ak je súčasťou výbavy)

• Výstraha Nesprávny rozmer pneumatiky (ak je
súčasťou výbavy)

• Výstraha Slabá batéria v kľúči (ak je súčasťou
výbavy)

• Výstraha Napätie akumulátora je nízke, nabite
akumulátor

• Výstraha Porucha systému svetlometov (ak je
súčasťou výbavy)

• Výstraha Porucha systému riadenia podvozku
(ak je súčasťou výbavy)

• Výstraha Bezpečnostný pás druhého radu se-
dadiel (ak je súčasťou výbavy)

• Výstraha systému adaptívneho predného osvet-
lenia (AFS) (ak je súčasťou výbavy)

• Výstraha snímača hladiny oleja (ak je súčasťou
výbavy)

• Výstraha AdBlue® (ak je súčasťou výbavy pre
model s naftovým motorom)

• Výstraha Porucha systému parkovacieho sní-
mača (ak je súčasťou výbavy)

• Porucha systému (ak je súčasťou výbavy)

• Výstraha Stlačte brzdový pedál (pre modely vy-
bavené elektronickou parkovacou brzdou)

• Iné výstrahy

Pozri “Displej s informáciami o vozidle” uvedené ne-
skôr v tejto časti.
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Kontrolka zapnutia
bezpečnostného pásu

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka predného bezpečnostného pásu na uka-
zovateli. Kontrolka bude naďalej svietiť až pokým si
vodič a/alebo spolujazdec (ak je súčasťou výbavy)
nezapne bezpečnostný pás. (Pozri časť “Bezpeč-
nostné pásy” v časti “1. Bezpečnosť — sedadlá, bez-
pečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia”.)

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 (ak sú súčasťou výbavy). Signalizácia bude
znieť približne 95 sekúnd, pokým nedôjde k zapnu-
tiu bezpečnostného pásu. (Pozri časť “Bezpečnost-
né pásy” v časti “1. Bezpečnosť — sedadlá, bezpeč-
nostné pásy a doplnkový systém zaistenia”.)

Pre druhý rad sedadiel (ak sú súčasťou výbavy) si
pozrite časť “Upozornenia a indikátory displeja s in-
formáciami o vozidle” uvedené neskôr v tejto časti.

Kontrolka doplnkového
zadržiavacieho systému (SRS)
airbagov

Keď je kľúčik v zapaľovaní v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka airbagov doplnkového zadržiavacieho
systému (SRS) na približne 7 sekúnd a potom sa vy-
pne. Znamená to, že systém SRS airbagov je funkč-
ný.

Ak nastane akákoľvek z nasledujúcich situácií, sys-
tém SRS airbagov a/alebo predpínač bezpečnos-
tných pásov potrebuje vykonanie servisu. Nechajte

systém skontrolovať a v prípade potreby opraviť u
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej diel-
ni.

• Kontrolka SRS airbagu zostane svietiť aj po pri-
bližne 7 sekundách.

• Kontrolka SRS airbagu prerušovane bliká.

• Kontrolka SRS airbagu sa vôbec nerozsvieti.

Systém SRS airbagov a/alebo predpínač bezpeč-
nostných pásov nemusia fungovať správne, pokým
nebudú skontrolované a opravené. (Pozri časť “Kon-
trolka pre SRS airbagy” v časti “1. Bezpečnosť — se-
dadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zais-
tenia”.)

Kontrolka prítomnosti vody v
palivovom filtri (ak je súčasťou
výbavy pre modely s naftovým
motorom)

Ak sa kontrolka prítomnosti vody v palivovom filtri
rozsvieti, keď je motor v činnosti, čo možno najskôr
kontaktujte predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifi-
kovanú dielňu.

VÝSTRAHA

Pokračovanie v prevádzke vozidla bez riadneho
vypustenia by mohlo spôsobiť vážne poškodenie
motora.

INDIKÁTORY
Indikátor automatického
podržania brzdy (biely) (ak je
súčasťou výbavy)

Indikátor automatického podržania brzdy (biely) sa
rozsvieti v prípade, keď sa systém automatického
podržania brzdy nachádza v pohotovostnom reži-
me. (Pozri časť “Automatické podržanie brzdy (ak je
súčasťou výbavy)” v časti “3. Kontroly a nastavenia
pred riadením”.)

Indikátor automatického
podržania brzdy (zelený) (ak je
súčasťou výbavy)

Indikátor automatického podržania brzdy (zelený)
sa rozsvieti v prípade, keď je systém automatického
podržania brzdy v prevádzke. (Pozri časť “Automa-
tické podržanie brzdy (ak je súčasťou výbavy)” v čas-
ti “3. Kontroly a nastavenia pred riadením”.)

Indikátor tlmených svetiel (ak je
súčasťou výbavy)

Indikátor tlmených svetiel sa rozsvieti, keď zapnete
stretávacie svetlá. (Pozri časť “Spínač svetlometov”
uvedené neskôr v tejto časti.)

Indikátor uzamknutia dverí (ak
je súčasťou výbavy)

Indikátor uzamknutia dverí umiestnený na prístro-
jovej doske sa rozsvieti po uzamknutí všetkých dve-
rí.
• Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, indiká-

tor uzamknutia dverí sa rozsvieti a zostane svie-
tiť, keď budú dvere zamknuté pomocou spínača
centrálneho zamykania dverí.
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• Keď je spínač zapaľovania v polohe OFF alebo
LOCK, indikátor uzamknutia dverí bude fungo-
vať nasledovne:

– Indikátor uzamknutia dverí bude svietiť 30
minút, ak boli dvere uzamknuté pomocou
spínača elektrického uzamknutia dverí.

– Indikátor uzamknutia dverí bude svietiť 1 mi-
nútu, keď dvere uzamknete stlačením tlačid-
la LOCK (na integrovanom prívesku alebo na
inteligentnom kľúči) alebo dotykového spí-
nača (modely vybavené systémom inteli-
gentného kľúča).

Indikátor uzamknutia dverí sa rozsvieti pri
odomknutí ktorýchkoľvek dverí.

Pre uzamknutie alebo odomknutie dverí si pozrite
“Dvere” v časti “3. Kontroly a nastavenia pred riade-
ním”.

Indikátor zapnutia systému
ľahkého rozjazdu do kopca
(EHS) (ak je súčasťou výbavy)

Indikátor sa rozsvieti, keď je vozidlo zastavené na
kopci a dôjde k splneniu podmienok systému ľah-
kého rozjazdu do kopca (EHS).

Následne po uvoľnení brzdového pedálu indikátor
zabliká, čo znamená, že sa systém ľahkého rozjaz-
du do kopca (EHS) zapol.

Pre ďalšie informácie si pozrite “Systém ľahkého
rozjazdu do kopca (EHS)” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”.

Indikátor systému režimu ECO
(ak je súčasťou výbavy)

Indikátor režimu ECO sa rozsvieti po zapnutí sys-
tému režimu ECO.

(Pozri časť “Systém režimu ECO (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.)

Výstražný indikátor
elektronickej parkovacej brzdy
(ak je súčasťou výbavy)

Kontrolka elektronickej parkovacej brzdy označuje,
že systém elektronickej parkovacej brzdy je v čin-
nosti.

Ak parkovaciu brzdu úplne neuvoľníte, kontrolka
elektronickej parkovacej brzdy zostane svietiť. Pred
jazdou sa ubezpečte, že kontrolka elektronickej par-
kovacej brzdy zhasla. (Pozri časť “Parkovacia brzda”
v časti “3. Kontroly a nastavenia pred riadením”.)

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. Nechajte systém skontrolovať a v
prípade potreby opraviť u predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

Kontrolka vypnutia programu
elektronickej stabilizácie
vozidla (ESP)

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, rozsvieti sa
indikátor vypnutia programu elektronickej stabilizá-
cie (ESP) a potom zhasne.

Kontrolka vypnutia systému ESP sa rozsvieti, keď
spínač vypnutia ESP stlačíte do polohy OFF.

Keď spínač vypnutia ESP stlačíte do polohy OFF, sys-
tém ESP sa vypne.

Pre podrobnosti si pozrite “Systém elektronického
stabilizačného programu (ESP)” v časti “5. Naštarto-
vanie a riadenie”.

Indikátor pohonu štyroch kolies
(4WD) AUTO (ak je súčasťou
výbavy)

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, rozsvieti sa
indikátor AUTO pohonu štyroch kolies (4WD) a po-
tom zhasne.

Keď zvolíte režim 4WD AUTO počas chodu motora,
rozsvieti sa indikátor 4WD AUTO. (Pozri časť “INTEL-
LIGENT 4X4 (ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Na-
štartovanie a riadenie”.)

Indikátor pohonu štyroch kolies
(4WD) LOCK (ak je súčasťou
výbavy)

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, rozsvieti sa
indikátor uzamknutia LOCK pohonu štyroch kolies
(4WD) a potom zhasne.

Keď zvolíte režim uzamknutia 4 WD LOCK počas
chodu motora, rozsvieti sa indikátor 4WD LOCK spo-
lu s indikátorom 4WD AUTO. (Pozri časť “INTELLI-
GENT 4X4 (ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštar-
tovanie a riadenie”.)

VÝSTRAHA

Po suchých, tvrdých povrchoch nejazdite v reži-
me LOCK.
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Indikátor predných hmlových
svetiel (ak je súčasťou výbavy)

Indikátor predných hmlových svetiel sa rozsvieti,
keď zapnete predné hmlové svetlá. (Pozri časť
“Predné hmlovky (ak sú súčasťou výbavy)” uvedené
neskôr v tejto časti.)

/ Kontrolka 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
predného spolujazdca sa rozsvieti kontrolka stavu
airbagu predného spolujazdca ( ).

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Kontrolka stavu
airbagu predného spolujazdca” v časti “1. Bezpeč-
nosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový
systém zaistenia”.

Indikátor žeraviacej sviečky (ak
je súčasťou výbavy pre naftové
motory)

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka žeraviacej sviečky a následne sa vypne po
nahriatí žeraviacej sviečky.

Ak sa žeraviace sviečky už nahriali, indikátor žeravia-
cej sviečky krátko zabliká a potom sa vypne.

Indikátor asistenta diaľkových
svetiel (ak je súčasťou výbavy)

Indikátor sa rozsvieti po zapnutí svetlometov, zatiaľ
čo je spínač svetlometov v polohe AUTO so zvole-
nými diaľkovými svetlami. Znamená to, že systém

asistenta diaľkových svetiel je funkčný. (Pozri časť
“Asistent diaľkových svetiel (ak je súčasťou výbavy)”
uvedené neskôr v tejto časti.)

Indikátor diaľkových svetiel

Indikátor diaľkových svetiel sa rozsvieti, keď zapne-
te diaľkové svetlá. Indikátor zhasne po zvolení stre-
távacích svetiel. (Pozri časť “Spínač svetlometov”
uvedené neskôr v tejto časti.)

Indikátor zapnutia systému
ovládania klesania zo svahu (ak
je súčasťou výbavy)

Keď spínač zapaľovania dáte do polohy ON, na krát-
ko sa rozsvieti indikátor zapnutia systému ovláda-
nia klesania zo svahu a potom zhasne. Znamená to,
že systém ovládania klesania zo svahu funguje.

Kontrolka sa rozsvieti po aktivácii systému ovláda-
nia klesania zo svahu.

Ak je zapnutý spínač ovládania klesania zo svahu a
indikátor bliká, systém nie je aktivovaný.

Ak indikátor nezačne svietiť alebo blikať, keď je spí-
nač ovládania klesania zo svahu zapnutý, systém
možno nefunguje správne. Systém nechajte skon-
trolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni.

Pre ďalšie informácie si pozrite “Systém ovládania
klesania zo svahu (ak je súčasťou výbavy)” v časti
“5. Naštartovanie a riadenie”.

Indikátor poruchy (MIL)
VÝSTRAHA

• Pokračovanie v prevádzke vozidla bez riadne-
ho servisu riadiaceho systému motora a/ale-

bo prevodovky s plynulo meniteľným prevo-
dom (CVT)/prevodovky s dvojitou spojkou
(DCT) môže viesť k nízkej schopnosti jazdy,
zvýšenej spotrebe paliva a poškodeniu riadia-
ceho systému vozidla a/alebo systému CVT/
DCT, čo môže ovplyvniť záruku vozidla.

• Nesprávne nastavenie riadiaceho systému
motora môže viesť k nezhode s miestnymi a
národnými zákonmi a nariadeniami o emi-
siách.

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, rozsvieti sa
indikátor poruchy (MIL). Po naštartovaní motora MIL
zhasne. Znamená to, že riadiaci systém motora
a/alebo systém CVT/DCT funguje.

Ak sa indikátor rozsvieti počas chodu motora, môže
to znamenať, že riadiaci systém motora nefunguje
správne a môže potrebovať vykonanie servisu. Ne-
chajte vozidlo okamžite skontrolovať a v prípade
potreby opraviť u predajcu vozidiel NISSAN v kvalifi-
kovanej dielni.

Ak indikátor MIL (ak je súčasťou výbavy) bliká počas
chodu motora, môže to znamenať možnú poruchu
systému regulácie emisií. V tomto prípade nemusí
systém regulácie emisií pracovať správne a môže
potrebovať vykonanie servisu. Nechajte systém
skontrolovať a v prípade potreby opraviť u predajcu
vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Preventívne opatrenia:
Pre zníženie alebo zabránenie možnému poškode-
niu riadiaceho systému motora, keď bliká MIL:

• Vyhnite sa jazde rýchlosťou vyššou ako 70 km/h
(43 MPH).

• Vyhnite sa náhlej akcelerácii a spomaleniu.
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• Vyhnite sa jazde do strmého stúpania.

• Vyhnite sa prevážaniu alebo ťahaniu nepotreb-
ných nákladov.

Pre model s motorom MR20DD:
Keď je zapaľovanie v polohe ON, v niektorých prípa-
doch sa môže rozsvietiť indikátor poruchy (MIL) na
20 sekúnd a následne 10 sekúnd blikať, a to bez be-
žiaceho motora. Je to spôsobené funkciou kontroly
riadiaceho systému motora a nejde o poruchu. Po
niekoľkých bežných jazdách sa táto funkcia neakti-
vuje. Ak je spínač zapaľovania v polohe ON, zostane
rozsvietený indikátor poruchy (MIL).

Indikátor zadného hmlového
svetla

Indikátor zadných hmlových svetiel sa rozsvieti po
zapnutí zadných hmlových svetiel. (Pozri časť “Spí-
nač hmloviek” uvedené neskôr v tejto časti.)

Bezpečnostný indikátor

Bezpečnostný indikátor bliká, keď je spínač zapaľo-
vania v polohe LOCK alebo OFF. Táto funkcia signa-
lizuje, že bezpečnostný systém* vozidla je funkčný.
(* imobilizér)

Ak bezpečnostný systém vykazuje poruchu, tento
indikátor zostane svietiť v čase, keď bude spínač
zapaľovania v polohe ON. (Pozri časť “Bezpečnost-
ný systém” v časti “3. Kontroly a nastavenia pred ria-
dením”, kde získate bližšie informácie.)

Indikátor malého svetla

Indikátor sa rozsvieti, keď spínač svetlometov oto-
číte do polohy .

Indikátor smeru jazdy prívesu

Indikátor sa rozsvieti vždy, keď zaznamená zvýšenú
elektrickú záťaž systému indikátora smeru.

Pre ďalšie informácie si pozrite “Ťahanie prívesu” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

Kontrolky smerových
svetiel/výstražných svetiel

Smerové svetlá/výstražné svetlá blikajú, keď zapne-
te spínač smerového svetla alebo spínač výstraž-
ných svetiel. (Pozri časť “Spínač smerových svetiel”
uvedené neskôr v tejto častialebo “Spínač výstraž-
ných svetiel” v časti “6. V prípade núdze”.)

ZVUKOVÉ UPOZORNENIA
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.

Nechajte systém skontrolovať a v prípade potreby
opraviť u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifiko-
vanej dielni. (Pozri časť “Brzdy” v časti “8. Údržba a
“urob-si-sám””.)

Bzučiak pre inteligentný kľúč (ak je
súčasťou výbavy)
Bzučiak pre inteligentný kľúč zaznie v prípade, že
dôjde k niektorej nasledovnej nesprávnej činnosti.

• Spínač zapaľovania sa nevráti do polohy LOCK
po uzamknutí dverí.

• Inteligentný kľúč necháte pri uzamykaní dverí
vnútri vozidla.

• Pri uzamykaní dverí neboli niektoré dvere bez-
pečne zatvorené.

Keď zaznie bzučiak určite skontrolujte vozidlo a aj
inteligentný kľúč. (Pozri časť “Systém inteligentné-
ho kľúča (ak je súčasťou výbavy)” v časti “3. Kontroly
a nastavenia pred riadením”.)

Signál upozornenia na zapnuté
svetlomety
Zvukový signál zaznie, keď sú dvere vodiča otvo-
rené, zatiaľ čo spínač svetlometov je v polohe
alebo a spínač zapaľovania je v polohe OFF
alebo LOCK.

Keď opúšťate vozidlo, uistite sa, že ste spínač svetiel
otočili do polohy OFF alebo AUTO (ak je súčasťou
výbavy).

Signál upozornenia na zatiahnutú
parkovaciu brzdu
Signál upozornenia zaznie, ak budete s vozidlom
jazdiť rýchlosťou vyššou ako 4 km/h (2 MPH) so
zatiahnutou parkovacou brzdou. Zastavte motor a
uvoľnite parkovaciu brzdu.
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Bzučiak pripomenutia systému
Stop/Štart (ak je súčasťou výbavy)
Motor sa prepne do stavu normálneho zastavenia a
bzučiak systému Stop/Štart bude znieť v prípade,
že v dobe aktivácie systému Stop/Štart nastane
ktorákoľvek z nasledujúcich situácií:

• Odopli ste bezpečnostný pás vodiča a dvere vo-
diča sú otvorené (modely s MT).

• Kapota motora vozidla je otvorená.

Zatvorte kapotu alebo dvere vodiča, prípadne za-
pnite bezpečnostný pás a motor potom znovu na-
štartujte pomocou spínača zapaľovania.

Keď chcete získať viac informácií, pozrite si “Systém
Stop/Štart (ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Na-
štartovanie a riadenie”.

Displej s informáciami o vozidle ➀ sa nachádza me-
dzi otáčkomerom a rýchlomerom. Zobrazí nasle-
dovné položky, ak je nimi vozidlo vybavené:

• Nastavenia vozidla

• Informácie počítadla kilometrov jazdy

• Podpora riadenia

• Informácie o rýchlostnom obmedzení

• Informácie systému Intelligent Cruise Control
(ICC)

• Informácie systému ProPILOT

• Prevádzkové informácie inteligentného kľúča

• Audio informácie

• Navigácia - smer odbočenia

• Indikátory a výstrahy

• Informácie o tlaku vzduchu v pneumatikách

• Riadenie podvozku

• Informácie systému AdBlue® Selective Catalytic
Reduction (SCR)

• Iné informácie

Upozorňujeme, že informácie použité v tomto ná-
vode boli napísané v britskej angličtine. Medzi brit-
skou a americkou verziou systému existuje niekoľ-
ko rozdielov.

Nastavenia jazyka nájdete v časti “Jazyk (ak je sú-
časťou výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE DISPLEJA S
INFORMÁCIAMI O VOZIDLE

Displej s informáciami o vozidle môžete prepínať
pomocou tlačidiel <OK> ➀, ➁, ➂ a

➃ na volante.

➀ <OK> - zmena alebo výber položky na displeji s
informáciami o vozidle

➁ - pohyb medzi položkami na displeji s in-
formáciami o vozidle

➂ - návrat do predchádzajúcej ponuky

➃ - zmena jednej obrazovky displeja na inú
(napr. jazda, spotreba paliva)

Tlačidlá na ovládacích prvkoch namontovaných na
volante sa tiež používajú na ovládanie audio funkcií.
Pre ďalšie informácie si pozrite “Ovládače pre audio

JVI0641XZ
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systém namontované na volante ” v časti “4. Obra-
zovka displeja, kúrenie a klimatizácia a audio systé-
m”alebo v samostatnej príručke vlastníka pre sys-
tém NissanConnect (ak je súčasťou výbavy).

ÚVODNÝ DISPLEJ
Keď spínač zapaľovania dáte do polohy ON, obra-
zovky zobrazené na displeji s informáciami o vozid-
le budú zobrazovať:

• Trasový počítač

• Spotreba paliva

• Výstrahy

Výstrahy sa zobrazujú len vtedy, ak sú nejaké prí-
tomné.

Viac informácií o výstrahách a indikátoroch nájdete
v časti “Upozornenia a indikátory displeja s informá-
ciami o vozidle” uvedené neskôr v tejto časti.

Ak chcete ovládať, ktoré položky sa zobrazia na
displeji s informáciami o vozidle, pozrite si
“Nastavenia” uvedené neskôr v tejto časti.

NASTAVENIA
Režim nastavenia vám umožňuje meniť informácie
zobrazené na displeji s informáciami o vozidle:

• [Asistenti riadenia]

• [Hodiny]

• [Nastavenia displeja]

• [Vehicle Settings]

• [Maintenance]

• [Alert]

• [Tyre Pressures] (ak je súčasťou výbavy)

• [Units] (ak je súčasťou výbavy)

• [Jazyk] (ak je súčasťou výbavy)

• [Factory Reset]

Podpora riadenia
Ak chcete zmeniť stav, výstrahy, prípadne zapnúť
alebo vypnúť ktorýkoľvek zo systémov/výstrah zo-
brazených v ponuke [Podpora riadenia], tlačidlá

➁ použite na výber a tlačidlom <OK> ➀ zmeň-
te položku ponuky:

• [Asistenti riadenia] (ak je súčasťou výbavy)

• [Driver Attention] (ak je súčasťou výbavy)

• [Traffic Sign] (ak je súčasťou výbavy)

• [Parking Aids] (ak je súčasťou výbavy)

• [Kontrola podvozku]

Asistenti riadenia (ak je súčasťou výbavy):
Ak chcete zmeniť stav, výstrahy, prípadne zapnúť
alebo vypnúť ktorýkoľvek zo systémov/výstrah zo-
brazených v ponuke [Asistenti riadenia], tlačidlá

➁ použite na výber a tlačidlom <OK> ➀ zmeň-
te položku ponuky:

• [Asistent riadenia] (ak je súčasťou výbavy)
Systém Steering Assist zapnete/vypnete stlače-
ním tlačidla <OK> ➀.

• [Núdzová brzda] (ak je súčasťou výbavy)
Systém Intelligent Emergency Braking zapnete/
vypnete stlačením tlačidla <OK> ➀.

• [Lane] (ak je súčasťou výbavy)

– Výstraha
Systém varovania pri zmene jazdného pruhu
(LDW) vypnete/zapnete stlačením tlačidla
<OK> ➀.

– Asistent (ak je súčasťou výbavy)
Systém Intelligent Lane Intervention zapne-
te/vypnete stlačením tlačidla <OK> ➀.

• [Blind Spot] (ak je súčasťou výbavy)

– Výstraha (ak je súčasťou výbavy)
Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW) vy-
pnete/zapnete stlačením tlačidla <OK> ➀.

Pre ďalšie informácie si pozrite “ProPILOT (ak je sú-
časťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”,
“Inteligentný tempomat (ICC) a asistent riadenia (ak
je súčasťou výbavy) (vo vozidlách s manuálnou
prevodovkou)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”,
“Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW) (ak je
súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riade-
nie”, a “Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW) (ak
je súčasťou výbavy) ” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”.

Pozornosť vodiča (ak je súčasťou výbavy):
[Inteligentné upozorňovanie vodiča] ON/OFF

Dopravná značka (ak je súčasťou výbavy):
Zapnutie/vypnutie položky [Traffic Sign]

Parkovacie pomôcky (ak je súčasťou výbavy):
Ak chcete zmeniť stav, prípadne zapnúť alebo vy-
pnúť ktorýkoľvek zo systémov zobrazených v po-
nuke [Parking Aids], tlačidlá ➁ použite na vý-
ber a tlačidlom <OK> ➀ zmeňte položku ponuky:

• [Moving Object] (ak je súčasťou výbavy)
Stlačením tlačidla <OK> ➀ zapnete/vypnete
rozpoznanie pohyblivých objektov (ak je súčas-
ťou výbavy).
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• [Cross Traffic] (ak je súčasťou výbavy)
Stlačením tlačidla <OK> ➀ zapnete/vypnete
upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) (ak
je súčasťou výbavy).

• [Front Sensor] (ak je súčasťou výbavy)
Stlačením tlačidla <OK> ➀ položku zapnete/vy-
pnete.

• [Rear Sensor] (ak je súčasťou výbavy)
Stlačením tlačidla <OK> ➀ položku zapnete/vy-
pnete.

• [Zobrazenie] (ak je súčasťou výbavy)
Stlačením tlačidla <OK> ➀ položku zapnete/vy-
pnete.

• [Hlasitosť] (ak je súčasťou výbavy)

– [High]/[Med.]/[Low]

• [Range] (ak je súčasťou výbavy)

– [Far]/[Mid.]/[Near]

Pre ďalšie informácie si pozrite “Upozornenie na do-
pravu za vozidlom (RCTA) (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”, “Systém parkova-
cieho snímača (ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Na-
štartovanie a riadenie”a “vFunkcia Intelligent
Around View Monitor (Inteligentný monitor pre po-
hľad okolo) (ak je súčasťou výbavy)” v časti “4. Obra-
zovka displeja, kúrenie a klimatizácia a audio sys-
tém”.

Riadenie podvozku:
Ak chcete zmeniť stav, výstrahy, prípadne zapnúť
alebo vypnúť ktorýkoľvek zo systémov/výstrah zo-
brazených v ponuke [Chassis Control], tlačidlá

➁ použite na výber a tlačidlom <OK> ➀ zmeň-
te položku ponuky:

• [Trace Control]

– Pozri “Systém Intelligent Trace Control” v čas-
ti “5. Naštartovanie a riadenie”pre viac infor-
mácií.
Stlačením tlačidla <OK> ➀ položku zapnete/
vypnete.

• [Engine Brake] (ak je súčasťou výbavy)

– Pozri “Systém Intelligent Engine Brake (Mo-
del s prevodovkou s plynulo meniteľným pre-
vodom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spoj-
kou (DCT))” v časti “5. Naštartovanie a riade-
nie”pre viac informácií.
Stlačením tlačidla <OK> ➀ položku zapnete/
vypnete.

Hodiny
Pre modely bez navigačného alebo audio
systému:
Nastavenie hodín:

Nastavenia hodín môžete zmeniť pomocou tlačidiel
➃, ➁ a <OK> ➀.

12 hod./24 hod.:

Nastavenie času môžete nastaviť na 12-hodinový a
24-hodinový formát.

Pre modely s navigačným alebo audio systé-
mom:
Ak chcete nastaviť hodiny, pozrite si “Hodiny” v časti
“4. Obrazovka displeja, kúrenie a klimatizácia a au-
dio systém”alebo “Základné ovládanie audio
systému” v časti “4. Obrazovka displeja, kúrenie a kli-
matizácia a audio systém”Manuálne alebo v samos-
tatnej príručke vlastníka pre systém NissanConnect
(ak je súčasťou výbavy).

Nastavenia displeja
Nastavenia displeja umožňujú zákazníkovi výber z
viacerých možností merača.
Nastavenia displeja môžete zmeniť pomocou tlači-
diel ➁ a <OK> ➀.

Výber obsahu:
Položky, ktoré sa zobrazujú po otočení spínača za-
paľovania do polohy ON sa dajú zapnúť/vypnúť. Ak
chcete zmeniť zobrazené položky, na pohyb pou-
žite tlačidlo ➁ a položku ponuky vyberte tla-
čidlom <OK> ➀.

Farba karosérie:
Farba vozidla, ktorá sa zobrazuje na displeji s infor-
máciami o vozidle po otočení spínača zapaľovania
do polohy ON sa dá zmeniť.

1. Tlačidlá ➁ stláčajte, pokým nezvolíte polož-
ku [Body Colour] a následne stlačte tlačidlo <OK>
➀.

2. Farbu karosérie vyberte pomocou tlačidiel
➁ a stlačte tlačidlo <OK> ➀.

Nastavenia režimu ECO (ak je súčasťou výbavy):
Toto nastavenie zákazníkovi umožňuje zmeniť na-
stavenia systému režimu ECO.

Tlačidlá ➁ stláčajte, pokým nezvolíte položku
[ECO Mode Settings] a následne stlačte tlačidlo
<OK> ➀.

[Eco Glow]:
Toto nastavenie zákazníkovi umožňuje zapnúť/vy-
pnúť indikátor okolia ECO na displeji s informáciami
o vozidle.

1. Pomocou tlačidiel ➁ vyberte položku [Eco
Glow].
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2. Stlačením tlačidla <OK> ➀ zapnite/vypnite ECO
okolia na displeji s informáciami o vozidle.

[Displej]:

Toto nastavenie zákazníkovi umožňuje zapnúť/vy-
pnúť funkciu sprievodcu pre pedál ECO.

1. Pomocou tlačidiel ➁ vyberte položku [Zo-
brazenie].

2. Stlačením tlačidla <OK> ➀ vyberte položku [Pe-
dal Guide] alebo [Fuel Econ.].

Pre podrobné informácie si pozrite “Systém režimu
ECO (ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartova-
nie a riadenie”.

Stop/Štart (ak je súčasťou výbavy):
Ak chcete zmeniť stav, výstrahy, prípadne zapnúť
alebo vypnúť ktorýkoľvek zo systémov/výstrah zo-
brazených v ponuke [Stop/Štart], tlačidlá ➁
použite na výber a tlačidlom <OK> ➀ zmeňte po-
ložku ponuky:

• [Displej]

– Zapnutie/vypnutie zobrazenia systému
Stop/Štart

• [Trip CO2 Saving]

Režim úspory CO2 počas jazdy a doby zastave-
nia motora zobrazuje úsporu CO2 a dobu zasta-
venia motora od posledného vynulovania. Ús-
pora CO2 a doba zastavenia motora sa dajú vy-
nulovať stlačením tlačidla <OK> ➀.

• [Total CO2 Saving]

Režim celkovej úspory CO2 a doby zastavenia
motora zobrazuje:

– Odhadované výfukové emisie CO2, ktorým sa
zabránilo.

– Doba zastavenia motora, počas ktorej bol
motor zastavený pomocou systému Stop/
Štart.

POZNÁMKA

Hodnoty celkovej úspory CO2 a doby zastavenia
motora sa nedajú vynulovať a zobrazujú informá-
cie získané zo systému Stop/Štart od momentu
vyrobenia vozidla.

Záznam jazdy ECO (ak je súčasťou výbavy):
[Displej]:

Toto nastavenie zákazníkovi umožňuje zapnúť/vy-
pnúť záznam jazdy ECO na displeji s informáciami o
vozidle.

1. Tlačidlami ➁ vyberte položku [ECO Drive
Report].

2. Stlačením tlačidla <OK> ➀ zapnite/vypnite zo-
brazenie riadenia ECO na displeji s informáciami
o vozidle.

[View History]:

Toto nastavenie zákazníkovi umožňuje vynulovanie
poslednej histórie spotreby paliva a najlepšej spo-
treby paliva.

Uvítanie:
Môžete si vybrať, či sa má po otočení spínača zapa-
ľovania do polohy ACC alebo ON zobrazovať obra-
zovka uvítania, alebo nie. Ako definíciu vzhľadu ob-
razovky uvítania si môžete vybrať aj nasledujúce
položky:

• [Dial and Pointer]

• [Display Effect]

Položku [Welcome Effects] vyberte pomocou tlači-
diel ➁ a túto ponuku vyberte stlačením tla-
čidla <OK> ➀. Pomocou tlačidiel ➁ prechá-
dzajte medzi možnosťami ponuky a stlačením tla-
čidla <OK> ➀ jednotlivé funkcie zapínajte alebo
vypínajte.

Nastavenia vozidla
Nastavenia vozidla zákazníkovi umožňujú meniť na-
stavenia pre nasledujúce nastavenia.

• Osvetlenie

• Smerovka

• Odomykanie

• Stierače

• Zrkadlá

Nastavenia vozidla môžete zmeniť pomocou tlači-
diel ➁ a <OK> ➀.
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Prístroje a ovládače 2-17



Osvetlenie:
Ponuka [Lighting] obsahuje nasledujúce možnosti:

• [Welcome Light]

Uvítacie osvetlenie môžete zapnúť alebo vypnúť.
V ponuke [Lighting] vyberte položku [Welcome
Light]. Pomocou tlačidla <OK> ➀ túto funkciu
zapnite alebo vypnite.

• [Int. Lamp Timer]

Časovač vnútorného osvetlenia môžete zapnúť
alebo vypnúť. V ponuke [Lighting] vyberte polož-
ku [Int. Lamp Timer]. Pomocou tlačidla <OK> ➀
túto funkciu zapnite alebo vypnite.

• [Automatické zapnutie]

Citlivosť automatického svietenia alebo Intelli-
gent Auto Headlight je možné nastaviť. V ponu-
ke [Lighting] vyberte položku [Auto Lights]. Po-
žadovanú citlivosť vyberte pomocou tlačidiel

➁ a tlačidla <OK> ➀. K dispozícii sú nasle-
dovné možnosti:

– [On Earliest]

– [On Earlier]

– [Standard]

– [On Later]

• [Headlight Off Delay] (ak je súčasťou výbavy)

Trvanie automatického osvetlenia je možné na-
staviť v rozmedzí od 0 sekúnd po 180 sekúnd. V
ponuke [Lighting] vyberte položku [Headlight Off
Delay]. Trvanie zmeňte pomocou tlačidla <OK>
➀.

Smerovka:
Nadradená funkcia [3 Flash On] sa dá nastaviť ako
ZAPNUTÁ alebo VYPNUTÁ. V ponuke [Turn Indicator]
vyberte položku [3 Flash On]. Pomocou tlačidla
<OK> ➀ túto funkciu zapnite alebo vypnite.

[Unlocking] (ak je súčasťou výbavy):
V ponuke [Unlocking] sú nasledujúce možnosti:

• [I-Key Door Lock] (ak je súčasťou výbavy)

Keď je táto položka zapnutá, dotykový spínač
na dverách je aktivovaný. V ponuke [Unlocking]
vyberte položku [I-Key Door Lock]. Pomocou tla-
čidla <OK> ➀ túto funkciu zapnete alebo vypne-
te.

• [Selective Unlock] (ak je súčasťou výbavy)

Keď je táto položka zapnutá a stlačíte dotykový
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 dopytového
spínača na kľučke dverí sa odomknú všetky dve-
re. V ponuke [Unlocking] vyberte položku [Selec-
tive Unlock]. Pomocou tlačidla <OK> ➀ túto fun-
kciu zapnete alebo vypnete.

• [Answer Bk. Horn] (ak je súčasťou výbavy)

Keď je zapnutá funkcia zvukovej odpovede klak-
sónu a vozidlo zamknete pomocou inteligent-
ného kľúča alebo funkcie diaľkového bezkľúčo-
vého otvárania, klaksón vydá zvukový signál a
výstražné indikátory raz zablikajú.

Stierače:

• [Speed Dependent] (ak je súčasťou výbavy)

Funkciu [Speed Dependent] môžete zapnúť ale-
bo vypnúť. V ponuke [Wipers] vyberte položku
[Speed Dependent]. Pomocou tlačidla <OK> ➀
túto funkciu zapnite alebo vypnite.

• [Auto stieranie] (ak je súčasťou výbavy)

Funkciu [Auto stieranie] môžete zapnúť alebo
vypnúť. V ponuke [Stierače] vyberte položku [Au-
to stieranie]. Pomocou tlačidla OK túto funkciu
zapnite alebo vypnite.

• [Rain Sensor] (ak je súčasťou výbavy)

Funkciu [Rain Sensor] môžete zapnúť alebo vy-
pnúť. V ponuke [Wipers] vyberte položku [Rain
Sensor]. Pomocou tlačidla <OK> ➀ túto funkciu
zapnite alebo vypnite.

• [Reverse Link]

Funkciu stieračov [Reverse Link] môžete zapnúť
alebo vypnúť. V ponuke [Wipers] vyberte polož-
ku [Reverse Link]. Pomocou tlačidla <OK> ➀ tú-
to funkciu zapnite alebo vypnite.

• [Drip Wipe]

Funkciu [Drip Wipe] môžete zapnúť alebo vypnúť.
V ponuke [Wipers] vyberte položku [Drip Wipe].
Pomocou tlačidla <OK> ➀ túto funkciu zapnite
alebo vypnite.

Zrkadlá (ak je súčasťou výbavy):

• [Auto Fold Off]

Keď je táto položka zapnutá, vypne sa funkcia
automatického sklopenia pre vonkajšie spätné
zrkadlá. Pomocou tlačidla <OK> ➀ vyberte túto
funkciu.
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• [Unfold at Ignition]

Keď je táto položka zapnutá, vonkajšie spätné
zrkadlá sa automaticky sklopia v prípade, keď sa
spínač zapaľovania umiestni do polohy OFF a
vyklopia, keď sa spínač zapaľovania umiestni do
polohy ON. Pomocou tlačidla <OK> ➀ vyberte
túto funkciu.

• [Speed Dependent]

Keď je táto položka zapnutá, vonkajšie spätné
zrkadlá sa automaticky sklopia, keď sa zamknú
dvere vozidla a vyklopia, keď sa odomknú dvere
vozidla. Pomocou tlačidla <OK> ➀ vyberte túto
funkciu.

Údržba

1. Servis

2. Filter (ak je súčasťou výbavy)

3. Pneumatika

4. Iné

5. Stav AdBlue® (ak je súčasťou výbavy)

Režim údržby vám umožňuje nastaviť upozornenia
pre pripomenutie intervalov údržby. Ak chcete zme-
niť položku:

Položku [Maintenance] vyberte pomocou tlačidiel
➁ a stlačte tlačidlo <OK> ➀.

Servis:
Tento indikátor sa zobrazí, keď uplynie vzdialenosť
stanovená zákazníkom na výmenu motorového
oleja a filtra. Vzdialenosť na kontrolu alebo výmenu
týchto položiek môžete nastaviť alebo vynulovať.
Položky a intervaly plánovanej údržby si pozrite v
samostatnej brožúre o údržbe.

Filter (ak je súčasťou výbavy):
Tento indikátor sa zobrazí, keď uplynie vzdialenosť
stanovená zákazníkom na výmenu olejového filtra.
Vzdialenosť na kontrolu alebo výmenu týchto polo-
žiek môžete nastaviť alebo vynulovať. Položky a in-
tervaly plánovanej údržby si pozrite v samostatnej
brožúre o údržbe.

Pneumatika:
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 vrátane kon-
troly tlaku pneumatík. Pozri “Výmena pneumatík
a kolies” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””. Na
opotrebovanie pneumatík a čas, kedy je pneuma-
tiky potrebné vymeniť, má vplyv mnoho faktorov,
a to vrátane nahustenia pneumatík, geometrie,

jazdných návykov a cestných podmienok. Nasta-
venie indikátora výmeny pneumatík na určitú na-
jazdenú vzdialenosť neznamená, že vaše pne-
umatiky vydržia takúto dobu. Indikátor výmeny
pneumatík používajte len ako pomôcku a vždy
vykonávajte pravidelné kontroly pneumatík. Ne-
vykonávanie pravidelných kontrol pneumatík, a
to vrátane kontroly tlaku pneumatík, môže mať
za následok poruchu pneumatiky. Môže dôjsť k
vážnemu poškodeniu vozidla a aj k nehode, kto-
rej následkom môže byť vážne zranenie osôb ale-
bo smrť.

Iné:
Tento indikátor sa zobrazí, keď uplynie zákazníkom
stanovená vzdialenosť na kontrolu alebo výmenu
iných položiek údržby ako motorového oleja, olejo-
vého filtra a pneumatík. Medzi iné položky údržby
môžu patriť záležitosti, ako napríklad vzduchový fil-
ter alebo rotácia pneumatík. Vzdialenosť na kontro-
lu alebo výmenu položiek môžete nastaviť alebo
vynulovať.

Stav AdBlue® (ak je súčasťou výbavy):
Túto možnosť môžete použiť na kontrolu hladiny
kvapaliny v nádrži pre AdBlue®. Pre ďalšie podrob-
nosti si pozrite “Systém selektívnej katalytickej re-
dukcie AdBlue® (ak je súčasťou výbavy pre model s
naftovým motorom)” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”
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Upozornenie
Toto nastavenie zákazníkovi umožňuje nastaviť
upozornenia.

Položku [Alert] vyberte pomocou tlačidiel ➁ a
stlačte tlačidlo <OK> ➀.

Vonkajšia teplota (ak je súčasťou výbavy):
Toto nastavenie umožňuje zákazníkovi zapnúť/vy-
pnúť upozornenie pre vonkajšiu teplotu na displeji s
informáciami o vozidle.

1. Pomocou tlačidiel ➁ vyberte položku [Out-
side Temp.].

2. Upozornenie zapnete/vypnete stlačením tlačid-
la <OK> ➀.

klimatizácie:
Toto nastavenie zákazníkovi umožňuje nastaviť
upozornenie, ktoré vodiča informuje o dosiahnutí
nastaveného času.

1. Pomocou tlačidiel ➁ vyberte položku [Ti-
mer].

2. Stlačte tlačidlo <OK> ➀.

3. Ak chcete zmeniť nastavenie časovača, použite
tlačidlá ➁ a tlačidlom <OK> ➀ uložte zvo-
lené množstvo času.

Navigácia (ak je súčasťou výbavy):
Toto nastavenie zákazníkovi umožňuje zapnúť/vy-
pnúť upozornenie pre navigáciu na displeji s infor-
máciami o vozidle.

1. Pomocou tlačidiel ➁ vyberte položku [Navi-
gácia].

2. Upozornenie zapnete/vypnete stlačením tlačid-
la <OK> ➀.

Telefón (ak je súčasťou výbavy):
Toto nastavenie zákazníkovi umožňuje zapnúť/vy-
pnúť upozornenie pre prichádzajúci hovor na disp-
leji s informáciami o vozidle.

1. Pomocou tlačidiel ➁ vyberte položku [Tele-
fón].

2. Upozornenie zapnete/vypnete stlačením tlačid-
la <OK> ➀.

Pošta (ak je súčasťou výbavy):
Toto nastavenie umožňuje zákazníkovi zapnúť/vy-
pnúť upozornenie pre prichádzajúci e-mail na disp-
leji s informáciami o vozidle.

1. Pomocou tlačidiel ➁ vyberte položku [Mail].

2. Upozornenie zapnete/vypnete stlačením tlačid-
la <OK> ➀.

Tlak v pneumatikách (ak je súčasťou
výbavy)
Všetky nastavenia v ponuke [Tyre Pressures] sa tý-
kajú systému sledovania tlaku v pneumatikách
(TPMS). (Pozri časť “Systém sledovania tlaku v pne-
umatikách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy)” v časti
“6. V prípade núdze”, “Systém sledovania tlaku v pne-
umatikách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy)” v časti
“5. Naštartovanie a riadenie”a “Systém sledovania
tlaku v pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.)

• Predpísaný vpredu

• Predpísaný vzadu

• Jednotka tlaku v pneumatike

• Kalibrovať

Predpísaný vpredu:
Tlak v pneumatike [Target Front] je predpísaný tlak
pre pneumatiky vpredu, ktorý je uvedený na štítku
pneumatiky. (Pozri časť “Systém sledovania tlaku v
pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”a “Štítok na
pneumatike” v časti “9. Technické informácie”.)

Pomocou tlačidiel ➁ a tlačidla <OK> ➀ môže-
te vybrať a zmeniť hodnotu tlaku v pneumatike [Tar-
get Front].

Predpísaný vzadu:
Tlak v pneumatike [Target Rear] je predpísaný tlak
pre pneumatiky vzadu, ktorý je uvedený na štítku
pneumatiky. (Pozri časť “Systém sledovania tlaku v
pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”a “Štítok na
pneumatike” v časti “9. Technické informácie”.)

Pomocou tlačidiel ➁ a tlačidla <OK> ➀ môže-
te vybrať a zmeniť hodnotu tlaku v pneumatike [Tar-
get Rear].

Jednotka tlaku v pneumatike:
Jednotka tlaku v pneumatike, ktorá sa zobrazuje na
displeji s informáciami o vozidle, sa dá zmeniť na:

• kPa

• bar

• psi

• kgf/cm2

Pomocou tlačidiel ➁ a tlačidla <OK> ➀ vyber-
te a zmeňte jednotku.

V prípade potreby si za účelom prepočtu medzi jed-
notkami pozrite nasledujúcu tabuľku.
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Kalibrovať:
Tlak v pneumatike ovplyvňuje teplota pneumatiky;
teplota pneumatiky sa počas jazdy s vozidlom zvy-
šuje. Aby systém TPMS mohol presne monitorovať
únik vzduchu z pneumatiky a zabrániť falošným va-
rovaniam z dôvodu zmeny teploty, používa systém
TPMS na výpočty kompenzácie teploty snímače
teploty v pneumatikách.

V zriedkavých prípadoch môže byť potrebné preka-
librovať referenčnú teplotu systému TPMS. Táto čin-
nosť by sa mala robiť iba pri úprave skutočného tla-
ku v pneumatike, ak sa aktuálna okolitá teplota vý-
razne líši od aktuálnej kalibračnej teploty. (Pozri časť
“Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
(ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”).

Pomocou tlačidiel ➁ a tlačidla <OK> ➀ spus-
títe alebo zrušíte proces kalibrácie. Kým prebieha
proces kalibrácie, zobrazuje sa hlásenie: [Resetting
tyre pressure system].

Jednotky (ak je súčasťou výbavy)
Jednotky zobrazené na displeji s informáciami o vo-
zidle môžete zmeniť:

• Vzdialenosť/palivo

• Tlak v pneumatikách (ak je súčasťou výbavy)

• Teplota

Pomocou tlačidiel ➁ a tlačidla <OK> ➀ vyber-
te a zmeňte jednotky displeja s informáciami o vo-
zidle.

Vzdialenosť/palivo:
Jednotku pre počet kilometrov, ktorý sa zobrazuje
na displeji s informáciami o vozidle, môžete zmeniť
na:

• km, l/100km

• km, km/l

• míle, MPG (UK) (ak je súčasťou výbavy)

• míle, MPG (USA) (ak je súčasťou výbavy)

Pomocou tlačidiel ➁ a tlačidla <OK> ➀ vyber-
te a zmeňte jednotku.

Tlak v pneumatikách (ak je súčasťou výbavy):
Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Jednotka tlaku v
pneumatike” uvedené skôr v tejto časti.

Teplota:
Teplota, ktorá sa zobrazuje na displeji s informáci-
ami o vozidle, sa dá zmeniť na:
• °C (Celzius)
• °F (Fahrenheit)
Možnosti prepnete pomocou tlačidiel ➁.

Jazyk (ak je súčasťou výbavy)
Jazyk displeja s informáciami o vozidle môžete zme-
niť.
Pomocou tlačidiel ➁ a tlačidla <OK> ➀ môže-
te vybrať a zmeniť jazyk displeja s informáciami o
vozidle. Jazyk stredného displeja/navigácie môžete
zmeniť nezávisle od displeja s informáciami o vozid-
le.
Pre modely s navigačným systémom si pozrite “In-
formácie o vozidle a nastavenia (modely s navigač-
ným systémom)” v časti “4. Obrazovka displeja, kú-
renie a klimatizácia a audio systém”.
Pre modely bez navigačného systému si pozrite “Au-
dio systém (ak je súčasťou výbavy)” v časti “4. Obra-
zovka displeja, kúrenie a klimatizácia a audio sys-
tém”.

Obnoviť výrobné nastavenia
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 tlačidiel ➁ vyberte položku [Fac-

tory Reset] a stlačte tlačidlo <OK> ➀.
2. Ak chcete vrátiť všetky nastavenia na predvolené

hodnoty, stlačením tlačidla <OK> ➀ vyberte
možnosť [Áno].
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1. Indikátor spustenia prevádzky
motora (model s prevodovkou s
plynulo meniteľným prevodom
(CVT)/prevodovkou s dvojitou spojkou
(DCT))
Tento indikátor sa zobrazí, keď je radiaca páka voli-
ča v polohe P (parkovanie).

Tento indikátor znamená, že motor bol naštarto-
vaný stlačením spínača zapaľovania pri stlačenom
brzdovom pedáli. Motor môžete naštartovať pria-
mo v akejkoľvek polohe spínača zapaľovania.

2. Prevádzkový indikátor naštartovania
motora (modely s manuálnou
prevodovkou (MT))
Tento indikátor znamená, že motor bol naštarto-
vaný stlačením spínača zapaľovania pri stlačenom
pedáli spojky. Motor môžete naštartovať priamo v
akejkoľvek polohe spínača zapaľovania.

Motor môžete naštartovať aj stlačením spínača za-
paľovania pri stlačenom brzdovom pedáli, keď je
radiaca páka v polohe N (neutrál).

3. Indikátor poruchy uvoľnenia zámku
riadenia
Tento indikátor sa zobrazí, keď sa nedá uvoľniť zám-
ka riadenia.

Keď sa tento indikátor objaví, stlačte alebo otočte
spínač zapaľovania za súčasného mierneho otáča-
nia volantom doprava a doľava.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Zámka riadenia” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

4. Výstraha Nebol detekovaný žiadny
kľúč (ak je súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí, keď sú dvere zatvorené a
inteligentný kľúč je ponechaný mimo vozidla a spí-
nač zapaľovania je v polohe ON. Uistite sa, že inteli-
gentný kľúč je vo vozidle.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Systém inteligent-
ného kľúča (ak je súčasťou výbavy)” v časti “3. Kon-
troly a nastavenia pred riadením”.

5. Varovanie Preradiť na parkovanie
(model s prevodovkou s plynulo
meniteľným prevodom (CVT)/prevo-
dovkou s dvojitou spojkou (DCT))
Výstraha sa zobrazí, keď otočíte spínač zapaľovania
do polohy pre vypnutie motora a radiaca páka je v
akejkoľvek polohe, s výnimkou polohy P (parkova-
nie).

Ak sa zobrazí táto výstraha, dajte radiacu páku do
polohy P (Parkovanie) alebo spínač zapaľovania daj-
te do polohy ON.

Zaznie tiež vnútorný výstražný zvukový signál.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Systém inteligent-
ného kľúča (ak je súčasťou výbavy)” v časti “3. Kon-
troly a nastavenia pred riadením”.

6. Výstraha Slabá batéria v kľúči (ak je
súčasťou výbavy)
Tento indikátor sa zobrazí, keď dochádza batéria v
inteligentnom kľúči.
Ak sa zobrazí tento indikátor, vymeňte batériu za
novú.
Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Výmena batérie” v
časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

7. Prevádzkový indikátor naštartovania
motora pre systém inteligentného
kľúča (ak je súčasťou výbavy)
Tento indikátor sa zobrazí, keď dochádza batéria v
inteligentnom kľúči a systém inteligentného kľúča
a vozidlo nekomunikujú obvyklým spôsobom.
Ak sa tento indikátor zobrazí, počas stláčania brz-
dového pedála sa inteligentným kľúčom dotknite
spínača zapaľovania.
Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Vybitie batérie in-
teligentného kľúča” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”.

8. Výstraha Nesprávne ID kľúča (ak je
súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí, keď spínač zapaľovania
dáte preč z polohy LOCK a systém nedokáže roz-
poznať inteligentný kľúč. Neregistrovaným kľúčom
nemôžete naštartovať motor. Použite registrovaný
inteligentný kľúč.
Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Systém inteligent-
ného kľúča (ak je súčasťou výbavy)” v časti “3. Kon-
troly a nastavenia pred riadením”.

9. Výstraha Uvoľnite parkovaciu brzdu
Táto výstraha sa zobrazí, keď je rýchlosť vozidla nad
4 km/h (2 MPH) a parkovacia brzda je aktivovaná.
Zastavte motor a uvoľnite parkovaciu brzdu.

10. Výstraha Nízka hladina paliva
Táto výstraha sa zobrazí, keď sa znižuje hladina pa-
liva v palivovej nádrži. Čo možno najskôr doplňte
palivo, pričom vám odporúčame doplniť palivo skôr,
ako palivomer dosiahne bod 0 (prázdne). Aj keď ru-
čička palivomeru dosiahne bod 0 (prázdne), v nádr-
ži by ešte malo byť malé množstvo paliva.
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11. Výstraha otvorených dverí/dverí
batožinového priestoru
Táto výstraha sa zobrazí, keď sú otvorené alebo nie
sú bezpečne zatvorené ktorékoľvek dvere a/alebo
veko batožinového priestoru. Ikona vozidla ozna-
čuje otvorené dvere alebo veko batožinového prie-
storu na displeji.

12. Výstraha Bezpečnostný pás
druhého radu sedadiel (ak je súčasťou
výbavy)
Táto výstraha bezpečnostného pásu druhého radu
sedadiel sa zobrazí po prepnutí spínača zapaľova-
nia do polohy ON. Ak nebude zapnutý ktorýkoľvek z
bezpečnostných pásov druhého radu sedadiel, za-
znie zvuková signalizácia a červenou farbou sa
rozsvieti ikona sedadla, čím znázorňuje, ktorý bez-
pečnostný pás nie je zapnutý. Ikona sedadla bude
svietiť červenou farbou, pokým nezapnete prísluš-
ný bezpečnostný pás sedadla pasažiera v druhom
rade. Táto výstraha sa automaticky vypne po pri-
bližne 35 sekundách.

Ďalšie podrobnosti a preventívne opatrenia pre po-
užívanie bezpečnostných pásov nájdete v časti
“Bezpečnostné pásy” v časti “1. Bezpečnosť — se-
dadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zais-
tenia”.

13. Výstraha Porucha systému kľúča (ak
je súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí v prípade poruchy v sys-
téme inteligentného kľúča.

Ak sa táto výstraha objaví pri vypnutom motore,
motor sa nedá naštartovať. Ak sa táto výstraha ob-
javí pri bežiacom motore, s vozidlom sa dá jazdiť.

Avšak čo možno najskôr sa z dôvodu vykonania
opravy obráťte na predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

14. Výstraha Nízky tlak pneumatiky (ak
je súčasťou výbavy)
Táto výstraha ([Low tyre pressure] a ikona vozidla -
ak je súčasťou výbavy) sa objaví vtedy, keď sa na
merači rozsvieti kontrolka nízkeho tlaku v pneuma-
tike a rozpozná sa nízky tlak v pneumatike. Výstra-
ha sa objaví pri každom otočení spínača zapaľova-
nia do polohy ON, kým bude svietiť kontrolka nízke-
ho tlaku v pneumatike. Ak sa objaví táto výstraha,
zastavte vozidlo a upravte tlak na odporúčanú hod-
notu tlaku v pneumatike COLD (za studena), ktorá je
uvedená na štítku pneumatiky.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “ Kontrolka nízke-
ho tlaku pneumatiky (ak je súčasťou výbavy)” uve-
dené skôr v tejto časti, “Systém sledovania tlaku v
pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “6. V prípade núdze”, “Systém sledovania tlaku
v pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”a “Systém sledo-
vania tlaku v pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

15. Výstraha Porucha systému tlaku v
pneumatikách (ak je súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa rozsvieti, keď nastane porucha v
systéme sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS).

Ak sa táto výstraha zobrazí, systém nechajte skon-
trolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “ Kontrolka nízke-
ho tlaku pneumatiky (ak je súčasťou výbavy)” uve-

dené skôr v tejto časti, “Systém sledovania tlaku v
pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “6. V prípade núdze”, “Systém sledovania tlaku
v pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”a “Systém sledo-
vania tlaku v pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

16. Výstraha Nízky tlak oleja, zastavte
vozidlo (ak je súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí, ak sa zistí nízky tlak moto-
rového oleja. Ak sa výstraha zobrazí pri normálnej
jazde, zíďte z cesty na bezpečnom mieste, okamžite
vypnite motor a zavolajte predajcovi vozidiel
NISSAN alebo do kvalifikovanej dielne.

Výstraha nízkeho tlaku oleja nie je navrhnutá tak,
aby signalizovala nízku hladinu oleja. Na kontrolu
hladiny oleja použite mierku.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Motorový olej” v
časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

VÝSTRAHA

Prevádzka motora pri zobrazenej výstrahe tlaku
motorového oleja môže vážne poškodiť motor.

17. Indikátor nízkej hladiny oleja (ak je
súčasťou výbavy)
Ak sa zobrazí indikátor nízkej hladiny, hladina moto-
rového oleja je nízka. Ak sa zobrazí pripomienka níz-
kej hladiny, pomocou mierky na meranie hladiny
motorového oleja skontrolujte hladinu.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Motorový olej” v
časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.
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VÝSTRAHA

Hladinu oleja kontrolujte pravidelne pomocou
mierky na meranie hladiny motorového oleja.
Prevádzka s nedostatočným množstvom oleja
môže poškodiť motor a na takéto poškodenie sa
nevzťahuje záruka.

18. Výstraha snímača hladiny oleja (ak je
súčasťou výbavy)
Ak sa zobrazí výstraha snímača oleja, pravdepodob-
ne došlo k poruche snímača hladiny motorového
oleja. Okamžite kontaktujte autorizovaného predaj-
cu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Systém regulácie
oleja (ak je súčasťou výbavy)” uvedené neskôr v tej-
to časti.

19. Výstraha Porucha systému 4WD (ak
je súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa objaví, keď systém pohonu všet-
kých kolies (4WD) pri motore v činnosti nefunguje
správne. Znížte rýchlosť vozidla a vozidlo nechajte
skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kva-
lifikovanej dielni.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Výstraha 4WD” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

20. Výstraha Vysoká teplota 4WD,
zastavte vozidlo (ak je súčasťou
výbavy)
Táto výstraha sa môže objaviť, zatiaľ čo sa pokú-
šate uvoľniť uviaznuté vozidlo, a to z dôvodu zvýše-
nej teploty oleja. Jazdný režim sa môže zmeniť na
dvojkolesový (2WD) režim pohonu. Ak sa zobrazí tá-
to výstraha, hneď, ako to bude bezpečné, zastavte

vozidlo a nechajte motor bežať na voľnobeh. Po-
tom, ak výstraha zhasne, môžete pokračovať v jaz-
de.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Výstraha 4WD” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

21. Výstraha Nesprávny rozmer
pneumatiky (ak je súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa môže objaviť, ak je veľký rozdiel
medzi priemerom kolies a pneumatík vpredu a vza-
du. Na bezpečnom mieste opustite cestu a motor
nechajte bežať na voľnobeh. Skontrolujte, či sú všet-
ky veľkosti pneumatík rovnaké, či je správny tlak v
pneumatikách a či pneumatiky nie sú nadmerne
opotrebované.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Výstraha 4WD” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

22. Výstraha Napätie akumulátora je
nízke, nabite akumulátor
Táto výstraha sa objaví vtedy, keď je napätie aku-
mulátora nízke a akumulátor sa musí nabiť.

23. Výstraha Prepravný režim zapnutý,
stlačte poistku pamäte
Táto výstraha sa môže objaviť, keď spínač poistky
prídavnej pamäte nie je stlačený (zatlačený). Keď sa
objaví táto výstraha, zatlačte (stlačte) spínač pois-
tky prídavnej pamäte, aby ste vypli výstrahu.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Spínač poistky prí-
davnej pamäte” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

24. Výstraha Porucha systému
svetlometov (ak je súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí v prípade poruchy svetlo-
metov LED. Systém nechajte skontrolovať u predaj-
cu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

25. Výstraha Napájanie sa vypne, aby sa
šetril akumulátor
Táto výstraha sa objaví po určitom čase, ak nedáte
radiacu páku do polohy P (parkovanie), zatiaľ čo je
po určitý čas spínač zapaľovania v polohe ON.

26. Výstraha Napájanie sa vyplo, aby sa
šetril akumulátor
Táto výstraha sa objaví potom, ako sa spínač zapa-
ľovania automaticky prepol do polohy OFF za úče-
lom šetrenia akumulátora.

27. Výstraha Vypnite svetlomety
Táto výstraha sa objaví po otvorení dverí vodiča, ak
ste nechali spínač svetlometov v polohe ON a spínač
zapaľovania sa nachádza v polohe OFF alebo LOCK.
Spínač svetlometov dajte do polohy OFF alebo AU-
TO (ak je súčasťou výbavy).

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Spínač svetlome-
tov a smerových svetiel” uvedené neskôr v tejto čas-
ti.

28. Výstraha Stlačte brzdový pedál
Tento indikátor sa zobrazí v nasledujúcich situáci-
ách:

• Vodič sa pokúša elektronickú parkovaciu brzdu
uvoľniť manuálne bez stlačenia brzdového pe-
dála.
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• Vozidlo je zastavené v strmom svahu a existuje
možnosť pohybu dozadu, a to aj v prípade akti-
vácie elektronickej parkovacej brzdy.

• Táto výstraha sa zobrazí, ak sa vozidlo pohybuje
a je zapnuté automatické podržanie brzdy.

29. Indikátor Čas na prestávku (ak je
súčasťou výbavy)
Tento indikátor sa zobrazí po aktivácii nastaveného
indikátora [Time for a driver break?]. Čas môžete
nastaviť až na 6 hodín.

30. Indikátor Dať si prestávku (ak je
súčasťou výbavy)
Tento indikátor sa zobrazí, keď sa aktivuje nasta-
vený indikátor [Take a break?]. Čas môžete nastaviť
až na 6 hodín.

31. Výstraha Nízka vonkajšia teplota (ak
je súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí, keď je vonkajšia teplota
nižšia ako 3 °C (37 °F). Dá sa nastaviť, aby sa výstraha
nezobrazovala.

32. Výstraha Porucha systému riadenia
podvozku
Táto výstraha sa zobrazí, ak modul riadenia pod-
vozku zistí chybu v systéme riadenia podvozku. Sys-
tém nechajte skontrolovať u predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Riadenie
podvozku” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

33. Indikátor obmedzovača rýchlosti
(ak je súčasťou výbavy)
Tento indikátor zobrazuje stav systému obmedzo-
vača rýchlosti. Stav je označený farebne.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Obmedzovač
rýchlosti (ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštar-
tovanie a riadenie”.

34. Indikátor tempomatu (ak je
súčasťou výbavy)
Tento indikátor zobrazuje stav systému tempoma-
tu. Stav je označený farebne.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Tempomat (ak je
súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riade-
nie”.

35. Indikátor pozície CVT/DCT (model s
prevodovkou s plynulo meniteľným
prevodom (CVT)/prevodovkou s
dvojitou spojkou (DCT))
Tento indikátor zobrazuje polohu automatického
radenia.

Keď sa prevodovka nedá preradiť v režime manuál-
neho preraďovania na želaný prevod kvôli ochran-
nému režimu prevodovky, indikátor polohy CVT/
DCT bude blikať a bude znieť zvuková signalizácia.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Jazda s prevodov-
kou s plynulo meniteľným prevodom (CVT)/JAZDA
S PREVODOVKOU S DUÁLNOU SPOJKOU (DCT)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

36. Indikátor systému režimu ECO (ak je
súčasťou výbavy)
Indikátor režimu ECO sa zobrazí po zapnutí systé-
mu režimu ECO.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Systém režimu
ECO (ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartova-
nie a riadenie”.

37. Výstraha poruchy systému CVT/DCT
(model s prevodovkou s plynulo
meniteľným prevodom (CVT)/prevo-
dovkou s dvojitou spojkou (DCT))
Táto výstraha sa zobrazí, keď dôjde k poruche sys-
tému CVT/DCT. Ak sa táto výstraha zobrazí, systém
nechajte skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

38. Indikátor navigácie (ak je súčasťou
výbavy)
Tento indikátor sa zobrazí, keď sa približuje bod
zabočenia.

39. Indikátor systému Stop/Štart (ak je
súčasťou výbavy)
Tento indikátor zobrazuje stav systému Stop/Štart.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Systém Stop/Štart
(ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”.
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40. Výstraha Porucha systému (ak je
súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí, keď dôjde k poruche sys-
tému Intelligent Driver Alertness system.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Systém Intelligent
Driver Alertness (ak je súčasťou výbavy)” uvedené
neskôr v tejto časti.

41. Výstraha Porucha systému (ak je
súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí, keď dôjde k poruche sys-
tému rozpoznávania dopravných značiek.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Rozpoznávanie
dopravných značiek (TSR) (ak je súčasťou výbavy)”
uvedené neskôr v tejto časti.

42. Výstraha Porucha systému
parkovacieho snímača (ak je súčasťou
výbavy)
Táto výstraha sa rozsvieti, keď nastane problém so
systémom parkovacieho snímača (sonar). Ak sa tá-
to výstraha zobrazí, systém nechajte skontrolovať u
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej diel-
ni.

43. Výstraha systému adaptívneho
predného osvetlenia (AFS) (ak je
súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa objaví v prípade, že systém adap-
tívneho predného osvetlenia (AFS) nefunguje správ-
ne. Nechajte systém skontrolovať spoločnosťou
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni. (Pozri časť “Sys-
tém adaptívneho predného osvetlenia (AFS) (ak je
súčasťou výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti.)

44. Indikátor zapnutia systému
inteligentného tempomatu (ICC) (ak je
súčasťou výbavy)
Tento indikátor zobrazuje stav systému inteligent-
ného tempomatu (ICC). Stav je označený farebne.
(Pozri časť “Inteligentný tempomat (ICC) a asistent
riadenia (ak je súčasťou výbavy) (vo vozidlách s ma-
nuálnou prevodovkou)” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”.)

45. Výstraha Porucha systému (ak je
súčasťou výbavy)
Tento indikátor zobrazuje stav nasledujúcich systé-
mov v prípade, ak sú súčasťou výbavy vozidla.

• Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW)

• Intelligent Lane Intervention

• Rozpoznanie mŕtveho uhla (BSW)

• Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)

• Inteligentná núdzová brzda so systémom detek-
cie chodcov

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “ProPILOT (ak je
súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riade-
nie”, “Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW) (ak
je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”, “Inteligentný tempomat (ICC) a asistent ria-
denia (ak je súčasťou výbavy) (vo vozidlách s manu-
álnou prevodovkou)” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”, “Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW) (ak
je súčasťou výbavy) ” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”, “Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
(ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”alebo “Systém inteligentnej núdzovej brz-

dy so systémom detekcie chodcov (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

46. Výstraha Nedostupné, prekážka
predného radaru (ak je súčasťou
výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí v prípade nedostupnosti
systému Intelligent Cruise Control (ICC) alebo sys-
tému Intelligent Emergency Braking v dôsledku za-
blokovania predného radaru. Pre ďalšie podrobnos-
ti si pozrite “Systém inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”, “Inteli-
gentný tempomat (ICC) a asistent riadenia (ak je sú-
časťou výbavy) (vo vozidlách s manuálnou
prevodovkou)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”a-
lebo “Systém inteligentnej núdzovej brzdy so systé-
mom detekcie chodcov (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

47. Výstraha Nedostupné, prekážka
bočného radaru (ak je súčasťou
výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí v prípade nedostupnosti
systému rozpoznania mŕtveho uhla/systému upo-
zornenia na dopravu za vozidlom (RCTA) v dôsledku
zaznamenania prekážky radaru. Pre ďalšie podrob-
nosti si pozrite “Systém rozpoznania mŕtveho uhla
(BSW) (ak je súčasťou výbavy) ” v časti “5. Naštarto-
vanie a riadenie”alebo “Upozornenie na dopravu za
vozidlom (RCTA) (ak je súčasťou výbavy)” v časti
“5. Naštartovanie a riadenie”.
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48. Výstraha o nedostupnosti z dôvodu
zlého stavu povrchu vozovky (ak je
súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí v prípade nedostupnosti
systému Intelligent Lane Intervention v dôsledku
klzkej vozovky. Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “In-
telligent Lane Intervention” v časti “5. Naštartovanie
a riadenie”alebo “Systém inteligentného riadenia
jazdných pruhov ProPILOT” v časti “5. Naštartovanie
a riadenie”.

49. Výstraha o nedostupnosti (ak je
súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí v prípade nedostupnosti
systému Intelligent Lane Intervention v dôsledku
vypnutia systému ESP. Pre ďalšie podrobnosti si po-
zrite “Intelligent Lane Intervention” v časti “5. Naštar-
tovanie a riadenie”alebo “Systém inteligentného ria-
denia jazdných pruhov ProPILOT” v časti “5. Naštar-
tovanie a riadenie”.

50. Výstraha Nedostupné, vysoká
teplota kabíny (ak je súčasťou výbavy)
Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, ak kamera za-
znamená vnútornú teplotu vyššiu ako približne 40
°C (104 °F). Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Rozpoz-
návanie dopravných značiek (TSR) (ak je súčasťou
výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti, “Varovanie pri
zmene jazdného pruhu (LDW) (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”, “Sys-
tém varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW) (ak
je súčasťou výbavy) (vozidlá so systémom ICC/ma-
nuálnou prevodovkou)” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”, “Systém varovania pri zmene jazdného
pruhu (LDW) ProPILOT” v časti “5. Naštartovanie a

riadenie”, “Intelligent Lane Intervention” v časti
“5. Naštartovanie a riadenie”alebo “Systém inteli-
gentného riadenia jazdných pruhov ProPILOT” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

51. Stav AdBlue® (ak je súčasťou výbavy)
Tento indikátor sa objaví, ak nie sú prítomné poru-
chy systému AdBlue® Selective Catalytic Reduction
(SCR). Pozri “Stav kvapaliny AdBlue®” uvedené ne-
skôr v tejto časti.

52. Výstraha AdBlue® (ak je súčasťou
výbavy)
Táto výstraha sa objaví, ak je hladina AdBlue® nádrž-
ke nízka alebo ak sa vyskytne porucha systému
AdBlue® Selective Catalytic Reduction (SCR). Pozri
“Výstražný symbol AdBlue®” uvedené neskôr v tejto
časti.

53. Výstraha ak chcete použiť spínač,
stlačte brzdový pedál (ak je súčasťou
výbavy)
Táto výstraha sa objaví, je ak spínač automatického
podržania brzdy stlačený bez stlačenia brzdového
pedálu, pričom je aktivovaná funkcia automatické-
ho podržania brzdy. Stlačte brzdový pedál a stlačte
spínač, aby sa deaktivovala funkcia automatického
podržania brzdy. Pre ďalšie podrobnosti si pozrite
“Automatické podržanie brzdy (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “3. Kontroly a nastavenia pred riade-
ním”.

54. Indikátor výstrahy AUTOMATICKÉHO
PODRŽANIA pri strmom svahu (ak je
súčasťou výbavy)
Tento indikátor sa objaví, keď je funkcia automatic-
kého podržania brzdy aktivovaná a vozidlo je na str-
mom svahu.

55. Indikátor výstrahy AUTOMATICKÉHO
PODRŽANIA pri strmom svahu (ak je
súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa objaví pred aplikáciou elektronic-
kej parkovacej brzdy a brzdná sila funkcie automa-
tického podržania brzdy sa uvoľní, keď je vozidlo na
strmom svahu, aby sa predišlo prevráteniu vozidla.

56. Výstraha Asistent riadenia v
pohotovostnom režime (ak je súčasťou
výbavy)
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.

57. Výstraha Asistent riadenia v
manuálnom režime (ak je súčasťou
výbavy)
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.
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58. Indikátor zapnutia asistenta
riadenia (ak je súčasťou výbavy)
Tento indikátor sa objaví, ak je zapnutý systém asis-
tent riadenia. Ďalšie informácie si pozrite v časti
“ProPILOT (ak je súčasťou výbavy)” uvedené neskôr
v tejto častialebo “Inteligentný tempomat (ICC) a
asistent riadenia (ak je súčasťou výbavy) (vo vozid-
lách s manuálnou prevodovkou)” uvedené neskôr v
tejto časti

59. Indikátor vypnutia asistenta
riadenia (ak je súčasťou výbavy)
Tento indikátor sa objaví, ak je vypnutý systém asis-
tent riadenia. Ďalšie informácie si pozrite v časti
“ProPILOT (ak je súčasťou výbavy)” uvedené neskôr
v tejto častialebo “Inteligentný tempomat (ICC) a
asistent riadenia (ak je súčasťou výbavy) (vo vozid-
lách s manuálnou prevodovkou)” uvedené neskôr v
tejto časti

60. Výstraha Asistent riadenia nie je k
dispozícii, problém s kamerou (ak je
súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa zobrazí, ak značenia jazdného pru-
hu nie sú počas určitého časového intervalu správ-
ne rozpoznané z dôvodu sneženia, snehu s dažďom
alebo odrazeného svetla z okolia, nízkeho slnka, ne-
jasných označení jazdných pruhov atď. Nezname-
ná to problém s kamerou. Ak chcete použiť systém
asistenta riadenia, vypnite systém asistenta riade-
nia a systém znovu zapnite, keď bude na ceste zre-
teľné značenie jazdných pruhov.

61. Výstraha ProPILOT nie je dostupný
vysoká teplota v kabíne (ak je súčasťou
výbavy)
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.

62. Výstraha parkovacej brzdy systému
ProPILOT (ak je súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa objaví, ak je aktivovaná elektro-
nická parkovacia brzda. Ak sa aktivuje elektronická
parkovacia brzda, systém ProPILOT nemôžete pou-
žívať.

63. Výstraha bezpečnostného pásu
systému ProPILOT (ak je súčasťou
výbavy)
Táto výstraha sa objaví, ak nie je zapnutý bezpeč-
nostný pás vodiča. Ak sa odopne bezpečnostný pás
vodiča, systém ProPILOT nemôžete používať.

64. Výstraha asistent riadenia aktuálne
nie je dostupný (ak je súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa objaví, ak nie je možné zaistiť po-
hľad kamery kvôli intenzite slnečného svetla alebo
prudkému svetlu dopadajúcemu na kameru. Ak
chcete použiť systém asistenta riadenia, vypnite
systém asistenta riadenia a systém znovu zapnite,
keď bude na ceste zreteľné značenie jazdných pru-
hov.

65. Výstraha poruchy systému
ProPILOT (ak je súčasťou výbavy)
Výstraha sa objaví, keď sa vyskytne porucha sys-
tému ProPILOT. Ak sa objaví, zastavte vozidlo na
bezpečnom mieste a vypnite motor, potom vozidlo
znovu naštartujte. Ak výstraha naďalej svieti, sys-
tém môže mať poruchu. Hoci to nemá vplyv na bež-
nú jazdu, nechajte si systém skontrolovať u predaj-
cu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

66. Výstraha stlačenia brzdového
pedálu (ak je súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa objaví, ak sa elektronická parkova-
cia brzda nepoužíva správne pri zrušení systému
ProPILOT, keď je vozidlo zastavené systémom Pro-
PILOT. Ihneď stlačte brzdový pedál.

67. Výstraha zlej viditeľnosti (ak je
súčasťou výbavy)
Táto výstraha sa objaví, ak sa stierač čelného skla
používa s vysokou rýchlosťou. Ak sa stierač čelného
skla používa s vysokou rýchlosťou, nie je možné po-
užívať asistent riadenia. Ak chcete obnoviť činnosť
asistenta riadenia, stlačte spínač asistenta riadenia
na prístrojovej doske po znížení rýchlosti alebo vy-
pnutí predných stieračov.

68-69. Výstraha ICC/ProPILOT o zlom
stave povrchu vozovky (ak je súčasťou
výbavy)
Tieto výstrahy sa objavia, ak nie je inteligentný tem-
pomat (ICC) alebo ProPILOT dočasne k dispozícii,
keď systém zistí, že stav povrchu vozovky nemusí
byť vhodný pre systém. Systém ICC/ProPILOT sa
taktiež vypne.
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70. Varovanie filter výfuku je plný (ak je
súčasťou výbavy)
Ak je vaše vozidlo vybavené naftovým motorom, va-
še vozidlo môže byť vybavené filtrom sadzí nafto-
vého motora (DPF). Za určitých menej priaznivých
jazdných podmienok sa filter DPF môže nasýtiť ale-
bo zapchať, pretože tieto jazdné podmienky zabra-
ňujú automatickej regenerácii filtra. V takomto prí-
pade sa na displeji s informáciami o vozidle zobrazí
výstražné hlásenie (ak je súčasťou výbavy). Ďalšie
informácie si pozrite v časti “Filter sadzí naftového
motora (ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštarto-
vanie a riadenie”.

71. Varovanie na údržbu filtra
výfukových plynov (ak je súčasťou
výbavy)
Ak je vaše vozidlo vybavené benzínovým motorom,
vaše vozidlo môže byť vybavené filtrom pevných
častíc benzínového motora (GPF). Za určitých me-
nej priaznivých jazdných podmienok sa filter GPF
môže nasýtiť alebo zapchať, pretože tieto jazdné
podmienky zabraňujú automatickej regenerácii fil-
tra. V takomto prípade sa na displeji s informáciami
o vozidle zobrazí výstražné hlásenie (ak je súčasťou
výbavy). Ďalšie informácie si pozrite v časti “Filter
pevných častíc benzínového motora (DPF) (ak je sú-
časťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

SYSTÉM REGULÁCIE OLEJA (ak je
súčasťou výbavy)

Informácie o motorovom oleji sa zobrazia, keď spí-
nač zapaľovania otočíte do polohy ON.

Informácie o motorovom oleji informujú o vzdiale-
nosti po nasledujúcu výmenu oleja, indikácii hladiny
oleja a poruche snímača hladiny.

1. Vzdialenosť po nasledujúcu výmenu
oleja
Vzdialenosť po nasledujúcu výmenu oleja sa zobra-
zí, ak bude vzdialenosť po nasledujúcu výmenu ole-
ja menšia ako 1 500 km (930 míľ).

2. Indikátor výmeny oleja
Keď sa priblížite k nastavenej prejdenej vzdialenos-
ti, na displeji sa zobrazí indikátor výmeny motoro-
vého oleja. Vzdialenosť po nasledujúcu výmenu ole-
ja vynulujte po výmene oleja. Indikátor výmeny oleja
sa nevynuluje automaticky. Ak chcete tento indiká-
tor vynulovať, pozrite si “Nastavenia” uvedené skôr
v tejto časti.

Vzdialenosť po nasledujúcu výmenu oleja nemôže-
te nastaviť manuálne. Vzdialenosť po nasledujúcu
výmenu oleja sa nastavuje automaticky.

VÝSTRAHA

Ak sa zobrazí indikátor výmeny oleja, motorový
olej vymeňte čo možno najskôr. Prevádzkou vo-
zidla s opotrebovaným olejom môžete poškodiť
motor.

3. Pripomienka nízkej hladiny
Ak sa zobrazí indikátor nízkej hladiny, hladina moto-
rového oleja je nízka. Ak sa zobrazí pripomienka níz-
kej hladiny, pomocou mierky na meranie hladiny
motorového oleja skontrolujte hladinu.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Motorový olej” v
časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

NIC2584
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VÝSTRAHA

Hladinu oleja kontrolujte pravidelne pomocou
mierky na meranie hladiny motorového oleja.
Prevádzka s nedostatočným množstvom oleja
môže poškodiť motor a na takéto poškodenie sa
nevzťahuje záruka.

4. Výstraha snímača hladiny oleja
Ak sa zobrazí výstraha snímača oleja, pravdepodob-
ne došlo k poruche snímača hladiny motorového
oleja. Okamžite kontaktujte autorizovaného predaj-
cu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.
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TRASOVÝ POČÍTAČ
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1. Bezpečnostný štít (ak je súčasťou
výbavy)
Režim asistentov riadenia ukazuje prevádzkový
stav nasledujúcich systémov.

• Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW) (ak
je súčasťou výbavy)

• Systém Intelligent Lane Intervention (ak je sú-
časťou výbavy)

• Rozpoznanie mŕtveho uhla (BSW) (ak je súčas-
ťou výbavy)

• Systém Intelligent Emergency Braking (ak je sú-
časťou výbavy)

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “ProPILOT (ak je
súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riade-
nie”, “Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW) (ak
je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”, “Inteligentný tempomat (ICC) a asistent ria-
denia (ak je súčasťou výbavy) (vo vozidlách s manu-
álnou prevodovkou)” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”, “Systém rozpoznania mŕtveho uhla (BSW) (ak
je súčasťou výbavy) ” v časti “5. Naštartovanie a ria-
denie”, “Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
(ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”alebo “Systém inteligentnej núdzovej brz-
dy so systémom detekcie chodcov (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

2. Rýchlosť a priemerná rýchlosť 1 a 2
(km/h alebo MPH) (ak je súčasťou
výbavy)
(Digitálna) rýchlosť zobrazuje aktuálnu rýchlosť jaz-
dy vozidla.

Režim priemernej rýchlosti 1 zobrazuje priemernú
rýchlosť vozidla od posledného vynulovania. Režim
priemernej rýchlosti 2 zobrazuje priemernú rýchlosť
vozidla od zapnutia spínača zapaľovania. Režim
priemernej rýchlosti 2 sa automaticky vynuluje vž-
dy po presunutí spínača zapaľovania do polohy OFF.

Vynulovanie sa uskutočňuje pomocou tlačidla <OK>
➀. Po stlačení tlačidla <OK> ➀ sa zobrazia nasledu-
júce položky ponuky.

• Zrušiť

– Návrat na predchádzajúcu obrazovku bez
vynulovania.

• Priemerná rýchlosť

– Vynulovanie priemernej rýchlosti.

• Všetky

– Vynulovanie všetkých položiek [Average
Speed], [Elapsed time and trip odometer] a
[Fuel economy].

Po zobrazení položky [Average speed 1] môžete po-
mocou tlačidiel ➁ prepínať medzi položkami
[Average speed 1] a [Average speed 2].

Displej sa aktualizuje každých 30 sekúnd. Počas pr-
vých 30 sekúnd po vynulovaní zobrazuje displej
“—--”.

3. Priemerná rýchlosť 1 a 2 (km/h alebo
MPH) (ak je súčasťou výbavy)
Režim priemernej rýchlosti 1 zobrazuje priemernú
rýchlosť vozidla od posledného vynulovania. Režim
priemernej rýchlosti 2 zobrazuje priemernú rýchlosť
vozidla od zapnutia spínača zapaľovania. Režim
priemernej rýchlosti 2 sa automaticky vynuluje vž-
dy po presunutí spínača zapaľovania do polohy OFF.

Vynulovanie sa uskutočňuje pomocou tlačidla <OK>
➀. Po stlačení tlačidla <OK> ➀ sa zobrazia nasledu-
júce položky ponuky.

• Zrušiť

– Návrat na predchádzajúcu obrazovku bez
vynulovania.

• Priemerná rýchlosť

– Vynulovanie priemernej rýchlosti.

• Všetky

– Vynulovanie všetkých položiek [Average
Speed], [Elapsed time and trip odometer] a
[Fuel economy].

Po zobrazení položky [Average speed 1] môžete po-
mocou tlačidiel ➁ prepínať medzi položkami
[Average speed 1] a [Average speed 2].

Displej sa aktualizuje každých 30 sekúnd. Počas pr-
vých 30 sekúnd po vynulovaní zobrazuje displej
“—--”.
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4. Uplynutý čas a počítadlo kilometrov
jazdy 1 a 2 (km alebo míle)
Uplynutý čas:
Režim uplynutého času 1 zobrazuje čas od posled-
ného vynulovania. Režim uplynutého času 2 zobra-
zuje čas, ktorý uplynul od umiestnenia spínača za-
paľovania do polohy ON. (Zároveň sa tiež vynuluje
počítadlo kilometrov jazdy.)

Počítadlo kilometrov jazdy:
Režim počítadla kilometrov jazdy 1 zobrazuje cel-
kovú vzdialenosť, ktorú vozidlo prešlo od posled-
ného vynulovania. Režim počítadla kilometrov jaz-
dy 2 zobrazuje celkovú vzdialenosť, ktorú vozidlo
prešlo od umiestnenia spínača zapaľovania do po-
lohy ON. (Zároveň sa vynuluje aj uplynutý čas.)

Uplynutý čas 2 a počítadlo kilometrov 2 sa automa-
ticky vynulujú vždy po presunutí spínača zapaľova-
nia do polohy OFF.

Vynulovanie sa uskutočňuje pomocou tlačidla <OK>
➀. Po stlačení tlačidla <OK> ➀ sa zobrazia nasledu-
júce položky ponuky.

• Zrušiť

– Návrat na predchádzajúcu obrazovku bez
vynulovania.

• Vzdialenosť

– Vynulovanie uplynutého času a počítadla ki-
lometrov.

• Všetky

– Vynulovanie všetkých položiek [Average
Speed], [Elapsed time and trip odometer] a
[Fuel economy].

Po zobrazení položky [Elapsed time and trip odome-
ter 1] môžete pomocou tlačidiel ➁ prepnúť
medzi položkami [Elapsed time and trip odometer
1] a [Elapsed time and trip odometer 2].

5. Inteligentný tempomat (ICC) a
asistent riadenia/ProPILOT (ak je
súčasťou výbavy)
POZNÁMKA

Aktuálny obsah obrazovky sa môže líšiť.

Táto obrazovka ukazuje prevádzkový stav nasledu-
júcich systémov:

• Systém inteligentného tempomatu (ICC)

• Asistent riadenia

Táto obrazovka sa zobrazí aj vtedy, ak je systém
ProPILOT alebo inteligentný tempomat (ICC) zapnu-
tý (za podmienky, že funkcia obrazovky/zobrazenia
tempomatu je zapnutá v nastaveniach zobrazenia).

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “ProPILOT (ak je
súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riade-
nie”alebo “Inteligentný tempomat (ICC) a asistent
riadenia (ak je súčasťou výbavy) (vo vozidlách s ma-
nuálnou prevodovkou)” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”.

6-7. Spotreba paliva/pedál ECO 1 a 2 (l
(liter)/100 km, km/l (liter) alebo MPG)
Aktuálna spotreba paliva:
Režim aktuálnej spotreby paliva zobrazuje aktuálnu
spotrebu paliva.

Priemerná spotreba paliva:
Režim priemernej spotreby paliva 1 zobrazuje prie-
mernú spotrebu paliva od posledného vynulovania.
Režim priemernej spotreby paliva 2 zobrazuje prie-
mernú spotrebu paliva od zapnutia spínača zapaľo-
vania. Režim priemernej spotreby paliva 2 sa auto-
maticky vynuluje vždy po presunutí spínača zapaľo-
vania do polohy OFF.

• Zrušiť
– Návrat na predchádzajúcu obrazovku bez vy-

nulovania.

• Spotreba paliva
– Vynulovanie spotreby paliva

• Všetky
– Vynulovanie všetkých položiek [Average Spe-

ed], [Elapsed time and trip odometer] a [Fuel
economy].

Po zobrazení položky [Fuel economy 1] môžete po-
mocou tlačidiel ➁ prepnúť medzi položkami
[Fuel economy 1] a [Fuel economy 2].

Displej sa aktualizuje každých 30 sekúnd. Počas pr-
vých približne 500 m (1/3 míle) po vynulovaní bude
na displeji zobrazené “——”.

8. Audio (ak je súčasťou výbavy)
Režim audio zobrazuje stav audio informácií.

9. Navigácia (ak je súčasťou výbavy)
Keď je v navigačnom systéme nastavené navádza-
nie na trase, táto položka zobrazuje informácie o
navigovanej trase.

10. Kompas (ak je súčasťou výbavy)
Toto zobrazenie udáva smerovanie vozidla.
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11. Zobrazenie inteligentnej distribúcie
krútiaceho momentu 4x4 (ak je
súčasťou výbavy)
Keď zvolíte zobrazenie distribúcie krútiaceho mo-
mentu 4x4, počas jazdy budete môcť zobraziť po-
mer rozdelenia krútiaceho momentu prevodovky
na predné a zadné kolesá.

12. Riadenie podvozku
Keď je v činnosti systém Intelligent Trace Control,
Intelligent Engine Brake alebo Intelligent Ride Con-
trol, zobrazuje prevádzkový stav. Zobrazuje aj pre-
vádzkový stav systému ľahkého rozjazdu do kopca
(EHS) alebo ovládania klesania zo svahu. Zobrazuje
sa tiež prevádzkový stav automatického podržania
brzdy (ak je súčasťou výbavy).

Pozri “Systém Intelligent Trace Control” v časti “5. Na-
štartovanie a riadenie”, “Systém Intelligent Engine
Brake (Model s prevodovkou s plynulo meniteľným
prevodom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spojkou
(DCT))” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”, “Systém
Intelligent Ride Control” v časti “5. Naštartovanie a
riadenie”, “Systém ľahkého rozjazdu do kopca (EHS)”
v časti “5. Naštartovanie a riadenie”a “Systém ovlá-
dania klesania zo svahu (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”pre viac podrob-
ností.

13. Tlak v pneumatikách (ak je súčasťou
výbavy)
Režim tlaku v pneumatikách zobrazuje počas jazdy
s vozidlom tlak všetkých štyroch pneumatík.

Keď sa zobrazí výstraha nízkeho tlaku pneumatiky,
displej sa dá prepnúť na režim tlaku pneumatiky tak,
že stlačíte tlačidlo <OK> ➀, ktorý odhalí ďalšie pod-
robnosti o zobrazenej výstrahe.

14. Systém Intelligent Driver Alertness
(ak je súčasťou výbavy)
Keď zvolíte zobrazenie [Driver Attention], môžete
zobraziť úroveň vašej pozornosti tak, ako ju detegu-
je systém. Keď chcete získať viac informácií, pozrite
si “Systém Intelligent Driver Alertness (ak je súčas-
ťou výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti.

15. Systém Stop/Štart (ak je súčasťou
výbavy)
Režim systému Stop/Štart zobrazuje úsporu CO2
alebo paliva a dobu zastavenia motora. Pre ďalšie
podrobnosti si pozrite “Systém Stop/Štart (ak je sú-
časťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

Úspora CO2 alebo paliva počas jazdy a doba
zastavenia motora:
Režim úspory CO2 alebo paliva počas jazdy a doby
zastavenia motora zobrazuje množstvo úspory CO2
alebo paliva a dobu zastavenia motora od posled-
ného vynulovania.

Úspora CO2 alebo paliva a doba zastavenia motora
sa dajú vynulovať stlačením tlačidla <OK> ➀ v po-
nuke Stop/Štart.

Keď chcete získať viac informácií, pozrite si “Stop/
Štart (ak je súčasťou výbavy)” uvedené skôr v tejto
časti.

Celková úspora CO2 alebo paliva a doba
zastavenia motora:
Režim celkovej úspory CO2 alebo paliva a doby za-
stavenia motora zobrazuje:

• Odhadované výfukové emisie CO2, ktorým sa
zabránilo.

• Dobu zastavenia motora pomocou systému
Stop/Štart.

POZNÁMKA

Hodnoty celkovej úspory CO2 alebo paliva a doby
zastavenia motora sa nedajú vynulovať a zobra-
zujú informácie získané zo systému Stop/Štart
od momentu vyrobenia vozidla.

16. Rozpoznávanie dopravných značiek
(ak je súčasťou výbavy)
Systém rozpoznávania dopravných značiek (TSR)
poskytuje vodičovi informácie o najnovších rých-
lostných obmedzeniach.

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Rozpoznávanie
dopravných značiek (TSR) (ak je súčasťou výbavy)”
uvedené neskôr v tejto časti.
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HODINY A VONKAJŠIA TEPLOTA
VZDUCHU

Hodiny ➀ a vonkajšia teplota vzduchu ➁ sa zobra-
zujú v hornej časti displeja s informáciami o vozidle.

Hodiny
Pre nastavovanie hodín si pozrite “Hodiny” uvedené
skôr v tejto časti, “Hodiny” v časti “4. Obrazovka disp-
leja, kúrenie a klimatizácia a audio systém”, “Základ-
né ovládanie audio systému” v časti “4. Obrazovka
displeja, kúrenie a klimatizácia a audio systém”a “Zá-
kladné ovládanie audio systému” v časti “4. Obra-
zovka displeja, kúrenie a klimatizácia a audio sys-
tém”.

Vonkajšia teplota vzduchu (°C alebo °F)
Vonkajšia teplota vzduchu sa zobrazuje v °C alebo
°F v rozsahu −40 až 60 °C (−40 až 140 °F).

Režim vonkajšej teploty vzduchu obsahuje funkciu
upozornenia na nízku teplotu. Ak je vonkajšia tep-
lota vzduchu pod 3 °C (37 °F), na obrazovke sa zo-
brazí výstraha ➂ (ak je súčasťou výbavy).

Snímač vonkajšej teploty je umiestnený pred chla-
dičom. Snímač môže byť ovplyvnený teplom z mo-
tora alebo vozovky, prúdením vzduchu a inými pod-
mienkami jazdy. Údaj na displeji sa môže líšiť od
aktuálnej vonkajšej teploty alebo od teploty zobra-
zenej na rozličných značkách alebo tabuliach.

SYSTÉM INTELLIGENT DRIVER
ALERTNESS (ak je súčasťou výbavy)
Možnosť [Driver Attention] sa dá použiť na zapnutie
alebo vypnutie funkcie Podpora pozornosti vodiča.
Tento systém dokáže zistiť, či vodič prejavuje ne-
dostatok pozornosti alebo je nepozorný.

Robí to sledovaním jazdného štýlu a správania pri
riadení a všíma si odchýlky od normálnej schémy.
Ak systém zaznamená, že pozornosť vodiča klesá,
systém pomocou zvukovej a vizuálnej výstrahy od-
poručí vodičovi prestávku.

VAROVANIE

Tento systém nie je navrhnutý ako pomôcka pre
jazdu narušenú v dôsledku únavy alebo iných prí-
čin. Stále buďte pozorní a vyhnite sa jazde, ak ste
unavení. Nedodržanie tohto pokynu by mohlo
spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom a násled-
kom toho vážnu nehodu.

Ovládanie systému

Ak systém zistí, že pozornosť vodiča klesá, 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).

Indikátor úrovne pozornosti:

Keď zvolíte zobrazenie [Driver Attention], môžete
zobraziť úroveň vašej pozornosti tak, ako ju detegu-
je systém.

JVI0932XZ

JVI1623XZ

JVI0992XZ
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Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “Nastavenia” uve-
dené skôr v tejto časti.

POZNÁMKA

• Indikátor úrovne pozornosti sa skladá z ôs-
mich úrovní.

• Po zastavení motora sa systém vynuluje.

Zapnutie a vypnutie systému Intelligent
Driver Alertness
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, pozrite
si “Nastavenia” uvedené skôr v tejto časti.

POZNÁMKA

Nastavenie sa zachová aj po reštartovaní moto-
ra.

Porucha systému
V prípade poruchy systému Intelligent Driver
Alertness sa na displeji s informáciami o vozidle zo-
brazí výstražné hlásenie systému a funkcia sa auto-
maticky zastaví.

Činnosť, ktorú treba podniknúť:
Vozidlo zastavte na bezpečnom mieste, potom vy-
pnite motor a znovu ho naštartujte. Ak sa táto vý-
straha systému zobrazuje naďalej, systém nechajte
skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kva-
lifikovanej dielni.

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH
ZNAČIEK (TSR) (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 ➀, ktorá sa na-
chádza na čelnom skle pred vnútorným spätným
zrkadlom a na displeji s informáciami o vozidle zo-
brazuje zistené značky. Pre vozidlá vybavené navi-
gačným systémom je zobrazené rýchlostné obme-
dzenie založené na kombinácii údajov navigačného
systému a živého kamerového rozpoznávania. In-
formácie systému TSR sa vždy zobrazujú v hornej
časti displeja s informáciami o vozidle a voliteľne aj
v hlavnej strednej oblasti obrazovky displeja.

VAROVANIE

Systém TSR je zamýšľaný len ako podporné za-
riadenie poskytujúce vodičovi informácie. Nie je
náhradou pozornosti vodiča pri sledovaní situ-
ácie v premávke, ani ho nezbavuje zodpovednos-
ti za bezpečnú jazdu. Nedokáže zabrániť neho-
dám spôsobeným nedbanlivosťou. Je zodpoved-
nosťou vodiča, aby vždy dával pozor a jazdil
bezpečne.

Ovládanie systému
Systém rozpoznávania dopravných značiek zobra-
zuje nasledujúce typy dopravných značiek:

JVI1572XZ

JVI1004XZ
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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 značiek
(TSR) slúži ako pomôcka pri bezpečnej jazde.
Je na zodpovednosti vodiča, aby zostal v stre-
hu, jazdil bezpečne a dodržiaval všetky platné
pravidlá cestnej premávky, vrátane sledovania
dopravných značiek.

• Systém rozpoznávania dopravných značiek
(TSR) nemusí správne fungovať v nasledujú-
cich prípadoch:

– Keď sa na čelnom skle pred jednotkou ka-
mery systému TSR prichytí dážď, sneh ale-
bo nečistoty.

– Keď svetlomety jasne nesvietia z dôvodu
nečistôt na šošovkách, prípadne ak sklon
svetlometov nie je nastavený správne.

– Keď sa do jednotky kamery dostane silné
svetlo. (Napríklad keď na prednú časť vo-
zidla svieti priame svetlo pri východe alebo
západe slnka.)

– Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Napríklad,
keď vozidlo vstúpi do tunela alebo opustí
tunel alebo keď prechádza pod mostom.)

– V oblastiach bez pokrytia navigačným sys-
témom.

– V prípade existencie odchýlok vo vzťahu k
navigácii, napríklad v dôsledku zmien v
smerovaní cesty.

– Pri predbiehaní autobusov alebo náklad-
ných vozidiel s rýchlostnými nálepkami.

Zapnutie a vypnutie systému TSR
Systém TSR sa zapína alebo vypína pomocou po-
nuky [Settings] na displeji s informáciami o vozidle.
Pre podrobnosti si pozrite “Displej s informáciami o
vozidle” uvedené skôr v tejto časti.

Systém TSR zapnete alebo vypnete pomocou na-
sledujúcich krokov:

1. V ponuke [Nastavenia] vyberte kláves [Podpora
riadenia].

2. Systém zapnite/vypnite dotknutím sa položky
[Traffic Sign].

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 podniknúť:
Keď sa vnútorná teplota zníži, systém TSR automa-
ticky obnoví svoju činnosť.

Porucha systému
V prípade poruchy systému TSR sa systém automa-
ticky vypne a na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí výstražné hlásenie systému [Malfunction]/
[Chyba systému].

JVI0973X
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Činnosť, ktorú treba podniknúť:
Ak sa zobrazí hlásenie TSR [Malfunction]/[Chyba
systému], na bezpečnom mieste zíďte z cesty a za-
stavte vozidlo. Motor vypnite a znovu naštartujte.
Ak sa hlásenie TSR [Porucha]/[Chyba systému] zo-
brazuje naďalej, systém nechajte skontrolovať u
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej diel-
ni.

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
systému” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

SPÍNAČ SVETLOMETOV

Spoločnosť NISSAN vám odporúča pozrieť si lokál-
ne nariadenia o používaní svetiel.

m Poloha

Poloha zapína predné obrysové svetlá, kon-
cové svetlá, osvetlenie evidenčného čísla a svetlá
prístrojovej dosky.

m Poloha

Poloha zapína okrem iných svetiel aj svetlo-
mety.

Poloha AUTO (ak je súčasťou výbavy)
Keď je spínač zapaľovania v polohe ON a spínač
svetlometov je v polohe AUTO, systém Intelligent
Auto Headlights, predné obrysové svetlá, svetlá prí-
strojovej dosky, zadné skupinové svetlá a ostatné
svetlá sa automaticky zapnú v závislosti od jasu
okolitého prostredia.

Systém Intelligent Auto Headlights sa zapne auto-
maticky v šere alebo pri daždivom počasí (keď bude
stierač čelného skla nepretržite v činnosti) (ak je sú-
časťou výbavy).

Keď spínač zapaľovania dáte do polohy LOCK alebo
OFF, svetlá sa automaticky vypnú.

VÝSTRAHA

Na vrch snímača neklaďte žiadne predmety jA .
Snímač sníma úroveň jasu a ovláda funkciu auto-
matického svietenia/Intelligent Auto Headlight.

JVI0854XZ

Typ A

JVI0859XZ

Typ B

JVI0510XZ

ak je súčasťou výbavy

SPÍNAČ SVETLOMETOV A
SMEROVÝCH SVETIEL
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Ak je snímač zakrytý, reaguje tak, akoby bola tma
a svetlomety sa rozsvietia.

Svetlá svetlometu

Pre zapnutie stretávacích svetiel potlačte páčku
smerom k prednej polohe ➀.

Pre zhasnutie diaľkových svetlometov vráťte páčku
do neutrálnej polohy ➁.

Pre zablikanie svetlometmi potiahnite páčku sme-
rom k najzadnejšej polohe ➂. Svetlometmi sa dá

zablikať dokonca aj vtedy, keď svetlomety nie sú za-
pnuté.

Ak je súčasťou výbavy, keď potiahnete páčku sme-
rom k najzadnejšej polohe ➂, po presunutí spínača
zapaľovania do polohy OFF alebo LOCK sa svetlo-
mety zapnú a zostanú rozsvietené po dobu 30 se-
kúnd. Páčka sa dá potiahnuť 4-krát pre až 2 minúty.

Asistent diaľkových svetiel (ak je
súčasťou výbavy)
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 kom-
fortnou funkciou, ale nie je náhradou za bez-
pečnú jazdu. Vodič musí vždy zostať pozorný,
zabezpečiť bezpečné postupy jazdy a v prípa-
de potreby prepínať diaľkové svetlá a stretá-
vacie svetlá.

• Diaľkové svetlá alebo stretávacie svetlá sa
možno automaticky neprepnú za nasledujú-
cich podmienok. Diaľkové svetlá a stretávacie
svetlá prepínajte manuálne.

– Počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh, vie-
tor atď.).

– Keď sa v blízkosti vozidla nachádza zdroj
svetla podobný svetlometom alebo konco-
vým svetlám.

– Keď sú vypnuté svetlá približujúceho sa
vozidla alebo vozidla idúceho pred vami,
keď je farba svetiel ovplyvnená cudzími
materiálmi na svetlách, prípadne keď sú
diaľkové svetlá mimo svojej polohy.

– Keď dôjde k náhlej a súvislej zmene jasu.

– Pri jazde na ceste prechádzajúcej ponad
vlnité kopce, prípadne na ceste s rôznou
výškou.

– Pri jazde po prašnej ceste s veľkým množ-
stvom zákrut.

– Keď značka alebo povrch podobný zrkadlu
odráža intenzívne svetlo späť smerom k
prednej časti vozidla.

– Keď kontajner atď. ťahaný vozidlom idú-
cim pred vami odráža intenzívne svetlo.

– Keď je svetlomet vášho vozidla poškodený
alebo znečistený.

– Keď je vozidlo naklonené v určitom uhle v
dôsledku defektu pneumatiky, ťahania
atď.

• Načasovanie prepnutia stretávacích svetiel a
diaľkových svetiel sa môže zmeniť v nasledu-
júcich situáciách.

– Jas svetlometov približujúceho sa vozidla
alebo vozidla idúceho pred vami.

– Pohyb a smer približujúceho sa vozidla ale-
bo vozidla idúceho pred vami.

JVI0856XZ

Typ A

JVI0994XZ

Typ B
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– Keď svieti len jedno svetlo približujúceho
sa vozidla alebo vozidla idúceho pred va-
mi.

– Keď približujúce sa vozidlo alebo vozidlo
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 ➀ a stla-
čením páčky dopredu ➁ (poloha diaľkových sve-
tiel). Po zapnutí svetlometov bude na merači svietiť
indikátor 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 predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

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 polohy alebo pre-
sunutím páčky do neutrálnej polohy vyberte polo-
hu stretávacích svetiel.

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 objektívu
snímača, ktorý sa nachádza na snímači obrazu
okolia.

V prípade poškodenia snímača obrazu okolia v dô-
sledku nehody kontaktujte predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu.

Systém denného osvetlenia počas
chodu
Dokonca aj keď je spínač svetlometov v polohe ,
po naštartovaní motora sa svetlá denného sviete-
nia rozsvietia.

Keď spínač svetiel otočíte do polohy , svetlá
denného svietenia zhasnú.

JVI0974XZ

Typ A

JVI0996XZ

Typ B

JVI1572XZ
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NASTAVENIE ZACIELENIA
SVETLOMETOV

Manuálne ovládanie (ak sú súčasťou
výbavy)
Nastavenie zacielenia svetlometov funguje, keď je
spínač zapaľovania v polohe ON a svetlomety sú
zapnuté, aby umožnili nastavenie osi svetlometov
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, svetlomety
môžu svietiť priamo do spätného zrkadla a vonkaj-
ších spätných zrkadiel vozidla pred vami alebo pria-
mo 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.

JVI0477XZ
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Polohu spínača vyberte podľa nasledovných príkladov.

Dvojradový model:

Poloha spínača Počet pasažierov na
prednom sedadle

Počet pasažierov na
zadnom sedadle

Hmotnosť nákladu v batožinovom priestore
R9M MT 2WD R9M MT 4WD R9M CVT 2WD MR16 MT 2WD M9R

0 1 alebo 2 Žiadni pasažieri
Žiadny náklad

1 2 3

2 2 3 približne 142 kg
(315 lb)

približne 151 kg
(333 lb)

približne 139 kg
(306 lb)

približne 165 kg
(364 lb)

približne 111 kg
(245 lb)

3 1 Žiadni pasažieri približne 360 kg
(794 lb)

približne 357 kg
(787 lb)

približne 370 kg
(816 lb)

približne 389 kg
(858 lb)

približne 352 kg
(776 lb)

Poloha spínača Počet pasažierov na
prednom sedadle

Počet pasažierov na
zadnom sedadle

Hmotnosť nákladu v batožinovom priestore
R9N MT 2WD R9N MT 4WD R9N CVT 2WD R9N CVT 4WD HR13

0 1 alebo 2 Žiadni pasažieri
Žiadny náklad

1 2 3

2 2 3 približne 142kg
(313 lb)

približne 151kg
(333 lb)

približne 139kg
(306 lb)

približne 151kg
(333 lb)

približne 139kg
(306 lb)

3 1 Žiadni pasažieri približne 360kg
(794 lb)

približne 357kg
(787 lb)

približne 370kg
(816 lb)

približne 357kg
(787 lb)

približne 370 kg
(816 lb)
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Trojradový model:

Poloha
spínača

Počet
pasažierov na

prednom
sedadle

Počet
pasažierov v
druhom rade

sedadiel

Počet pasažierov
v treťom rade

sedadiel

Hmotnosť nákladu v batožinovom priestore

R9M MT
2WD

R9M MT
4WD

R9M CVT
2WD

MR16 MT
2WD M9R MT 4WD M9R CVT

2WD
M9R CVT

4WD

0 1 alebo 2 Žiadni pasažieri Žiadni pasažieri
Žiadny náklad

1 2 Žiadni pasažieri
alebo 3 2

2 2 3 2 približne 140
kg (309 lb)

približne 99
kg (218 lb)

približne
126 kg (278

lb)

približne 95
kg (209 lb)

približne 84
kg (185 lb)

približne 103
kg (227 lb)

približne 85
kg (187 lb)

3 1 Žiadni pasažieri Žiadni pasažieri
približne

462 kg (1019
lb)

približne
446 kg (983
lb)

približne
454 kg

(1001 lb)

približne
410 kg (904
lb)

približne 402
kg (886 lb)

približne 410
kg (904 lb)

približne 404
kg (891 lb)

Poloha
spínača

Počet
pasažierov na

prednom
sedadle

Počet pasažierov
v druhom rade

sedadiel

Počet pasažierov v
treťom rade

sedadiel

Hmotnosť nákladu v batožinovom priestore

R9N MT 2WD R9N MT 4WD R9N CVT 2WD R9N CVT 4WD HR13 DCT 2WD

0 1 alebo 2 Žiadni pasažieri Žiadni pasažieri
Žiadny náklad

1 2 Žiadni pasažieri
alebo 3 2

2 2 3 2 približne 140kg
(309 lb)

približne 99kg
(218 lb)

približne 126kg
(278 lb)

približne 99kg
(218 lb)

približne 126kg
(278 lb)

3 1 Žiadni pasažieri Žiadni pasažieri približne 462kg
(1019 lb)

približne 446kg
(983 lb)

približne 454kg
(1001 lb)

približne 446kg
(983 lb)

približne 454kg
(1001 lb)
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Automatický typ (ak je súčasťou
výbavy)
Svetlomety sú vybavené automatickým systémom
nastavenia sklonu. Svetelná os je riadená automa-
ticky.

SYSTÉM ŠETRENIA AKUMULÁTORA
Signál upozornenia na zapnuté svetlomety zaznie v
prípade, že spínač svetlometov bude buď v polohe

alebo a dvere vodiča sú otvorené, pričom
spínač zapaľovania je v polohe OFF alebo LOCK.

Ak je spínač zapaľovania v polohe OFF alebo LOCK,
keď je spínač svetlometov v polohe alebo

, funkcia šetrenia akumulátora vypne svetlá po
otvorení dverí na strane vodiča.

SYSTÉM ADAPTÍVNEHO PREDNÉHO
OSVETLENIA (AFS) (ak je súčasťou
výbavy)
Systém adaptívneho predného osvetlenia (AFS) au-
tomaticky upraví svetlá (stretávacie svetlo) v smere
otáčania, aby zlepšil výhľad vodiča. Keď je spínač
svetlometov v polohe ON a vodič ovláda volant v
zákrute, systém AFS sa aktivuje.

Systém AFS bude fungovať:

• Keď je spínač svetlometov v polohe ON.

• Keď je radiaca páka v akejkoľvek polohe okrem
polohy P (parkovanie) (model s CVT/DCT) alebo
R (spiatočka).

• Keď vozidlo jazdí rýchlosťou vyššou ako 5 km/h
(3 MPH), v prípade svetla na strane vodiča. Keď
vozidlo jazdí rýchlosťou nižšou ako 5 km/h (3
MPH) a volant je otočený, upozorňujeme, že stre-
távacie svetlo na strane spolujazdca sa bude

otáčať, ale svetlo na strane vodiča sa nebude
otáčať.

Systém AFS tiež automaticky upraví svetlomet do
správnej osi, a to v závislosti od počtu pasažierov vo
vozidle, nákladu vozidla a cestných podmienok.

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle po umiest-
není spínača zapaľovania do polohy ON rozsvieti vý-
straha AFS, môže to označovať, že systém AFS ne-
funguje správne. Systém nechajte skontrolovať u
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej diel-
ni. Po naštartovaní motora budú svetlomety vibro-
vať, aby skontrolovali stav systému. Nie je to poru-
cha.

OSTREKOVAČ SVETLOMETOV (ak je
súčasťou výbavy)

Ostrekovač svetlometov môžete použiť, keď sú
svetlomety zapnuté a spínač zapaľovania je v polo-
he ON.

Aktivácia ostrekovača svetlometov:

• Stlačte spínač ostrekovača svetlometov (ak je
súčasťou výbavy)

• Spínač ostrekovača čelného skla potiahnite
smerom k sebe.

– Ostrekovač svetlometov pracuje s činnosťou
ostrekovača čelného skla. Táto činnosť sa ak-
tivuje po každom vypnutí alebo zapnutí spí-
nača zapaľovania alebo spínača svetlome-
tov.

– Po vykonaní prvého úkonu sa ostrekovač
svetlometov spustí po každom piatom úko-
ne ostrekovača čelného skla.

Pozri “Spínač stieračov a ostrekovača” uvedené ne-
skôr v tejto časti.

VÝSTRAHA

• Ostrekovač nespúšťajte, ak je nádržka ostre-
kovača prázdna.

SPÍNAČ SMEROVÝCH SVETIEL

JVI1576XZ

Spínač ostrekovačov svetlometov (ak je súčasťou
výbavy) JVI0857XZ

Typ A
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VÝSTRAHA

Spínač smeroviek sa nezruší automaticky, ak uhol
natočenia volantu neprekročí predvolenú hodno-
tu. Po odbočení alebo zmene pruhu sa uistite, že
spínač smeroviek sa vrátil do pôvodnej polohy.

Smerové svetlo
Pre zapnutie smeroviek posuňte páčku nahor ➀
alebo nadol ➁ do bodu, kde páčka zapadne. Po do-
končení odbočenia sa smerové svetlo automaticky
vypne.

Signál o zmene jazdného pruhu
Pre zapnutie signálov o zmene pruhu presuňte páč-
ku nahor ➀ alebo nadol ➁ do bodu, kde svetlo zač-
ne blikať.

Ak sa páčka vráti späť hneď po pohnutí nahor ➀
alebo nadol ➁, svetlo 3 krát zabliká.

Pre zrušenie blikania posuňte páčku do opačného
smeru.

PREDNÉ HMLOVKY (ak sú súčasťou
výbavy)

Aby ste zapli predné hmlovky, spínač svetlometov
otočte do polohy alebo , prípadne AUTO
(ak je súčasťou výbavy) a spínač hmloviek potom
otočte do polohy . Zapnú sa predné hmlovky a
indikátor na merači.

Ak chcete vypnúť predné hmlovky, otočte spínač
predných hmloviek do polohy OFF.

ZADNÁ HMLOVKA
Zadné hmlové svetlo by ste mali použiť len vtedy,
keď je viditeľnosť značne znížená (vo všeobecnosti
na menej ako 100 m (328 stôp)).

Aby ste zapli zadnú hmlovku, spínač svetlometov
otočte do polohy alebo AUTO (ak je súčasťou
výbavy) a spínač hmloviek potom otočte do polohy

. Zapne sa zadná hmlovka a indikátor na
merači. Spínač hmloviek sa automaticky vráti do
polohy .

Ak sú predné hmlovky (ak sú súčasťou výbavy) už
zapnuté so spínačom svetlometov v polohe ,
môžete zapnúť zadnú hmlovku bez toho, aby ste
najskôr otočili spínač svetlometov do polohy
alebo AUTO (ak je súčasťou výbavy).

Ak chcete vypnúť zadné hmlovky, znovu otočte spí-
nač hmloviek do polohy .

JVI0995XZ

Typ B

JVI0861XZ

Typ A

JVI0954XZ

Typ B

SPÍNAČ HMLOVIEK
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VAROVANIE

V mrazivých teplotách môže kvapalina ostreko-
vača zamrznúť na čelnom skle a brániť vám vo
výhľade. Ohrejte sklo pomocou odrosenia pred-
tým, ako ho umyjete.

VÝSTRAHA

• Neaktivujte ostrekovač nepretržite na viac ako
30 sekúnd.

• Ostrekovač nespúšťajte, ak je nádržka ostre-
kovača prázdna.

SPÍNAČ STIERAČA A OSTREKOVAČA
ČELNÉHO SKLA

Stierač čelného skla a ostrekovač môžete použiť,
keď je spínač zapaľovania v polohe ON.

Používanie stierača
Poloha páky (AUTO) (typ A/typ C) ➀ spustí systém
automatického stierača citlivého na dážď (ak je sú-
časťou výbavy) (pozri časť “Systém automatického
stierača citlivého na dážď (ak je súčasťou výbavy)”
uvedené neskôr v tejto časti).

JVI1213XZ

Typ A

JVI0865XZ

Typ B

JVI1214XZ

Typ C

JVI0863XZ

Typ D

SPÍNAČ STIERAČOV A
OSTREKOVAČA
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Poloha páky (INT) ➀ (typ B/typ D) spustí pre-
rušovaný pohyb stierača.

• Prerušovaná prevádzka sa dá nastaviť otáčaním
regulátora,jA (dlhšie) alebojB (kratšie).

• Rýchlosť prerušovanej prevádzky sa odlišuje v
závislosti od rýchlosti vozidla.

Túto funkciu je možné zapnúť alebo vypnúť (ak
je súčasťou výbavy). Pozri “Nastavenia vozidla”
uvedené skôr v tejto časti.

Poloha páky ➁ spustí stierač pri nízkej rýchlosti.

Poloha páky ➂ spustí stierač pri vysokej rýchlosti.

Ak chcete zastaviť činnosť stierača, páku dajte na-
hor do polohy OFF.

Poloha páky ➃ spustí jeden stierací pohyb stierača.
Páka sa automaticky vráti do svojej pôvodnej polo-
hy.

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 odstráňte z a z okolia ramien stierača. O pri-
bližne 1 minútu spínačom znovu stierače zapnite.

Výmena stieracích líšt:
Počas výmeny líšt stierača by rameno stierača malo
byť v hornej polohe.

Pre výmenu líšt stierača postupujte nasledovne:

1. Keď je spínač zapaľovania v polohe ON alebo v
rámci 60 sekúnd po zapnutí spínača zapaľovania
z polohy ON do polohy OFF, dajte páčku stierača
predného okna a ostrekovača do polohy OFF.

2. Páčku rýchlo zdvihnite ➃ dvakrát hore na 0,5 se-
kundy. Táto operácia spôsobí, že stierače sa au-
tomaticky dostanú do servisnej pozície.

Ak chcete získať viac informácií o výmene líšt stie-
rača čelného skla, pozrite si “Lišty stieračov” v časti
“8. Údržba a “urob-si-sám””.

VÝSTRAHA

• Túto funkciu môžete použiť aj v prípade, že
spínač zapaľovania je v polohe ON. Z dôvodu
zabránenia nehode alebo poškodeniu sa ale
pri ťahaní ramena stierača smerom hore ubez-
pečte, že dodržiavate nasledujúce preventív-
ne opatrenia.

– Ubezpečte sa, že radiaca páka je v polohe P
(parkovanie) (CVT (modely s prevodovkou s
plynulo meniteľným prevodom)/DCT (pre-
vodovka s dvojitou spojkou)).

– Ubezpečte sa, že radiaca páka je v polohe
N (neutrál) a parkovacia brzda je úplne ak-
tivovaná (modely s MT (manuálna prevo-
dovka)).

– Nikdy nedovoľte, aby pasažieri nevedom-
ky použili spínač stierača čelného skla.

• Stierač čelného skla nepoužívajte, pokým je
rameno stierača zdvihnuté. Rameno stierača
by sa mohlo poškodiť.

Používanie ostrekovača
Ak chcete použiť ostrekovač, potiahnite páku sme-
rom k zadnej časti vozidla ➄ pokým na čelné okno
nebude rozstreknuté želané množstvo kvapaliny
ostrekovača.

Ostrekovač svetlometov (ak je súčasťou výbavy) bu-
de taktiež pracovať s činnosťou ostrekovača čelné-
ho skla. Pozri “Ostrekovač svetlometov (ak je súčas-
ťou výbavy)” uvedené skôr v tejto časti.

Systém utierania kvapkajúceho stierača:
Po použití ostrekovača a stierača bude stierač pra-
covať ešte približne 3 sekundy. Táto činnosť pou-
tiera kvapalinu ostrekovača, ktorá nakvapkala na
čelné sklo.

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, pozrite
si “Nastavenia” uvedené skôr v tejto časti.
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SYSTÉM AUTOMATICKÉHO
STIERAČA CITLIVÉHO NA DÁŽĎ (ak
je súčasťou výbavy)

Systém automatického stierača citlivého na dážď
môže automaticky zapnúť stierače a nastaviť rých-
losť stierača podľa dažďa a rýchlosti vozidla pomo-
cou dažďového snímača umiestneného v hornej
časti čelného skla.
Ak chcete nastaviť systém automatického stierača
citlivého na dážď, páku stlačte nadol do polohy AU-

TO ➀. Pokým bude spínač zapaľovania 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).

• Vysoká — činnosť s vysokou citlivosťou

• Nízka — činnosť s nízkou citlivosťou

Ak chcete vypnúť systém automatického stierača
citlivého na dážď, páčku stlačte nahor do polohy
OFF alebo páčku potiahnite nadol na iné nastave-
nia rýchlosti stierača.

VÝSTRAHA

• Dažďového snímača a jeho okolia sa nedotý-
kajte, keď je spínač stierača v polohe AUTO a
spínač zapaľovania v polohe ON. Stierače sa
môžu neočakávane pohnúť a spôsobiť zrane-
nie alebo poškodenie stierača.

• Keď je čelné sklo pokryté odpudzovačom vo-
dy, rýchlosť automatického stierača citlivého
na dážď môže byť vyššia aj pri menšom množ-
stve zrážok.

• Pri použití umývačky automobilov skontroluj-
te, či ste vypli systém automatického stierača
citlivého na dážď.

• Automatické stierače citlivé na dážď nemusia
pracovať, ak sa dážď nedostane k dažďové-
mu snímaču, aj keď prší.

• Používanie originálnych líšt stieračov vám od-
porúčame z dôvodu dosiahnutia správnej čin-
nosti systému automatického stierača citlivé-
ho na dážď. (Pozri časť “Lišty stieračov” v časti
“8. Údržba a “urob-si-sám”” pre výmenu lišty
stierača.)

SPÍNAČ STIERAČA A OSTREKOVAČA
ZADNÉHO OKNA

Stierač zadného okna a ostrekovač je možné pou-
žiť, keď je kľúč zapaľovania v polohe ON.

Používanie stierača
Poloha spínača ➀ spustí prerušovaný pohyb stie-
rača.

Poloha spínača ➁ spustí stierač pri nízkej rýchlosti.

JVI0866XZ

Typ A

JVI0997XZ

Typ B

JVI0867XZ

Typ A

JVI0869XZ

Typ B
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Ak činnosť stierača zadného 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 odstráňte z a z okolia ramien stierača. O pri-
bližne 1 minútu spínačom znovu stierače zapnite.

Funkcia spätnej synchronizácie:
Keď je zapnutý spínač stierača čelného skla, radiacu
páku posuňte do polohy R (spiatočka), aby ste ovlá-
dali stierač zadného okna.

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, pozrite
si “Nastavenia” uvedené skôr v tejto časti.

Používanie ostrekovača
Ak chcete použiť ostrekovač, potlačte páku sme-
rom k prednej časti vozidla ➂ pokým na čelné okno
nebude rozstreknuté želané množstvo kvapaliny
ostrekovača. Stierač automaticky vykoná niekoľko
stieracích pohybov.

OSTREKOVAČ SVETLOMETOV (ak je
súčasťou výbavy)
Aby ste očistili svetlomety, potiahnite spínač ostre-
kovača skla smerom k sebe, pričom spínač svetlo-
metov musí byť v polohe a spínač zapaľovania
v polohe ON.

POZNÁMKA

Ostrekovač svetlometov bude automaticky pra-
covať po každej piatej činnosti spínača stieračov
a ostrekovača.

SPÍNAČ OSTREKOVAČOV SVETLO-
METOV (ak je súčasťou výbavy)

Ostrekovač svetlometov môžete použiť, keď je spí-
nač svetlometov a smerových svetiel v polohe
a spínač zapaľovania je v polohe ON.
Ak chcete ostrekovač svetlometov použiť, stlačte
spínač ostrekovača svetlometov, ktorý sa nachádza
na ľavej spodnej strane prístrojovej dosky na strane
vodiča.

VÝSTRAHA

• Ostrekovač nenechajte aktivovaný dlhšie ako
15 sekúnd.

• Ostrekovač nepoužívajte, ak je nádržka kva-
paliny prázdna alebo zamrznutá.

POZNÁMKA

• Ostrekovač svetlometov automaticky vykoná
jeden stierací pohyb vždy, keď je spínač zapa-
ľovania v polohe ON a použijete spínač ostre-
kovača čelného skla.

Pozri “Kvapalina ostrekovača okien” v časti “8. Údrž-
ba a “urob-si-sám”” pre detaily o dopĺňaní nádržky.

Spínač vyhrievania skla funguje vtedy, keď je spínač
zapaľovania v polohe ON.

Vyhrievanie sa používa na zníženie vlhkosti, hmly
alebo námrazy na povrchu zadného skla a vonkaj-
ších spätných zrkadiel kvôli zlepšeniu výhľadu do-
zadu.

Keď stlačíte spínač vyhrievaniajA , indikátor sa rozs-
vieti a vyhrievanie zadného skla pracuje približne po
dobu 15 minút. Po uplynutí predvoleného času sa
vyhrievanie automaticky vypne.

SIC2255Z

Spínač ostrekovačov svetlometov (ak je súčasťou
výbavy)

NAA1546

Typ A

NAA1825

Typ B

SPÍNAČ VYHRIEVANIA
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Ak ho chcete vypnúť manuálne, znovu stlačte spí-
nač vyhrievania.

VÝSTRAHA

• Pri plynulej prevádzke vyhrievania nezabud-
nite naštartovať motor. Inak môže spôsobiť
vybitie akumulátora.

• Pri čistení vnútornej strany okna dajte pozor,
aby ste nepoškrabali alebo nepoškodili elek-
trické vodiče na povrchu okna.

Spínač klaksónu pracuje nezávisle od polohy spína-
ča zapaľovania s výnimkou prípadu, keď je akumu-
látor vybitý.

Keď stlačíte a podržíte spínač klaksóna, klaksón sa
rozozvučí. Po uvoľnení spínača klaksóna prestane
znieť zvuk klaksóna.

Systém vyhrievaného volantu je navrhnutý tak, aby
bol v činnosti len vtedy, keď je teplota povrchu vo-
lantu nižšia ako 20 °C (68 °F).

Volant zohrejte stlačením spínača vyhrievaného vo-
lantu po naštartovaní motora. Indikátor ➀ na spí-
nači sa rozsvieti.

Ak je teplota povrchu volantu nižšia ako 20 °C
(68 °F), systém zohreje volant a bude sa striedavo
vypínať a zapínať kvôli udržaniu teploty nad 20 °C
(68 °F). Indikátor zostane svietiť dovtedy, pokým bu-
de 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.

JVI1569XZ

Príklad
JVI0395XZ

KLAKSÓN VYHRIEVANÝ VOLANT (ak je
súčasťou výbavy)
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ OKNÁ

VAROVANIE

• Pred použitím elektricky ovládaných okien
skontrolujte, či majú všetci pasažieri svoje ru-
ky, atď. vo vnútri vozidla.

• Aby sa pomohlo predísť riziku zranenia alebo
smrti počas neúmyselnej prevádzky vozidla
a/alebo jeho systémov vrátane zachytenia v
oknách alebo neúmyselnej aktivácie uzam-
knutia dverí nenechávajte vo vozidle bez do-
zoru deti, osoby vyžadujúce pomoc iných, ani
zvieratá. Okrem toho sa môže teplota vo vnút-
ri zatvoreného vozidla počas teplého dňa
rýchlo zvýšiť tak, že môže predstavovať vyso-
ké riziko zranenia alebo smrti pre osoby a zvie-
ratá.

Elektricky ovládané okná fungujú, keď je spínač za-
paľovania v polohe ON.

Aby ste otvorili okno, zatlačte spínač elektrického
ovládania okien.

Aby ste zatvorili okno, vytiahnite spínač elektrické-
ho ovládania okien.

Spínač okna vodiča

Spínač vodiča, hlavný spínač, dokáže ovládať všetky
okná.

Zamykanie okien pasažierov:
Keď je tlačidlo uzamknutiajA zatlačené, nie je mož-
né ovládať okná spolujazdcov.

Ak chcete zrušiť uzamknutie okien spolujazdcov,
znovu stlačte tlačidlo uzamknutiajA .

Spínač okna spolujazdca

Spínač spolujazdca dokáže ovládať svoje príslušné
okno.

Keď je tlačidlo uzamknutia okien spolujazdca na
spínači vodiča stlačené, nie je možné použiť spínač
spolujazdca.

JVI1445XZ SIC4523Z

OKNÁ
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Automatická funkcia

Automatická funkcia je dostupná pre spínač s ozna-
čením na svojom povrchu.

Automatická funkcia umožňuje úplne otvorenie ale-
bo zatvorenie okna bez stláčania spínača nadol ale-
bo nahor.

Ak chcete okno úplne otvoriť, stlačte spínač elek-
trického ovládania okien nadol do druhej zarážky a
uvoľnite ho. Ak chcete okno úplne zatvoriť, stlačte
spínač elektrického ovládania okien nahor do dru-
hej zarážky a uvoľnite ho. Počas činnosti okien ne-
musíte spínač držať.

Ak chcete zastaviť otváranie/zatváranie okna po-
čas automatickej funkcie, stlačte alebo vytiahnite
spínač v opačnom smere.

Okenný časovač (ak je súčasťou výbavy):
Okenný časovač umožní obsluhovať spínač okna po
dobu približne 45 sekúnd aj v čase, keď je zapaľova-
nie v polohe OFF. Okenný časovač bude deaktivova-
ný po otvorení dverí vodiča alebo spolujazdca na
prednom sedadle alebo po uplynutí prednastave-
ného času.

Ak sa okno nezatvorí automaticky
Ak nie je funkcia automatického elektrického ovlá-
dania okien (len zatváranie) vykonaná správne, vy-
konajte nasledovný postup pre inicializáciu systé-
mu elektrického ovládania okien.

1. Naštartujte motor.

2. Zatvorte dvere.

3. Po naštartovaní motora okno úplne otvorte po-
mocou spínača elektrického 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 automatická funkcia elektrického ovládania
okien nefunguje správne podľa vyššie uvedeného
popisu, nechajte vozidlo skontrolovať u predajcu
vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

VAROVANIE

• V prípade nehody by ste mohli byť cez otvo-
rené strešné okno vyhodený z vozidla. Dospelí
musia vždy používať bezpečnostné pásy a de-
ti musia vždy používať bezpečnostné pásy
alebo detské sedačky.

• Nikdy nikomu nedovoľte stáť alebo vystrkovať
žiadnu časť tela z otvoru, kým je vozidlo v po-
hybe alebo keď sa strešné okno zatvára.

VÝSTRAHA

• Pred otvorením odstráňte zo strešného okna
kvapky vody, sneh, ľad alebo piesok.

• Na strešné okno, ani do okolitej oblasti ne-
klaďte žiadne ťažké predmety.

• Tienidlo netlačte a ani ho neťahajte. V opač-
nom prípade by sa tienidlo mohlo poškodiť.

AUTOMATICKÉ STREŠNÉ OKNO A
TIENIDLO

JVI1446XZ

JVI0950XZ

STREŠNÉ OKNO (ak je súčasťou
výbavy)
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Posúvanie tienidla a strešného okna
Keď spínač strešného okna stlačíte do polohy OPEN
➀, tienidlo sa úplne otvorí. Keď spínač stlačíte zno-
vu, strešné okno sa otvorí do polohy komfortného
režimu. Keď spínač stlačíte znovu, strešné okno sa
úplne otvorí.

Keď spínač strešného okna stlačíte do polohy CLO-
SE ➁, strešné okno sa automaticky zatvorí. Spínač
stlačte znovu a tienidlo sa zatvorí.

Keď spínač strešného okna stlačíte do polohy OPEN
➂ do druhej zarážky, tienidlo sa otvorí úplne a streš-
né okno sa otvorí do polohy komfortného režimu.
Keď spínač stlačíte znovu, strešné okno sa úplne
otvorí. Keď spínač strešného okna stlačíte do polo-
hy CLOSE ➃ do druhej zarážky zatvorí sa tienidlo aj
strešné okno.

Ak počas tejto činnosti chcete tienidlo alebo streš-
né okno zastaviť, spínač strešného okna stlačte do
polohy OPEN ➀, CLOSE ➁ alebo UP ➄.

Vyklopenie strešného okna
Ak chcete strešné okno vyklopiť, stlačte spínač
strešného okna do hornej polohy ➄.

Ak chcete strešné okno sklopiť, stlačte spínač do
hornej polohy ➄ alebo spínač stlačte do polohy
CLOSE ➁.

Keď je strešné okno vyklopené, spínač stlačte do
polohy CLOSE do druhej zarážky ➃. Strešné okno
sa sklopí nadol a tienidlo sa zatvorí.

Komfortný režim
Táto poloha sa používa, keď jazdíte s otvoreným
strešným oknom. Pri jazde s úplne otvoreným streš-
ným oknom môže byť zvuk vetra veľmi hlasný. Pri
jazde používajte polohu komfortného režimu.

Funkcia automatického roztvorenia

VAROVANIE

Tesne pred úplne uzavretou polohu sa nachádza-
jú malé vzdialenosti, ktoré nie je možné zazna-
menať. Pred zatvorením strešného okna a tienid-
la skontrolujte, či majú všetci pasažieri svoje ruky,
atď. vo vnútri vozidla.

Funkcia automatického spätného chodu umožňuje
strešnému oknu a tienidlu automatický spätný
chod v prípade, že sa niečo zachytí do strešného
okna alebo tienidla pri zatváraní. Keď ovládacia jed-
notka zistí prekážku, strešné okno a tienidlo sa
okamžite otvorí.

V závislosti od prostredia alebo jazdných podmie-
nok sa môže funkcia automatického spätného cho-
du aktivovať, ak sa vyskytne náraz alebo zaťaženie,
podobné prípadu zachytenia nejakého predmetu
do strešného okna alebo tienidla.

Ak je funkcia automatického spätného chodu spus-
tená neustále alebo ak je vybitý akumulátor, strešné
okno a tienidlo sa nemusia zatvoriť riadne. V tomto
prípade stlačte a podržte spínač v polohe CLOSE ➁,
čím strešné okno zatvoríte.

Ak strešné okno nefunguje
Ak strešné okno a tienidlo nefunguje správne, vyko-
najte nasledovný postup pre inicializáciu operačné-
ho systému.

1. Ak je strešné okno a tienidlo otvorené, úplne ich
zatvorte opakovaným stlačením spínača streš-
ného okna do polohy CLOSE ➁.

2. Stlačte a podržte spínač strešného okna v polo-
he CLOSE ➁ na 10 sekúnd.

3. Po miernom posune strešného okna a tienidla
do zatvorenej polohy a následnom miernom po-
sune späť uvoľnite spínač strešného okna.

4. Stlačte a podržte spínač strešného okna v polo-
he CLOSE ➁ na viac ako 6 sekúnd.

5. Uvoľnite spínač strešného okna. Strešné okno a
tienidlo sa úplne otvoria a potom sa úplne zatvo-
ria.

6. Skontrolujte, či spínač strešného okna pracuje
normálne.

Ak strešné okno nefunguje správne podľa vyššie
uvedeného popisu, nechajte vozidlo skontrolovať u
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej diel-
ni.
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Ak chcete použiť napájaciu zásuvku, potiahnite kryt
podľa obrázka.

VÝSTRAHA

• Elektrická zásuvka a zástrčka môžu byť počas
používania alebo bezprostredne po skončení
používania horúce.

• Táto elektrická zásuvka nie je určená na pou-
žitie so zapaľovačom.

• Nenapájajte zariadenia, ktoré majú odber väč-
ší ako 12 voltov, 120 W (10 A). Nepoužívajte dvo-
jité adaptéry alebo viac ako jedno elektrické
príslušenstvo.

• Túto elektrickú zásuvku používajte len pri be-
žiacom motore, aby ste sa vyhli vybitiu aku-
mulátora vozidla.

• Nepoužívajte, keď je zapnutá klimatizácia,
predné svetlomety alebo zariadenie na odro-
senie zadného okna.

• Zástrčku zatlačte až nadoraz. Ak nie je vytvo-
rený správny kontakt, zástrčka sa môže pre-
hriať alebo sa môže vypáliť interná tepelná
poistka.

• Pred pripojením alebo odpojením zástrčky sa
uistite, že práve používané elektrické príslu-
šenstvo je vypnuté.

• Ak zásuvku nepoužívate, zatvorte kryt.
Zabráňte kontaktu zásuvky s vodou alebo
inou tekutinou.

JVI1618XZ

Prístrojový panel

JVI1596XZ

Úložná skrinka v konzole

JVI0879XZ

Nákladný priestor

ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
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POPOLNÍK

VAROVANIE

Popolník používajte len v polohe na prednej stra-
ne predného stredného držiaka nápojov. Nepou-
žívajte ho v žiadnej inej polohe.

VÝSTRAHA

Ak používate chladiacu funkciu, uzavrite prieduch
držiaka nápojov alebo dbajte na to, aby sa zabrá-
nilo pádu popola do držiaka nápojov v dôsledku
prúdu vzduchu vychádzajúceho z prieduchu dr-
žiaka nápojov.

Ak chcete popolník otvoriť, potiahnite veko ➀ sme-
rom nahor.

Ak chcete popolník vybrať, vytiahnite ➁.

ZAPAĽOVAČ CIGARIET

VAROVANIE

Zapaľovač cigariet nepoužívajte počas jazdy, aby
ste mohli venovať plnú pozornosť prevádzke vo-
zidla.

Zapaľovač cigariet funguje, keď je spínač zapaľova-
nia v polohe ACC alebo ON.

Ak chcete nahriať zapaľovač cigariet, zatlačte ho až
pokým nezapadne. Po nahriatí zapaľovač automa-
ticky vyskočí.

Po použití vráťte zapaľovač cigariet na pôvodné
miesto.

VAROVANIE

• Úložné priestory by ste nemali používať počas
jazdy, aby ste mohli venovať plnú pozornosť
vedeniu vozidla.

• Kryty úložných priestorov majte zatvorené,
aby ste predišli zraneniu pri nehode alebo
prudkom zabrzdení.

ÚLOŽNÁ SKRINKA PRED
SPOLUJAZDCOM

Úložnú skrinku pred spolujazdcom otvoríte potia-
hnutím kľučky.

JVI0982XZ

JVI1597XZ

POPOLNÍKY A ZAPAĽOVAČ CIGARIET (ak je súčasťou výbavy) ÚLOŽNÝ PRIESTOR
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ÚLOŽNÁ SKRINKA V KONZOLE

Ak chcete otvoriť veko úložnej skrinky v konzole, tla-
čidlojA stlačte nahor a veko potiahnite nahor.

Ak ju chcete zatvoriť, kryt zatlačte nadol pokým zá-
mok nezapadne.

VRECKO NA SEDADLE (ak je
súčasťou výbavy)

Vrecko na sedadle (ak je súčasťou výbavy) sa na-
chádza na zadnej strane sedadla vodiča a/alebo
spolujazdca.

DRŽIAK NA SLNEČNÉ OKULIARE

VAROVANIE

Počas jazdy nechajte držiak na slnečné okuliare
zatvorený, aby ste zabránili sťaženiu výhľadu vo-
diča a pomohli zabrániť nehode.

VÝSTRAHA

• Držiak nepoužívajte na žiadne iné predmety,
okrem slnečných okuliarov.

• Slnečné okuliare nenechávajte v držiaku, keď
parkujete na priamom slnečnom svetle. Teplo
môže slnečné okuliare poškodiť.

Ak chcete otvoriť držiak na slnečné okuliare, zatlač-
te a uvoľnite ho. Do držiaka vkladajte len jeden pár
okuliarov.

DRŽIAKY NÁPOJOV

VAROVANIE

Vodič nesmie počas jazdy vyberať alebo vkladať
nápoje do držiaka nápojov, aby mohol venovať pl-
nú pozornosť riadeniu vozidla.

VÝSTRAHA

Vyhýbajte sa prudkým rozjazdom, najmä keď po-
užívate držiak nápojov, aby ste predišli rozliatiu
obsahu. Ak je obsah horúci, môže popáliť vás ale-
bo vašich spolujazdcov.

Vpredu

JVI1599XZ

NIC1835

Vrecko na sedadle (ak je súčasťou výbavy)

JVI0619XZ

JVI1571XZ

Predná strana
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Ak chcete nápoj udržať chladný alebo teplý,
1. nápoj dajte do držiaka nápojov.
2. Ovládaním vykurovania a klimatizácie vyberte re-

žim alebo .
3. Ak chcete otvoriť prieduch držiaka nápojov, po-

tiahnite strednú priehradku smerom nahor, za-
rovnajte značku ➀ so značkou ➁ a umiestnite
strednú priehradku do pôvodnej polohy.

• Prúd vzduchu vychádzajúci z prieduchu držiaka
nápojov má rovnakú teplotu ako klimatizácia.
Teplotu nie je možné nastaviť nezávisle.

• Keď kúrenie alebo klimatizácia pracuje pri vyso-
kej teplote, funkcia chladenia nebude pracovať,
ani keď bude prieduch držiaka nápojov otvore-
ný.

Ak nie je funkcia chladenia nevyhnutná, potiahnite
strednú priehradku smerom nahor, zarovnajte
značku ➀ so značkou ➂ a umiestnite strednú
priehradku späť do pôvodnej polohy.

Druhý rad sedadiel

Držiaky nápojov pre druhý rad sedadiel sú umiest-
nené v zadnej sklápacej lakťovej opierke.

DRŽIAKY NA MÄKKÉ FĽAŠE
VÝSTRAHA

• Držiak na fľaše nepoužívajte pre žiadne iné
predmety, ktoré môžu vyletieť do vozidla a
spôsobiť zranenie v prípade prudkého brzde-
nia alebo v prípade nehody.

• Držiaky na fľaše nepoužívajte pre otvorené
nádoby s kvapalinami.

Predné sedadlá a druhý rad sedadiel

Držiaky na mäkké fľaše pre predné sedadlá a druhý
rad sedadiel sú umiestnené na dverách.

Tretí rad sedadiel (ak je súčasťou
výbavy)

DRŽIAK NA KARTY

Kartu zasuňte do držiaka na kartyjA .

JVI0874XZ

JVI0884XZ

JVI0875XZ

JVI0952XZ
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HÁČIKY PRE UPEVNENIE BATOŽINY

VAROVANIE

• Vždy sa presvedčte, či je batožina správne
upevnená. Použite vhodné laná a háčiky.

• Nezaistená batožina by v prípade nehody ale-
bo prudkého brzdenia mohla byť nebezpeč-
ná.

• Jeden háčik nezaťažujte celkovým zaťažením
väčším ako 10 kg (22 lb).

SIEŤ NA BATOŽINU
Sieť na batožinu pomáha pri pohybe vozidla udržať
batožinu v batožinovom priestore bez pohybu.

Ak chcete namontovať sieť na batožinu, pripojte há-
čiky k zaisteniam na oboch stranách.

VAROVANIE

• Správne zaistite každý náklad, aby ste zabrá-
nili jeho skĺznutiu alebo posúvaniu. Neumiest-
ňujte náklad vyššie ako sú operadlá sedadiel.

V prípade prudkého brzdenia alebo kolízie
môže nezabezpečený náklad spôsobiť zrane-
nia osôb.

• Všetky 4 háky zaistite do držiakov. Náklad
chránený sieťou nesmie prekročiť hmotnosť
13,6 kg (30 lb), pretože v opačnom prípade ne-
musí byť sieť zabezpečená.

BATOŽINOVÝ PRIESTOR (ak je
súčasťou výbavy)
Vďaka flexibilnej doske batožinového priestoru mô-
žete batožinový priestor využívať rôznymi spôsob-
mi.

VAROVANIE

Na nákladnú podlahu v strednej polohe neumi-
estňujte predmety ťažšie ako 75 kg (165 lb). Na
nákladnú podlahu v hornej polohe neumiestňujte
predmety ťažšie ako 14 kg (30 lb).

VÝSTRAHA

• Predný okraj dosky batožinového priestoru
netlačte silou. Takýmto konaním by ste mohli
spôsobiť preklopenie dosky batožinového
priestoru, čo by mohlo mať za následok zra-
nenie osôb.

• S doskou batožinového priestoru nemanipu-
lujte silou, pretože by ste ju tým mohli poško-
diť.

• Pri hornej polohe nesklápajte operadlá.

• Neumiestňujte náklad vyššie ako sú operadlá
sedadiel. V prípade prudkého brzdenia alebo
kolízie môže nezabezpečený náklad spôsobiť
zranenia osôb.

POZNÁMKA

Rozmanitosť batožinového priestoru môže byť v
závislosti od vybavenia jednotlivých vozidiel ob-
medzená.

JVI0871XZ

Batožinový priestor
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Trojfázový režim (ak je súčasťou
výbavy)
1. Vonkajšiu dosku potiahnite nahor pod uhlom pri-

bližne 30°.

2. Vonkajšiu dosku ťahajte smerom k zadnej časti
vozidla a potom ju zatlačte do spodnej časti dol-
ného batožinového priestoru.

3. Vnútornú dosku ťahajte hore, pokým sa nezasta-
ví na miestejA .

4. Vnútornú dosku ťahajte smerom k zadnej časti
vozidla zjB .

5. Vnútornú dosku zatlačte dojC .

Zvislý režim
1. Vonkajšiu dosku potiahnite nahor pod uhlom 90°.

2. Dosku tlačte nadol, pokým sa nezastaví.

JVI0941X JVI0942X
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Režim oddelenia (ak je súčasťou
výbavy)

1. Vnútornú dosku dajte do hornej polohy. (Pozri
časť “Trojfázový režim (ak je súčasťou výbavy)”
uvedené skôr v tejto časti.)

2. Vnútornú dosku ťahajte nahor o približne 10 cm
(4 palce) a vonkajšiu dosku ťahajte nahor pod
uhlom 90°.

3. Dosku tlačte nadol, pokým sa nezastaví.

Dolný batožinový priestor (ak je
súčasťou výbavy)

Ak chcete použiť dolný batožinový priestor, vytiah-
nite vonkajšiu dosku.

Ak chcete použiť dolný batožinový priestor, vytiah-
nite dosku.

HÁČIK NA OBLEČENIE

Háčik na oblečenie sa nachádza nad zadným boč-
ným oknom (na strane vodiča)

VÝSTRAHA

Na jeden háčik neaplikujte celkové zaťaženie väč-
šie ako 1 kg (2 lb).

JVI0943X

JVI0944XZ

Dvojradový model

JVI0945XZ

Trojradový model

SIC3505Z
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KRYT BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
(ak je súčasťou výbavy)
Kryt batožinového priestoru udržiava obsah bato-
žinového priestoru skrytý pred vonkajším svetom.

Ak chcete použiť kryt batožinového priestoru, ot-
vorte veko ➀, vytiahnite ho von ➁ a obidve strany
vložte do vodiaceho prvku ➂.

Ak chcete kryt batožinového priestoru odstrániť,
zviňte kryt a potiahnite držiak ➃.

VAROVANIE

• Na kryt batožinového priestoru nikdy nič neu-
kladajte, bez ohľadu na veľkosť. V prípade ne-
hody alebo náhleho zastavenia môže akýkoľ-
vek na nej položený predmet spôsobiť zrane-
nie.

• Nenechávajte kryt batožinového priestoru vo
vozidle, keď je vysunutý z držiaka.

• Vrchný popruh prvku zaistenia detí sa môže v
prípade kontaktu s krytom batožinového
priestoru alebo s predmetmi v batožinovom
priestore poškodiť. Kryt batožinového prie-
storu vyberte z vozidla alebo ho zaistite v ná-
kladnom priestore. Taktiež zaistite všetky
predmety v nákladnom priestore. Ak je poško-
dený vrchný popruh prvku zaistenia detí, vaše
dieťa sa v prípade kolízie môže vážne zraniť
alebo prísť o život.

Priamo na postranné strešné lišty nedávajte žiadny
náklad. Pred naložením nákladu/záťaže/batožiny
na strechu vozidla musíte namontovať nosníky. U
predajcu vozidiel NISSAN je dostupné príslušenstvo
NISSAN, konkrétne prídavné nosníky. Odporúčame,
aby ste kvôli doplňujúcim informáciám navštívili
predajcu vozidiel NISSAN. Užitočná nosnosť
postranných strešných líšt je 100 kg (221 lb) a táto je
rovnomerne rozdelená, avšak neprekračujte zaťaži-
teľnosť prídavných nosníkov.

VAROVANIE

• Pred naložením nákladu akéhokoľvek druhu
na strechu vždy najskôr namontujte na po-
stranné strešné lišty priečne nosníky. Ak nalo-
žíte náklad priamo na postranné strešné lišty,
môže dôjsť k ich poškodeniu alebo k poško-
deniu strechy vozidla.

• Mimoriadne opatrne jazdite, keď je vozidlo
naložené na hranicu nosnosti alebo do jej blíz-
kosti, najmä ak podstatnú časť tohto nákladu
nesiete na priečnych nosníkoch.JVI0955X

JVI1575XZ

STREŠNÁ LIŠTA (ak je súčasťou
výbavy)
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• Ťažké náklady na priečnych nosníkoch majú
potenciál ovplyvniť stabilitu vozidla a jeho
ovládanie počas náhlych alebo neobvyklých
jazdných manévrov.

• Náklad strešného nosiča by ste mali rovno-
merne rozložiť.

• Neprekračujte maximálnu nosnosť strešného
nosiča.

• Správne zaistite celý náklad lanami alebo pop-
ruhmi, aby ste zabránili jeho skĺznutiu alebo
posunutiu. V prípade prudkého brzdenia ale-
bo kolízie môže nezabezpečený náklad spô-
sobiť zranenia osôb.

VÝSTRAHA

• Neukladajte ani nevešajte nič na alebo do oko-
lia bočných trubiek alebo plastových krytov.

1. Oslneniu spredu zabránite tak, že clonu stiahnete
nadol ➀.

2. Aby ste zabránili oslneniu z bočnej strany, vyber-
te slnečnú clonu zo stredového upevnenia a po-
suňte ju do strany ➁.

VÝSTRAHA

• Keď motor dlhší čas nebeží, nenechávajte spí-
nač svetiel zapnutý, aby ste predišli vybitiu
akumulátora.

• Keď opúšťate vozidlo, vypnite svetlá.

SPÍNAČ OSVETLENIA INTERIÉRU

➀ Osvetlenie interiéru môžete zapnúť bez
ohľadu na polohu dverí. Osvetlenie zhasne po
určitej dobe okrem prípadu, keď je spínač
zapaľovania v polohe ON, keď sa otvoria
ktorékoľvek dvere.

➁ Osvetlenie interiéru môžete nastaviť na
zapnutie, keď sa otvoria dvere. Ak chcete
osvetlenie interiéru vypnúť po otvorení dverí,
stlačte spínač a osvetlenie interiéru sa
nerozsvieti bez ohľadu na polohu dverí.
Osvetlenie zhasne, keď spínač zapaľovania
dáte do polohy ON alebo keď dvere vodiča
zatvoríte a zamknete. Osvetlenie zhasne aj po
určitej dobe, keď sú dvere otvorené.

SIC2872

JVI0626XZ

SLNEČNÉ CLONY INTERIÉROVÉ SVETLÁ
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OSVETLENIE KONZOLY

Osvetlenie konzoly sa rozsvieti vždy, keď sa rozsvie-
tia obrysové svetlá alebo svetlomety.

LAMPIČKY NA ČÍTANIE

Lampičky na čítanie zapnite stlačením tlačidla. Vy-
pnite ich opätovným stlačením tlačidla.

OSVETLENIE VNÚTORNÉHO
PRIESTORU (ak je súčasťou výbavy)

Osvetlenie vnútorného priestoru má trojpolohový
spínač.

Keď je spínač v polohe ON ➀, osvetlenie vnútor-
ného priestoru sa rozsvieti.

Keď je spínač v polohe DOOR ➁, po otvorení dverí
sa rozsvieti osvetlenie vnútorného priestoru.

Časovač osvetlenia interiéru udrží osvetlenie vnú-
torného priestoru zapnuté na približne 30 sekúnd,
keď:

• Vytiahnete kľúč zo spínača zapaľovania, keď sú
dvere vodiča zatvorené. (model bez systému in-
teligentného kľúča)

• Spínač zapaľovania je v polohe OFF. (model so
systémom inteligentného kľúča)

• Dvere ste odomkli stlačením tlačidla UNLOCK
(na integrovanom prívesku alebo inteli-

gentnom kľúči) alebo dotykovým spínačom

(modely vybavené systémom inteligentného
kľúča), pričom spínač zapaľovania je v polohe
LOCK.

• Ktorékoľvek dvere ste otvorili a potom zatvorili
so spínačom zapaľovania v polohe LOCK.

Časovač osvetlenia interiéru bude zrušený, keď:

• Dvere vodiča sú zamknuté.

• Spínač zapaľovania je v polohe ON.

Keď je spínač v polohe OFF ➂, osvetlenie vnútor-
ného priestoru sa nerozsvieti bez ohľadu na ostat-
né podmienky.

ZADNÉ OSOBNÉ SVETLÁ (ak sú
súčasťou výbavy)

Zadné osobné svetlá zapnite stlačením spínača. Vy-
pnite ich opätovným stlačením spínača.

JVI0627XZ

JVI0628XZ

SIC2063AZ

SIC3250Z
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OSVETLENIE ZRKADLA V SLNEČNEJ
CLONE

Ak chcete získať prístup k zrkadlu v slnečnej clone,
sklopte slnečnú clonu smerom nadol a otvorte kryt
zrkadla.

Svetlo zrkadla v slnečnej clone sa zapne, keď sa ot-
vorí kryt zrkadla. Po zatvorení krytu sa svetlo vypne.

OSVETLENIE BATOŽINOVÉHO
PRIESTORU
Osvetlenie batožinového priestoru sa rozsvieti po
otvorení veka batožinového priestoru. Po zatvorení
veka batožinového priestoru sa svetlo vypne.

SYSTÉM ŠETRENIA AKUMULÁTORA
Keď osvetlenie interiéru zostane zapnuté, auto-
maticky sa vypne po určitej dobe od presunutia
spínača zapaľovania do polohy OFF. Ak chcete
svetlo znovu zapnúť, spínač zapaľovania dajte do
polohy ON.

Osvetlenie interiéru sa automaticky vypne po urči-
tom čase od vykonania poslednej z nasledovných
činnosti, pričom spínač zapaľovania je v polohe OFF:

• Otvorenie alebo zatvorenie ktorýchkoľvek dverí

• Zamknutie alebo odomknutie pomocou kľúča,
spínača centrálneho zamykania dverí alebo po-
mocou systému inteligentného kľúča

• Stlačenie spínača zapaľovania

Svetlo sa znovu zapne, keď ktorúkoľvek z vyššie
uvedených činností vykonáte po automatickom vy-
pnutí svetla.

SIC3869Z
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S vašim vozidlom môžete jazdiť len pomocou kľú-
čov špecifických pre vaše vozidlo. Spolu s kľúčom sa
dodáva štítok s číselným označením kľúča. Zazna-
menajte číslo kľúča a štítok s číslom kľúča ucho-
vajte na bezpečnom mieste mimo vozidla pre prí-
pad potreby vyrobenia kópie kľúčov.
Kópiu kľúča je možné vyrobiť len pomocou originál-
neho kľúča alebo čísla originálneho kľúča. Číslo kľú-
ča sa vyžaduje vtedy, keď stratíte všetky kľúče a ne-
máte ani jeden originálny, podľa ktorého by sa dal
spraviť duplikát. Ak kľúč stratíte alebo potrebujete
kľúče navyše, predajcovi vozidiel NISSAN alebo kva-
lifikovanej dielni poskytnite originálny kľúč alebo
číslo kľúča.

VÝSTRAHA
Keď opúšťate vozidlo, nenechávajte kľúče vnútri
vozidla.

KĽÚČ SO SYSTÉMOM ZABEZPE-
ČENIA PROTI KRÁDEŽI NISSAN
(NATS*) (ak je súčasťou výbavy)

1. Kľúč NATS (2)

2. Štítok čísla kľúča (1)

S vašim vozidlom je možné jazdiť len pomocou kľú-
čov NATS, ktoré sú zaregistrované pre komponenty
systému NATS vášho vozidla. Pre jedno vozidlo je
možné zaregistrovať a používať až 4 kľúče NATS.
Pred použitím v systéme NATS vášho vozidla musí
nové kľúče zaregistrovať predajca vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovaná dielňa. Vzhľadom na to, že re-
gistrácia nových kľúčov vyžaduje vymazanie celej
pamäte komponentov NATS, uistite sa, či ste k pre-
dajcovi vozidiel NISSAN alebo do kvalifikovanej diel-
ne priniesli všetky kľúče NATS, ktoré máte.

*: Imobilizér

VÝSTRAHA

Zabráňte kontaktu kľúčov NATS, ktoré obsahujú
elektrický transpondér, s vodou alebo slanou vo-
dou. Toto by mohlo ovplyvniť funkčnosť systému.

Mechanický kľúč

Kľúč z prívesku vyklopte stlačením tlačidla uvoľne-
nia.

Pri odkladaní kľúča stlačte tlačidlo uvoľnenia a stla-
čením kľúča kľúč zaklopte späť do drážky prívesku.

INTELIGENTNÝ KĽÚČ (ak je
súčasťou výbavy)

1. Inteligentný kľúč (2)

2. Mechanický kľúč (v inteligentnom kľúči) (2)

3. Štítok čísla kľúča (1)

S vašim 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-

JVP0277XZ

JVP0298XZ

SPA2502Z

Typ A

SPA2543Z

Typ B

KĽÚČE
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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 predajca vozidiel NISSAN alebo kvalifikovaná
dielňa. Vzhľadom na to, že registrácia nových kľú-
čov vyžaduje vymazanie celej pamäte komponen-
tov inteligentného kľúča, uistite sa, či ste k predaj-
covi vozidiel NISSAN alebo do kvalifikovanej dielne
priniesli všetky inteligentné kľúče, ktoré máte.

*: Imobilizér

VÝSTRAHA

• Skontrolujte, či máte inteligentný kľúč pri se-
be. Inteligentný kľúč nenechávajte pri vystu-
povaní vo vozidle.

• Skontrolujte, či máte inteligentný kľúč počas
šoférovania pri sebe. Inteligentný kľúč je pres-
né zariadenie so zabudovaným vysielačom.
Aby ste zabránili ich poškodeniu, uvedomte si
nasledovné.

– Inteligentný kľúč je odolný proti vode; nap-
riek tomu môže namočenie poškodiť inte-
ligentný kľúč. Ak sa inteligentný kľúč na-
močí, okamžite ho utrite pokým nebude
úplne suchý.

– Neohýbajte ho, nepúšťajte ho a nenarážaj-
te ním do iných predmetov.

– Batéria inteligentného kľúča možno nebu-
de fungovať správne, ak je vonkajšia tep-
lota nižšia ako -10 °C (14 °F).

– Inteligentný kľúč nenechávajte dlhšiu do-
bu na mieste s teplotami prekračujúcimi
60 °C (140 °F).

– Inteligentný kľúč nemeňte a neupravujte.

– Nepoužívajte magnetický držiak na kľúče.

– Inteligentný kľúč nedávajte do blízkosti
zariadení, ktoré produkujú magnetické po-
le, ako napríklad TV, audio zariadenia,
osobné počítače alebo mobilné telefóny.

– Nedovoľte, aby sa inteligentný kľúč dostal
do styku s vodou alebo slanou vodou a ne-
umývajte ho v pračke. Toto by mohlo
ovplyvniť funkčnosť systému.

• Ak je inteligentný kľúč odcudzený alebo stra-
tený, spoločnosť NISSAN odporúča vymazať
identifikačný kód tohto inteligentného kľúča.
To zabráni neautorizovanému použitiu tohto
inteligentného kľúča na odomknutie vozidla.
Ak potrebujete informácie o postupe vymaza-
nia, kontaktujte autorizovaného predajcu vo-
zidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu

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” uvedené ne-
skôr v tejto časti.)

SPA2033Z
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VAROVANIE

• Pred otvorením dverí sa vždy poobzerajte do-
okola, aby ste predišli kolízii s okolitou pre-
mávkou.

• Aby sa pomohlo predísť riziku zranenia alebo
smrti počas neúmyselnej prevádzky vozidla
a/alebo jeho systémov vrátane zachytenia v
oknách alebo neúmyselnej aktivácie uzam-
knutia dverí nenechávajte vo vozidle bez do-
zoru deti, osoby vyžadujúce pomoc iných, ani
zvieratá. Okrem toho sa môže teplota vo vnút-
ri zatvoreného vozidla počas teplého dňa
rýchlo zvýšiť tak, že môže predstavovať vyso-
ké riziko zranenia alebo smrti pre osoby a zvie-
ratá.

SYSTÉM SUPER LOCK (ak je
súčasťou výbavy)

VAROVANIE

Nedodržanie nižšie uvedených opatrení u mode-
lov vybavených systémom Super Lock môže viesť
k vzniku nebezpečných situácií. Dbajte, aby akti-
vácia systému Super Lock vždy prebehla bezpeč-
ne.

• Ak sa vo vozidle nachádzajú cestujúci, nikdy
ho nezamykajte pomocou integrovaného prí-
vesku alebo inteligentného kľúča (ak je súčas-
ťou výbavy). Cestujúcich by ste tým uzamkli,
keďže systém Super Lock znemožňuje otvo-
renie dvier zvnútra vozidla.

• Tlačidlo uzamykania na integrovanom príves-
ku alebo inteligentnom kľúči aktivujte len vte-
dy, keď máte jasný výhľad na vozidlo. Zabrá-
nite tým zamknutiu osôb vo vozidle aktiváciou
systému Super Lock.

Uzamknutie dverí pomocou integrovaného príves-
ku, inteligentného kľúča (ak je súčasťou výbavy) ale-
bo kľúčom uzamkne všetky dvere, vrátane veka ba-
tožinového priestoru a aktivuje systém Super Lock.

Toto znamená, že žiadne dvere sa nedajú otvoriť
zvnútra, aby sa predišlo krádeži.

Systém sa deaktivuje po odomknutí vozidla pomo-
cou integrovaného prívesku, inteligentného kľúča
(ak je súčasťou výbavy) alebo kľúča.

Systém Super Lock sa neaktivuje, keď sa dvere
uzamknú spínačom centrálneho zamykania dverí.

Núdzové situácie
Ak sa systém Super Lock aktivuje dopravnou neho-
dou alebo inými neočakávanými okolnosťami, pri-
čom vy sa stále nachádzate vo vozidle:

• Spínač zapaľovania dajte do polohy ON a sys-
tém Super Lock sa deaktivuje a všetky dvere mô-
žete odomknúť pomocou centrálneho uzamy-
kania dverí. Potom môžete otvoriť dvere.

• Vyberte kľúč zo spínača zapaľovania a
odomknite dvere pomocou integrovaného prí-
vesku alebo inteligentného kľúča (ak je súčas-
ťou výbavy). Systém Super Lock sa deaktivuje a
vy môžete otvoriť dvere.

ZAMKNUTIE POMOCOU KĽÚČA

Model bez systému Super Lock
Aby ste zamkli dvere, vložte kľúč do zámku dverí a
otočte ho smerom k prednej časti vozidla ➀.

Zamknú sa všetky dvere, vrátane dverí batožinové-
ho priestoru.

Aby ste odomkli dvere, vložte kľúč do zámku dverí a
otočte ho smerom k zadnej časti vozidla ➁.

Odomknú sa všetky dvere, vrátane dverí batožino-
vého priestoru. V režime selektívneho odomykania
dverí sa odomknú len dvere vodiča.

Model s systémom Super Lock
Aby ste zamkli dvere, vložte kľúč do zámku dverí a
otočte ho smerom k prednej časti vozidla ➀.

Zamknú sa všetky dvere, vrátane veka batožinové-
ho priestoru a aktivujte sa systém Super Lock.

Aby ste odomkli dvere, vložte kľúč do zámku dverí a
otočte ho smerom k zadnej časti vozidla ➁.

Odomknú sa všetky dvere, vrátane veka batožino-
vého priestoru a systém Super Lock sa vypne.

SPA2457Z

DVERE
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V režime selektívneho odomykania sa odomknú len
dvere vodiča a systém Super Lock sa deaktivuje pre
všetky dvere.

Otočením kľúča nemôžete zatvoriť dvere v prípade,
keď je kľúč v spínači zapaľovania alebo keď je spínač
zapaľovania zatlačený (modely vybavené inteli-
gentným kľúčom).

ZAMKNUTIE ZVNÚTRA POMOCOU
ZAISŤOVACIEHO TLAČIDLA
VÝSTRAHA

Keď uzamykáte dvere pomocou vnútorného
zaisťovacieho tlačidla, uistite sa, že ste vo vozidle
nenechali kľúč.

Typ A (pre modely bez systému Super
Lock)

Pre zamknutie predných dverí stlačte vnútorné
zaisťovacie tlačidlo do uzamknutej polohy ➀ a po-
tom zatvorte dvere, pričom ťahajte rukoväť dverí.

Ak chcete zamknúť zadné dvere, posuňte vnútorné
zaisťovacie tlačidlo do polohy uzamknutia ➀ a ná-
sledne zatvorte dvere.

Použitím zaisťovacieho tlačidla na strane vodiča za-
mknete alebo odomknete všetky dvere (ak je sú-
časťou výbavy).

Pre odomknutie potiahnite vnútorné zaisťovacie
tlačidlo do odomknutej polohy ➁.

Keď sú dvere vodiča zatvorené, nemusíte použiť
vnútorné zaisťovacie tlačidlo. Dvere vodiča otvorte
jednoduchým potiahnutím vnútornej kľučky dverí.

Typ B (pre modely so systémom Super
Lock)

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.

SPA2726Z SPA2791Z

Kontroly a nastavenia pred riadením 3-5



SPÍNAČ CENTRÁLNEHO ZAMYKANIA
DVERÍ

Použitím spínača centrálneho zamykania dverí (na-
chádzajúceho sa na dverách vodiča a spolujazdca
vpredu) zamknete alebo odomknete všetky dvere.

Ak chcete dvere odomknúť, spínač centrálneho za-
mykania dverí stlačte do uzamknutej polohy ➀.

VÝSTRAHA

• Keď zamykáte dvere pomocou spínača cen-
trálneho zamykania dverí, uistite sa, že ste
kľúč nenechali vo vozidle.

• Keď inteligentný kľúč necháte vo vozidle a po-
kúsite sa zamknúť dvere pomocou spínača
centrálneho zamykania dverí po vystúpení z
vozidla, všetky dvere sa automaticky odo-
mknú po zatvorení dverí.

Ak chcete odomknúť, spínač centrálneho zamyka-
nia dverí stlačte do odomknutej polohy ➁.

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, indikátor
uzamknutia dverí (nachádzajúci sa na prístro-
jovej doske) (ak je súčasťou výbavy) sa rozsvieti a
zostane svietiť. Keď je spínač zapaľovania v polohe
OFF alebo LOCK, indikátor uzamknutia dverí
bude svietiť 30 minút.

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 zamknutej polohe ➀, aktivujú sa
bezpečnostné detské poistky v zadných dverách a
zadné dvere sa dajú otvoriť iba kľučkami na vonkaj-
šej strane.

Pre vypnutie pohnite páčky do odomknutej polohy
➁.

NPA1371

Lakťová opierka vodiča

SPA2804Z

Lakťová opierka spolujazdca (ak je súčasťou výbavy)

JVP0279XZ
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Diaľkový bezkľúčový systém otvárania dokáže ovlá-
dať všetky zámky dverí (vrátane veka batožinového
priestoru) pomocou integrovaného prívesku. Integ-
rovaný prívesok je funkčný do vzdialenosti približne
1 m (3,3 stopy) od vozidla. Prevádzková vzdialenosť
závisí od podmienok v okolí vozidla.

S jedným vozidlom je možné používať až 4 integro-
vané prívesky. Informácie o zakúpení a používaní
ďalších integrovaných príveskov získate u predajcu
značky NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Integrovaný prívesok nebude fungovať v nasledu-
júcich prípadoch:

• Keď vzdialenosť medzi integrovaným príveskom
a vozidlom je viac ako približne 1 m (3,3 stopy).

• Keď je batéria integrovaného prívesku vybitá.

• Keď je kľúč v spínači zapaľovania.

VÝSTRAHA

• Keď zamykáte dvere pomocou integrovaného
prívesku uistite sa, že ste nenechali kľúč vo
vozidle.

• Zabráňte kontaktu integrovaného prívesku
obsahujúceho elektrické súčiastky s vodou
alebo so slanou vodou. Toto by mohlo ovplyv-
niť funkčnosť systému.

• Integrovaný prívesok nenechajte spadnúť.

• Neudierajte integrovaným príveskom prudko
o iný predmet.

• Integrovaný prívesok nedávajte na dlhší čas
na miesto, kde teploty presahujú 60 °C (140 °F).

Ak stratíte alebo ak vám ukradnú integrovaný prí-
vesok, spoločnosť NISSAN odporúča vymazanie
identifikačného kódu tohto integrovaného príves-

ku z vozidla. Toto môže zabrániť neoprávnenému
používaniu integrovaného prívesku na odomknutie
vozidla. Ak potrebujete informácie o postupe vyma-
zania, kontaktujte autorizovaného predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Pre informácie týkajúce sa výmeny batérie si pozri-
te “Akumulátor” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO
BEZKĽÚČOVÉHO SYSTÉMU
OTVÁRANIA

VAROVANIE

Nedodržanie nižšie uvedených opatrení u mode-
lov vybavených systémom Super Lock môže viesť
k vzniku nebezpečných situácií. Dbajte, aby akti-
vácia systému Super Lock vždy prebehla bezpeč-
ne.

• Ak sa vo vozidle nachádzajú cestujúci, nikdy
ho nezamykajte pomocou integrovaného prí-
vesku alebo inteligentného kľúča (ak je súčas-
ťou výbavy). Cestujúcich by ste tým uzamkli,
keďže systém Super Lock znemožňuje otvo-
renie dvier zvnútra vozidla.

• Tlačidlo uzamykania na integrovanom príves-
ku alebo inteligentnom kľúči aktivujte len vte-
dy, keď máte jasný výhľad na vozidlo. Zabrá-
nite tým zamknutiu osôb vo vozidle aktiváciou
systému Super Lock.

DIAĽKOVÝ BEZKĽÚČOVÝ SYSTÉM
OTVÁRANIA (ak je súčasťou
výbavy)
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➀ Tlačidlo uvoľnenia kľúča vyskakovacieho typu

➁ Tlačidlo LOCK

➂ Tlačidlo UNLOCK

➃ Indikátor batérie

Zamknutie dverí
1. Vyberte kľúč zapaľovania.

2. Zatvorte všetky dvere.

3. Stlačte tlačidlo LOCK ➁ na integrovanom
prívesku.

4. Všetky dvere sa zamknú. Indikátor zamknutia
dverí (nachádzajúci sa na prístrojovej do-
ske) sa na 1 minútu rozsvieti (ak je súčasťou vý-
bavy).

5. Potiahnite kľučky na dverách, aby ste si overili, či
boli dvere bezpečne uzamknuté.

VÝSTRAHA

Po zamknutí dverí s pomocou integrovaného prí-
vesku sa uistite, že dvere boli bezpečne uzam-
knuté pomocou kľučiek na dverách.

Odomknutie dverí
1. Stlačte tlačidlo UNLOCK ➂ na integrovanom

prívesku.

2. Všetky dvere sa odomknú.

Všetky dvere sa automaticky zamknú, ak jednu z
nasledovných činností nevykonáte do 30 sekúnd
alebo 1 minúty od stlačenia tlačidla UNLOCK ➂.

• Otváranie ktorýchkoľvek dverí.

• Kľúč vložte do spínača zapaľovania.

Selektívny režim odomykania dverí:
Keď vozidlo dostanete prvýkrát, režim odomknutia
dverí je nastavený na odomknutie všetkých dverí
po jednom stlačení tlačidla UNLOCK ➂. Režim
odomknutia dverí môžete prepnúť na selektívny re-
žim odomknutia dverí, ktorý odomkne dvere spolu-
jazdcov po druhom stlačení tlačidla UNLOCK

➂.

Selektívny režim odomykania dverí:

1. Stlačte tlačidlo UNLOCK ➂ na integrovanom
prívesku.

2. Odomknú sa dvere vodiča.

3. Znovu stlačte tlačidlo UNLOCK ➂ na integ-
rovanom prívesku.

4. Všetky dvere sa odomknú.

Ak sa chcete prepnúť do režimu selektívneho otvá-
rania dverí, vykonajte nasledovný postup.

Tlačidlá LOCK ➁ a UNLOCK ➂ stlačte na-
raz na viac ako 5 sekúnd.

Rovnako postupujte pri deaktivácii režimu selektív-
neho odomknutia dverí.

Časovač osvetlenia interiéru (ak je súčasťou
výbavy):
Časovač osvetlenia interiéru sa aktivuje a osvetle-
nie interiéru sa na 15 sekúnd zapne, ak sú dvere odo-
mknuté a ak je spínač osvetlenia interiéru v polohe
DOOR.

Osvetlenie interiéru je možné vypnúť bez 15 sekun-
dového čakania vykonaním jedného z nasledov-
ných postupov.

• Otočenie spínača zapaľovania do polohy ON.

• Zamknutie dverí pomocou integrovaného prí-
vesku.

• Prepnutie spínača osvetlenia interiéru do polo-
hy OFF.

Indikátor batérie
Indikátor batérie ➃ sa rozsvieti, keď stlačíte akékoľ-
vek tlačidlo. Ak sa indikátor nerozsvieti, batéria je
slabá alebo je potrebné ju vymeniť. Pre informácie
týkajúce sa výmeny batérie si pozrite “Akumulátor”
v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

ČINNOSŤ VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL
Keď zamykáte alebo odomykáte dvere, ako potvr-
denie budú blikať výstražné svetlá.

• LOCK (Zamknutie): Výstražné svetlá zablikajú je-
denkrát.

• UNLOCK (Odomknutie): Výstražné svetlá zabli-
kajú dvakrát.

JVP0278XZ
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Režim výstražných svetiel

DOOR LOCK
(Zamknutie

dverí)

DOOR
UNLOCK

(Odomknutie
dverí)

Diaľkový
bezkľúčový

systém
otvárania

HAZARD
(Nebezpe-
čenstvo) - raz

HAZARD
(Nebezpe-
čenstvo) -
dvakrát

1. Inteligentný kľúč (2)

2. Mechanický kľúč (v inteligentnom kľúči) (2)

3. Štítok čísla kľúča (1)

VAROVANIE

• Rádiové vlny môžu nepriaznivo ovplyvniť elek-
trické medicínske zariadenia. Ľudia, ktorí pou-
žívajú kardiostimulátor by pred použitím mali

kontaktovať výrobcu kardiostimulátora a po-
radiť sa s ním o možných vplyvoch.

• Inteligentný kľúč po stlačení tlačidiel prenáša
rádiové vlny. Tieto rádiové vlny môžu mať
vplyv na letecké navigačné a komunikačné
systémy. Inteligentný kľúč nepoužívajte na
palube lietadla. V prípade, že zariadenie počas
letu niekam odložíte uistite sa, že nedôjde k
náhodnému stlačeniu tlačidiel.

Systém inteligentného kľúča dokáže ovládať všetky
dvere a veko batožinového priestoru pomocou fun-
kcie integrovaného prívesku alebo stlačením dopy-
tového spínača na vozidle bez toho, aby ste vyberali
kľúč z vrecka alebo z peňaženky. Prevádzkové pro-
stredie a/alebo podmienky môžu mať vplyv na čin-
nosť systému inteligentného kľúča.

Určite si pred použitím systému inteligentného kľú-
ča prečítajte nasledujúce informácie.

VÝSTRAHA

• Pri ovládaní vozidla musíte mať inteligentný
kľúč vždy pri sebe.

• Keď opúšťate vozidlo, nenechávajte inteli-
gentný kľúč nikdy vo vnútri vozidla.

• Systém inteligentného kľúča možno nebude
fungovať správne pri mimoriadne nízkej von-
kajšej teplote.

Inteligentný kľúč vždy komunikuje s vozidlom, za-
tiaľ čo prijíma rádiové vlny. Systém inteligentného
kľúča vysiela slabé rádiové vlny. Podmienky prostre-
dia môžu rušiť činnosť systému inteligentného kľú-
ča za nasledujúcich prevádzkových podmienok.

SPA2502Z

Typ A

SPA2543Z

Typ B

SYSTÉM INTELIGENTNÉHO
KĽÚČA (ak je súčasťou výbavy)
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• Pri prevádzke v blízkosti miesta, kde sa vysielajú
silné rádiové vlny, ako je napr. TV vysielač, elek-
tráreň a vysielacia stanica.

• Keď držíte bezdrôtové zariadenie, ako napríklad
mobilný telefón, prijímač a 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 mení v závislosti od pre-
vádzkových podmienok, životnosť batérie je približ-
ne dva roky. Ak sa batéria vybije, vymeňte ju za no-
vú.

Pre informácie týkajúce sa výmeny batérie si pozri-
te “Akumulátor” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

Keďže inteligentný kľúč nepretržite prijíma rádiové
vlny, ak necháte kľúč v blízkosti zariadenia vysiela-
júceho silné rádiové vlny, ako signály z TV a osob-
ného počítača, životnosť batérie sa môže skrátiť.

Pretože volant sa zamyká elektricky, odomknutie
volantu spínačom zapaľovania v polohe LOCK nie je
možné, keď je batéria vozidla úplne vybitá. Dávajte
zvlášť veľký pozor, aby sa akumulátor vozidla nevy-
bil úplne.

S jedným vozidlom je možné používať až 4 inteli-
gentné kľúče. Informácie o zakúpení a používaní
ďalších inteligentných kľúčov získate u autorizova-
ného predajcu značky NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni.

VÝSTRAHA

• Zabráňte kontaktu inteligentných kľúčov ob-
sahujúcich 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.

• Namočenie môže inteligentný kľúč poškodiť.
Ak sa inteligentný kľúč namočí, okamžite ho
utrite pokým nebude úplne suchý.

• Inteligentný kľúč nedávajte na dlhší čas na
miesto, kde teploty presahujú 60 °C (140 °F).

• Batéria inteligentného kľúča možno nebude
fungovať správne, ak je vonkajšia teplota niž-
šia ako -10 °C (14 °F).

• Nepripájajte inteligentný kľúč na kľúčenku
obsahujúcu magnet.

• Inteligentný kľúč nedávajte do blízkosti zaria-
dení, ktoré produkujú magnetické polia, ako je
TV, audio zariadenie a osobné počítače.

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 po-

trebujete informácie o postupe vymazania, kontak-
tujte autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN ale-
bo kvalifikovanú dielňu.

Pre informácie týkajúce sa výmeny batérie si pozri-
te “Akumulátor” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

Funkcia inteligentného kľúča sa dá vypnúť. Pre in-
formácie o vypínaní funkcie inteligentného kľúča sa
obráťte na autorizovaného predajcu značky NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu.

PREVÁDZKOVÝ DOSAH

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.

SPA2074Z
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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, dokonca aj ten, kto nedrží inteli-
gentný kľúč stlačil dotykový spínač a zamkol/odo-
mkol dvere.

POUŽÍVANIE SYSTÉMU
INTELIGENTNÉHO KĽÚČA

Dotykový spínač nebude fungovať v nasledujúcich
prípadoch:

• Keď necháte inteligentný kľúč vo vozidle

• Keď inteligentný kľúč nie je v prevádzkovom do-
sahu

• Keď žiadne dvere nie sú bezpečne otvorené ale-
bo zatvorené

• Keď je batéria inteligentného kľúča vybitá

• Keď je spínač zapaľovania v polohe ON

• 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 vozid-
la.

• Po zamknutí dverí pomocou dotykového spína-
ča na kľučke dverí sa uistite, že dvere boli bez-
pečne uzamknuté pomocou kľučiek na dverách.

• Pri zamykaní dverí pomocou dotykového spína-
ča na kľučke na dverách sa uistite, či máte inte-
ligentný kľúč pri sebe predtým, ako použijete
dotykový spínač na kľučke na dverách, čím sa
vyhnete nechaniu inteligentného kľúča vo vo-
zidle.

• Dotykový spínač na kľučke na dverách je funkč-
ný len vtedy, keď systém inteligentného kľúča
zistí prítomnosť inteligentného kľúča.

• 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.

SPA2408Z

SPA2407Z
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Keď nesiete inteligentný kľúč so sebou, môžete za-
mknúť alebo odomknúť všetky dvere stlačením do-
tykového spínača na kľučke na dverách (vodiča ale-
bo spolujazdca)jA alebo dotykový spínač veka ba-
tožinového priestorujB v prevádzkovom dosahu.

Keď zamykáte alebo odomykáte dvere alebo veko
batožinového priestoru, výstražné svetlá budú bli-
kať a ako potvrdenie bude znieť vonkajšia zvuková
signalizácia (ak je súčasťou výbavy).

Funkcia uvítacieho osvetlenia a svetla
na rozlúčku
Keď zamykáte alebo odomykáte dvere vrátane ve-
ka batožinového priestoru, určitú dobu budú svietiť
obrysové svetlá, koncové svetlá a osvetlenie evi-
denčného čísla. Funkciu uvítacieho osvetlenia a
svetla na rozlúčku môžete vypnúť. Pre informácie o
vypínaní funkcie uvítacieho osvetlenia a svetla na
rozlúčku sa obráťte na predajcu vozidiel NISSAN ale-
bo kvalifikovanú dielňu.

Zamknutie dverí
1. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF.

2. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.

3. Zatvorte všetky dvere.

4. Stlačte dotykový spínač na kľučke dveríjA (vodi-
ča alebo predného spolujazdca) alebo dotykový
spínač veka batožinového priestorujB .

5. Všetky dvere a veko batožinového priestoru sa
zamknú. Indikátor zamknutia dverí (nachá-
dzajúci sa na prístrojovej doske) sa na 1 minútu
rozsvieti (ak je súčasťou výbavy).

6. Potiahnite kľučky na dverách, aby ste si overili, či
boli dvere bezpečne uzamknuté.

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 vnútor-
ného uzamykacieho tlačidla vodiča po vystúpe-
ní z vozidla, všetky dvere sa automaticky odo-
mknú a po zatvorení dverí zaznie zvukový signál.

• 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, po činnosti spínača centrálneho zamyka-
nia dverí alebo vnútorného uzamykacieho tla-
čidla vodiča zaznie výstražný zvukový signál.

VÝSTRAHA

Ochrana pred zablokovaním nebude fungovať v
nasledujúcich prípadoch:

• Keď položíte inteligentný kľúč na vrch prístro-
jovej dosky.

• Keď položíte inteligentný kľúč na kryt batoži-
nového priestoru (ak je súčasťou výbavy).

• Keď položíte inteligentný kľúč do priehradky
pred spolujazdcom.

• Keď položíte inteligentný kľúč do odkladacích
priestorov vo dverách.

• Keď položíte inteligentný kľúč na alebo pod
miesto na rezervné koleso.

• Keď položíte inteligentný kľúč do alebo ku ko-
vovým materiálom.

Ochrana pred zablokovaním by mala fungovať,
keď je inteligentný kľúč mimo vozidla, ale je príliš
blízko pri vozidle.

Odomknutie dverí
Prepínanie režimu odomykania dverí:
Pre prepnutie režimu odomykania dverí z jedného
na druhý si pozrite “Displej s informáciami o vozidle”
v časti “2. Prístroje a ovládače”.

SPA2710Z

SPA2545Z
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Režim selektívneho odomknutia dverí (ak je
súčasťou výbavy):
1. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.

2. Stlačte dotykový spínač na kľučke dveríjA alebo
dotykový spínač veka batožinového priestoru
jB .

3. Dotykový spínač kľučky dverí vodiča alebo veka
batožinového priestoru:

Odomknú sa len príslušné dvere.

Dotykový spínač kľučky dverí predného pasažie-
ra:

Všetky dvere (vrátane veka batožinového prie-
storu) sa odomknú. (Režim selektívneho odomy-
kania dverí nie je k dispozícii.)

4. Do 5 sekúnd znovu stlačte dotykový spínač na
kľučke dverí.

5. Všetky dvere sa odomknú.

6. Manipulujte s kľučkami na dverách, aby ste otvo-
rili dvere.

Režim odomknutia všetkých dverí:
1. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.

2. Stlačte dotykový spínač na kľučke dveríjA alebo
dotykový spínač veka batožinového priestoru
jB .

3. Všetky dvere a veko batožinového priestoru sa
odomknú.

Ak počas odomykania dverí potiahnete kľučku na
dverách, tieto dvere sa nemôžu odomknúť. Vráte-
ním kľučky dverí do jej pôvodnej polohy odomknete
dvere. Ak sa dvere neodomknú po vrátení kľučky na
dverách, stlačením dotykového spínača na kľučke
dverí odomknete dvere.

Všetky dvere sa automaticky zamknú, pokým do 1
minúty alebo 30 sekúnd nevykonáte jednu z nasle-
dovných činností po stlačení dotykového spínača v
čase, keď sú dvere zamknuté.

• Otváranie ktorýchkoľvek dverí.

• Stlačením spínača zapaľovania.

Ak počas predvolenej doby nestlačíte tlačidlo UN-
LOCK na inteligentnom kľúči, všetky dvere sa
automaticky zamknú po ďalšom predvolenom ča-
se.

Elektrické otváranie veka batožinového
priestoru (ak je súčasťou výbavy)
1. Inteligentný kľúč majte pri sebe.

2. Stlačenie spínača otvárania veka batožinového
priestorujC .

3. Veko batožinového priestoru sa odomkne a au-
tomaticky otvorí.

Výstražné svetlá 4 krát zablikajú a zaznie vonkajší
zvukový signál.

Pre zatvorenie veka batožinového priestoru stlačte
tlačidlo elektrického ovládania veka batožinového
priestoru na inteligentnom kľúči, spínač elektrické-
ho ovládania veka batožinového priestoru na prí-
strojovej doske alebo dolnú časť veka batožinové-
ho priestoru. (Pozri časť “Veko batožinového
priestoru” uvedené neskôr v tejto časti.)

VÝSTRAŽNÉ SIGNÁLY
Systém inteligentného kľúča je vybavený funkciou,
ktorá je navrhnutá tak, aby minimalizovala nespráv-
ne činnosti a pomohla zabrániť krádeži vozidla. Keď

je zistená nesprávna prevádzka, zaznie výstražný
bzučiak a na displeji s informáciami o vozidle sa zo-
brazí výstražná obrazovka.

VÝSTRAHA

Keď zaznie bzučiak a zobrazí sa výstražná obra-
zovka, určite skontrolujte tak vozidlo, ako aj inte-
ligentný kľúč.
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PRÍRUČKA RIEŠENIA PROBLÉMOV

Symptóm Možná príčina Činnosť, ktorú treba podniknúť

Keď stlačíte spínač zapaľovania pre
vypnutie motora

Na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí výstraha Zaraďte stupeň P a
vnútorný výstražný zvukový signál
bude znieť neprerušovane alebo
niekoľko sekúnd. (Model s
prevodovkou s plynulo meniteľným
prevodom (CVT)/prevodovkou s
dvojitou spojkou (DCT))

Radiaca páka nie je v polohe P
(parkovanie).

Radiacu páku posuňte do polohy P
(parkovanie).

Keď otvoríte dvere vodiča, aby ste
vystúpili z vozidla

Súčasne bude znieť vnútorný
výstražný zvukový signál. Spínač zapaľovania je v polohe OFF. Bezpečne zatvorte dvere.

Keď zatvárate dvere po vystúpení z
vozidla

Na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí výstraha Porucha systému
kľúča, vonkajší zvukový signál trikrát
zaznie a vnútorný výstražný zvukový
signál bude znieť niekoľko sekúnd.

Spínač zapaľovania je v polohe ON. Spínač zapaľovania dajte do polohy
OFF.

Na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí výstraha Preraďte do polohy
pre parkovanie a nepretržite bude
znieť vonkajší zvukový signál. (Model s
prevodovkou s plynulo meniteľným
prevodom (CVT)/prevodovkou s
dvojitou spojkou (DCT))

Spínač zapaľovania je v polohe OFF a
radiaca páka nie je v polohe P
(parkovanie).

Radiacu páku dajte do polohy P
(parkovanie) a spínač zapaľovania
dajte do polohy OFF.

Keď stláčate dopytový spínač alebo

tlačidlo LOCK m na inteligentnom
kľúči kvôli zamknutiu dverí

Vonkajší zvukový signál bude znieť
niekoľko sekúnd a všetky dvere sa
odomknú.

Inteligentný kľúč je vo vozidle. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.

Keď zatvárate dvere vnútorným
zaisťovacím tlačidlom otočeným do
polohy LOCK

Vonkajší zvukový signál bude znieť
niekoľko sekúnd a všetky dvere sa
odomknú.

Inteligentný kľúč je vo vozidle alebo v
batožinovom priestore. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.
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Symptóm Možná príčina Činnosť, ktorú treba podniknúť

Keď stlačíte dotykový spínač na
kľučke dverí pre zamknutie dverí

Vonkajší zvukový signál znie niekoľko
sekúnd.

Inteligentný kľúč je vo vozidle alebo v
batožinovom priestore. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.

Dvere nie sú bezpečne zatvorené. Bezpečne zatvorte dvere.

Pred zatvorením dverí bol stlačený
dotykový spínač na kľučke dverí.

Po zatvorení dverí stlačte dotykový
spínač na kľučke dverí.

Keď stlačíte spínač zapaľovania pre
naštartovanie motora

Na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí výstraha slabej batérie kľúča. Nabitie batérie je nízke.

Vymeňte batériu za novú. (Pozri časť
“Akumulátor” v časti “8. Údržba a
“urob-si-sám””.)

Na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí výstraha Nebol zistený žiadny
kľúč a vnútorný výstražný zvukový
signál bude znieť niekoľko sekúnd.

Inteligentný kľúč nie je vo vozidle. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.

Pri stláčaní spínača zapaľovania
Na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí výstraha Porucha systému
kľúča.

Upozorňuje na poruchu systému
uzamknutia elektrického riadenia
alebo systému inteligentného kľúča.

Kontaktujte autorizovaného predajcu
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.
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POUŽÍVANIE FUNKCIE DIAĽKOVÉHO
BEZKĽÚČOVÉHO OTVÁRANIA

jA Tlačidlo LOCK

jB Tlačidlo UNLOCK

jC Tlačidlo elektrického ovládania veka
batožinového priestoru (ak je súčasťou
výbavy)

jD Kontrolka činnosti systému inteligentného
kľúča (ak je súčasťou výbavy)

Prevádzkový dosah
Pomocou diaľkového bezkľúčového systému otvá-
rania môžete zamknúť/odomknúť všetky dvere,
vrátane veka batožinového priestoru. 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 si pozri-
te “Akumulátor” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

Zamknutie dverí
1. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF a držte

inteligentný kľúč.

2. Zatvorte všetky dvere (vrátane veka batožinové-
ho priestoru).

3. Stlačte tlačidlo LOCKjA na inteligentnom kľúči.

4. Všetky dvere sa zamknú. Indikátor zamknutia
dverí (nachádzajúci sa na prístrojovej do-
ske) sa na 1 minútu rozsvieti (ak je súčasťou vý-
bavy).

5. Použite kľučky na dverách, aby ste si overili, či
boli dvere bezpečne uzamknuté.

VÝSTRAHA

Po zamknutí dverí s pomocou inteligentného kľú-
ča sa uistite, že dvere boli bezpečne uzamknuté
pomocou kľučiek na dverách.

Odomknutie dverí
Ak chcete zmeniť režim odomykania dverí z jedné-
ho na druhý, pozrite si pokyny uvedené v tejto časti
alebo “Displej s informáciami o vozidle” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače”(ak je súčasťou výbavy).

Režim odomykania všetkých dverí:

1. Stlačte tlačidlo UNLOCKjB na inteligentnom kľú-
či.

2. Všetky dvere (vrátane veka batožinového prie-
storu) sa odomknú.

Režim selektívneho odomknutia dverí (ak je súčas-
ťou výbavy):

1. Stlačte tlačidlo UNLOCKjB na inteligentnom kľú-
či.

2. Dvere vodiča sa odomknú.

3. Znovu stlačte tlačidlo UNLOCKjB na inteligent-
nom kľúči.

4. Všetky dvere (vrátane veka batožinového prie-
storu) sa odomknú.

Prepínanie režimu odomknutia dverí (ak je
súčasťou výbavy):
Na prepnutie režimu odomykania dverí z jedného
na druhý stlačte súčasne tlačidlo LOCK a UN-
LOCK na inteligentnom kľúči na viac ako 5 se-
kúnd.

Automatické opätovné zamknutie:
Všetky dvere sa automaticky zamknú, pokým do 30
sekúnd alebo 1 minúty po stlačení tlačidla UNLOCK
jB na inteligentnom kľúči v čase, keď sú dvere za-
mknuté, nevykonáte jednu z nasledujúcich činností.
Ak počas tejto 30-sekundovej alebo 1-minútovej do-

SPA2349Z

Typ A

WAD0043XZ

Typ B (príklad)
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by stlačíte tlačidlo UNLOCKjB na inteligentnom kľú-
či, všetky dvere sa po ďalších 30 sekundách alebo 1
minúte automaticky zamknú.

• Otváranie ktorýchkoľvek dverí alebo veka bato-
žinového priestoru.

• Stlačením spínača zapaľovania.

Otváranie alebo zatváranie veka
batožinového priestoru (ak je súčasťou
výbavy)
Otváranie:
1. Stlačením tlačidla elektrického ovládania veka

batožinového priestoru jC po dobu viac ako
1 sekundy.

2. Veko batožinového priestoru sa automaticky ot-
vorí.

Zaznie vonkajší zvukový signál.

Zatváranie:
1. Stlačte tlačidlo elektrického ovládania veka bato-

žinového priestoru jC .

2. Veko batožinového priestoru sa automaticky za-
tvorí.

Zaznie vonkajší zvukový signál.

Ak stlačíte tlačidlo jC počas otvárania alebo
zatvárania veka batožinového priestoru, veko bato-
žinového priestoru sa vráti.

Kontrolka činnosti systému
inteligentného kľúča (ak je súčasťou
výbavy)

KontrolkajD bliká len keď stlačíte ktorékoľvek tla-
čidlo na inteligentnom kľúči. Podsvietenie signali-
zuje len, že inteligentný kľúč vyslal signál. Môžete to
vidieť a/alebo počuť, čím sa overí, že vozidlo vyko-
nalo požadovanú operáciu. Ak kontrolkajD nebliká,
môže byť slabá batéria na to, aby prebehla komuni-
kácia s vozidlom. Ak sa toto vyskytne, batériu je po-
trebné vymeniť.

Pre doplňujúce informácie týkajúce sa výmeny ba-
térie si pozrite “Batéria integrovaného prívesku” v
časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.

ČINNOSŤ VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL A
KLAKSÓNU
Keď zamknete alebo odomknete dvere alebo veko
batožinového priestoru pomocou dotykového spí-
nača alebo funkciou diaľkového bezkľúčového ot-
várania, výstražné svetlá budú blikať a vonkajší zvu-
kový signál zaznie ako potvrdenie.

Nasledujúce popisy znázorňujú, ako sa aktivujú vý-
stražné svetlá a zaznie vonkajšia zvuková signalizá-
cia pri zamykaní alebo odomykaní dverí alebo veka
batožinového priestoru.

WAD0031XZ
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Režim výstražných svetiel Vaše vozidlo je vybavené jedným alebo oboma na-
sledovnými bezpečnostnými systémami:

• Upozornenie na krádež

• Systém ochrany proti krádeži NISSAN (NATS)*

Bezpečnostný stav bude zobrazený bezpečnost-
ným indikátorom.

(* imobilizér)

SYSTÉM UPOZORNENIA NA KRÁDEŽ
(ak je súčasťou výbavy)
Systém upozornenia na krádež poskytuje vizuálne
a zvukové signály po narušení určitej časti vozidla.

Bezpečnostný indikátor

Bezpečnostný indikátor nachádzajúci sa na prístro-
jovom paneli pracuje vždy, keď je spínač zapaľova-
nia v polohe LOCK alebo OFF. Je to normálne.

Prevádzka DOOR LOCK (Zamknutie dverí) DOOR UNLOCK (Odomknutie
dverí)

Systém inteligentného kľúča
(pomocou rukoväte dverí alebo

dotykového spínača veka
batožinového priestoru)

HAZARD (Nebezpečenstvo) - raz HAZARD (Nebezpečenstvo) -
dvakrát

Diaľkový bezkľúčový systém

otvárania (pomocou tlačidla m
alebo m)

HAZARD (Nebezpečenstvo) - raz HAZARD (Nebezpečenstvo) -
dvakrát

SIC2045Z

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
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Pre modely s ultrazvukovým snímačom
Ako aktivovať systém:
1. Zatvorte všetky okná a strešné okno (ak je súčas-

ťou výbavy).

2. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF.

3. Vezmite si so sebou integrovaný prívesok alebo
inteligentný kľúč a vystúpte z vozidla.

4. Uistite sa, že kapota a veko batožinového prie-
storu sú zatvorené. Všetky dvere zatvorte a za-
mknite integrovaným príveskom, inteligentným
kľúčom alebo dotykovým spínačom.

Ak sú dvere alebo kapota otvorené, zaznie bzu-
čiak. Bzučiak sa zastaví, keď dvere správne za-
tvoríte.

5. Skontrolujte, či sa bezpečnostný indikátor rozs-
vieti Bezpečnostný indikátor bude rýchlo blikať
približne 20 sekúnd a potom bude blikať pomaly.
Systém je teraz aktivovaný. Ak sa počas tejto 20-
sekundovej doby dvere odomknú integrovaným
príveskom, inteligentným kľúčom alebo dotyko-
vým spínačom, prípadne ak spínač napájania dá-
te do polohy ON, systém sa neaktivuje.

Aj keď vodič a/alebo pasažieri sú vo vozidle, sys-
tém sa aktivuje pri zamknutých všetkých dverách
a s vypnutým spínačom zapaľovania. Systém vy-
pnete umiestnením spínača zapaľovania do po-
lohy ON.

Ak má systém poruchu, po aktivácii systému
5-krát zaznie krátke pípnutie. Systém nechajte
skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Činnosť systému upozornenia na krádež:
Systém upozornenia vydá nasledujúci alarm:

• Výstražné svetlá alebo svetlomety budú blikať a
upozornenie bude znieť prerušovanie približne
30 sekúnd. (Upozornenie 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:

• použitiu dverí alebo veka batožinového priesto-
ru bez použitia integrovaného prívesku, inteli-
gentného kľúča alebo dotykového spínača,

• otvoreniu kapoty motora,

• spusteniu volumetrického detekčného systému
(ultrazvukové senzory) (ak je aktivovaný),

• odpojeniu zdroja napájania.

Ako zastaviť upozornenie:

• Upozornenie zastavíte odomknutím dverí
pomocou dotykového spínača (ak je súčasťou
výbavy) alebo tlačidla UNLOCK na inteli-
gentnom kľúči.

• Upozornenie sa zastaví, ak spínač zapaľovania
dáte do polohy ON.

Spínač zrušenia pre ultrazvukový snímač:

Ultrazvukové snímačejA (objemové snímanie) na-
chádzajúce sa na strope snímajú pohyb v priestore
pre pasažierov. Keď je systém upozornenia na krá-
dež aktivovaný, automaticky zapne ultrazvukový
snímač.

Ultrazvukové snímače môžete vylúčiť z prevádzky
(napríklad keď nechávate vo vozidle zvieratá alebo
ak vozidlo prevážate na trajekte).

Vylúčenie ultrazvukových snímačov:

1. Zatvorte všetky okná.

2. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF.

3. Stlačte spínač zrušeniajB umiestnený na strope.
Bezpečnostný indikátor začne rýchlo blikať.

4. Zatvorte dvere, kapotu a veko batožinového prie-
storu. Zamknite ich integrovaným príveskom, in-
teligentným kľúčom alebo dotykovým spínačom.
Bezpečnostný indikátor začne blikať rýchlejšie a
jedenkrát zaznie bzučiak.

Ultrazvukový snímač je teraz vylúčený z prevádzky
v systéme upozornenia na krádež. Všetky ostatné

JVP0311XZ
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funkcie systému zostanú aktivované, pokiaľ systém
upozornenia na krádež znovu nevypnete.

SYSTÉM OCHRANY PROTI KRÁDEŽI
NISSAN (NATS)
Systém ochrany proti krádeži NISSAN (NATS) nedo-
volí naštartovať motor v prípade, ak sa niekto pokú-
si naštartovať motor bez použitia registrovaného
NATS kľúča.

Ak sa motor nenaštartuje pomocou registrovaného
NATS kľúča, môže to byť kvôli rušeniu spôsobené-
mu nasledovným:

• Iný kľúč NATS.

• Automatické zariadenie na vyberanie cestného
mýta.

• Automatické platobné zariadenie.

• Iné zariadenia vysielajúce podobné signály.

Motor naštartujte nasledovným spôsobom:

1. Všetky položky, ktoré môžu spôsobovať interfe-
rencie, dajte preč od kľúča NATS.

2. Nechajte spínač zapaľovania v polohe ON približ-
ne 5 sekúnd.

3. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF alebo
LOCK a počkajte približne 10 sekúnd.

4. Znovu zopakujte kroky 2 a 3.

5. Naštartujte motor.

6. Vyššie uvedené kroky opakujte pokým neelimi-
nujete všetky možné interferencie.

Ak týmto postupom motor naštartujete, spoločnosť
NISSAN vám odporúča umiestniť NATS kľúč odde-
lene od ostatných zariadení, aby ste zabránili ruše-
niam.

Bezpečnostný indikátor

Bezpečnostný indikátor je umiestnený na paneli
meračov. Označuje stav systému NATS.

Kontrolka svieti vždy, keď je spínač zapaľovania v
polohe LOCK, OFF alebo ACC. Bezpečnostný indiká-
tor označuje, že bezpečnostné systémy vo vozidle
sú funkčné.

Ak NATS vykazuje poruchu, táto kontrolka zostane
svietiť aj v čase, keď je spínač zapaľovania v polohe
ON.

Ak svetlo stále svieti a/alebo motor nenaštartuje,
čo najskôr kontaktujte predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu a dajte opraviť zaria-
denia NATS. Pri návšteve predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanej dielne za účelom ser-
visu prineste so sebou všetky kľúče NATS.

VAROVANIE

• Pred jazdou musí byť kapota bezpečne zatvo-
rená a zaistená západkou. Nedodržanie tohto
pokynu by mohlo spôsobiť, že kapota sa otvo-
rí a dôsledkom toho dôjde k nehode.

• Aby ste predišli zraneniu, nikdy neotvárajte
kapotu, ak z motorového priestoru vychádza
para alebo dym.

SIC2045Z

KAPOTA MOTORA
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OTVÁRANIE KAPOTY
1. Potiahnite uvoľňovaciu kľučku zámku kapoty ➀

nachádzajúcu sa pod prístrojovou doskou, kým
kapota nevyskočí.

2. Nájdite páčku ➁ medzi kapotou a mriežkou a
prstami potlačte páčku do strán.

3. Zdvihnite kapotu.

4. Vyberte podpornú tyč a vložte ju do otvoru ➂.

Držte pokryté častijA pri odstraňovaní alebo opä-
tovnej montáži podpornej tyče. Vyhnite sa pria-
memu kontaktu s kovovými časťami, pretože mô-
žu byť bezprostredne po zastavení motora horú-
ce.

ZATVÁRANIE KAPOTY
1. Počas podopierania kapoty uložte podpornú tyč

na jej pôvodné miesto.

2. Kapotu pomaly spúšťajte nadol do výšky približ-
ne 20 až 30 cm (8 až 12 pal.) nad zámku kapoty a
potom ju nechajte spadnúť.

3. Skontrolujte, či je bezpečne zaistená.

VAROVANIE

• Vždy skontrolujte, či je veko batožinového
priestoru riadne zatvorené, aby ste zabránili
otvoreniu počas jazdy.

• Nejazdite s otvoreným vekom batožinového
priestoru. Dovnútra vozidla môžu vniknúť ne-
bezpečné výfukové plyny. Pozri “Výfukový
plyn (oxid uhoľnatý)” v časti “5. Naštartovanie
a riadenie”.

• Vo vozidle nenechávajte deti bez dozoru. Moh-
li by nevedomky aktivovať spínače alebo ovlá-
dače alebo pohnúť vozidlom. Deti bez dozoru
sa môžu stať účastníkmi vážnych nehôd.

• Pri zatváraní zadných dverí sa uistite, že vaše
ruky a nohy sú mimo dosahu rámu dverí, aby
ste predišli zraneniam.

• Aby sa pomohlo predísť riziku zranenia alebo
smrti počas neúmyselnej prevádzky vozidla
a/alebo jeho systémov nenechávajte vo vo-
zidle bez dozoru deti, osoby vyžadujúce po-
moc iných, ani zvieratá. Okrem toho sa môže
teplota vo vnútri zatvoreného vozidla počas
teplého dňa rýchlo zvýšiť tak, že môže pred-
stavovať vysoké riziko zranenia alebo smrti
pre osoby a zvieratá.

JVP0480XZ
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Kontroly a nastavenia pred riadením 3-21



MANUÁLNA PREVÁDZKA VEKA
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Pre otvorenie veka batožinového priestoru ho odo-
mknite a stlačte spínač otváračajA . Veko batožino-
vého priestoru otvorte potiahnutím nahor.

Veko batožinového priestoru sa dá odomknúť:

• stlačením tlačidla UNLOCK na kľúči,

• stlačením dotykového spínača veka batožinové-
ho priestoru (ak je súčasťou výbavy),

• stlačením dotykového spínača na kľučke dverí
(ak je súčasťou výbavy),

• stlačením spínača centrálneho uzamykania dve-
rí stlačte do odomknutej polohy.

Na zatvorenie veka batožinového priestoru ho ťa-
hajte nadol, až kým sa bezpečne neuzamkne.

ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE VEKA
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (ak je
súčasťou výbavy)
Pre elektrické ovládanie veka batožinového priesto-
ru musí byť radiaca páka v polohe P (parkovanie).

Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru
nebude pracovať, ak je napätie akumulátora nízke.

Hlavný spínač elektrického ovládania
veka batožinového priestoru

➀ Elektrické otvorenie/zatvorenie (použitím
spínača)

➁ Manuálne ovládanie

Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru
sa dá zapnúť alebo vypnúť hlavným spínačom elek-
trického ovládania veka batožinového priestoru na
prístrojovej doske.

Keď je hlavný spínač elektrického ovládania veka
batožinového priestoru v polohe OFF ➁, elektrické

ovládanie je k dispozícii pomocou tlačidla elektric-
kého ovládania veka batožinového priestoru na in-
teligentnom kľúči.

POZNÁMKA

• Modely s vekom batožinového priestoru, kto-
ré sa aktivuje pohybom: počas umývania, vos-
kovania alebo údržby vášho vozidla, umies-
tňovania alebo výmeny krytu karosérie, prí-
padne striekaní vody na oblasť okolo snímača
kopnutia dajte hlavný spínač elektrického
ovládania veka batožinového priestoru do po-
lohy OFF ➁.

• Ak elektrické otvorenie alebo zatvorenie vyko-
náte za sebou, spustí sa bezpečnostný režim
a činnosť nebudete môcť určitú dobu vykonať.
V takomto prípade chvíľu počkajte a potom
vykonajte činnosť.

Elektrické otvorenie (pomocou
spínačov)

JVP0481XZ
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Spínač elektrického ovládania veka batožinového
priestoru — prístrojová doska
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Keď je veko batožinového priestoru úplne zatvo-
rené, veko batožinového priestoru sa automaticky
úplne otvorí pomocou:

• stlačenia spínača elektrického ovládania veka
batožinového priestorujA na prístrojovej doske
po dobu viac ako 1 sekundy

• stlačenia spínača otvárania veka batožinového
priestorujB

• stlačením spínača elektrického ovládania veka
batožinového priestorujC na kľúči po dobu viac
ako 1 sekundy

Keď sa veko batožinového priestoru začne otvárať,
zaznie vonkajší zvukový signál.

POZNÁMKA

Veko batožinového priestoru sa dá otvoriť spína-
čom elektrického ovládania veka batožinového
priestorujA alebo tlačidlom elektrického ovláda-
nia veka batožinového priestoru jC , dokon-
ca aj vtedy, keď je veko batožinového priestoru
zamknuté. Veko batožinového priestoru môžete

odomknúť a otvoriť nezávisle od ostatných dverí,
a to aj v prípade, že sú zamknuté.

Elektrické zatvorenie (pomocou
spínačov)
Keď je veko batožinového priestoru úplne otvorené,
veko batožinového priestoru sa úplne automaticky
zatvorí pomocou:

• stlačenia spínača elektrického ovládania veka
batožinového priestorujA na prístrojovej doske

• stlačenia spínača elektrického ovládania veka
batožinového priestorujD na dolnej časti veka
batožinového priestoru

• stlačením spínača elektrického ovládania veka
batožinového priestorujC na kľúči po dobu viac
ako 1 sekundy

Keď sa veko batožinového priestoru začne zatvá-
rať, zaznie vonkajší zvukový signál.

Funkcia zastavenia a návratu
Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru
sa zastaví ihneď po vykonaní jednej z nasledujúcich
činností počas elektrického otvárania alebo zatvá-
rania.

• stlačenia spínača elektrického ovládania veka
batožinového priestorujA

• stlačenia spínača otvárania veka batožinového
priestorujB

• stlačenia spínača elektrického ovládania veka
batožinového priestorujD na dolnej časti veka
batožinového priestoru

• stlačenia tlačidla elektrického ovládania veka
batožinového priestorujC na kľúči.

JVP0485XZ

Spínač otvárania veka batožinového priestoru

NIC2551

Tlačidlo elektrického ovládania veka batožinového
priestoru - kľúč

JVP0285XZ

Spínač otvárania veka batožinového priestoru — veko
batožinového priestoru
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Ak sa opäť vykoná niektorá z vyššie uvedených čin-
ností, elektricky ovládané veko batožinového prie-
storu sa bude pohybovať v opačnom smere.

Keď sa veko batožinového priestoru začne vracať,
zaznie vonkajší zvukový signál.

Automatická spätná funkcia
Automatická spätná funkcia aktivuje automatické
vracanie veka batožinového priestoru, keď sa niečo
zachytí vo veku batožinového priestoru počas jeho
otvárania alebo zatvárania. Keď riadiaca jednotka
zistí prekážku, veko batožinového priestoru sa vráti
a otočí do úplne otvorenej alebo zatvorenej polohy.

Ak sa zistí druhá prekážka, pohyb veka batožino-
vého priestoru sa zastaví. Veko batožinového prie-
storu vstúpi do manuálneho režimu.

Snímač privretia je namontovaný na každej strane
veka batožinového priestoru. Ak snímač privretia
zachytí prekážku počas elektrického zatvárania, ve-
ko batožinového priestoru sa ihneď vráti a otočí do
úplne otvorenej polohy.

POZNÁMKA

Ak je snímač privretia poškodený alebo odstrá-
nený, funkcia elektrického zatvárania nebude
fungovať.

VAROVANIE

Tesne pred úplne uzavretou polohou je malá me-
dzera, ktorú nie je možné zaznamenať. Uistite sa,
že všetci pasažieri majú ruky atď. mimo otvoru
veka batožinového priestoru pred zatvorením ve-
ka batožinového priestoru.

Manuálny režim
Ak elektrické ovládanie nie je k dispozícii, veko bato-
žinového priestoru sa dá ovládať manuálne. Elek-
trické ovládanie nemusí byť k dispozícii, ak bolo za-
znamenaných viacero prekážok pri jednom cykle
ovládania alebo ak je napätie akumulátora nízke. Ak
je hlavný spínač elektrického ovládania veka bato-
žinového priestoru v polohe OFF, veko batožinové-
ho priestoru sa dá otvoriť manuálne stlačením spí-
nača otvárania veka batožinového priestoru. Ak je
spínač elektrického ovládania otvárania veka bato-
žinového priestoru stlačený počas otvárania alebo
zatvárania, elektrické ovládanie sa zruší a veko ba-
tožinového priestoru sa dá ovládať manuálne.

POHYBOM OVLÁDANÉ VEKO
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU (ak je
súčasťou výbavy)

Snímač kopnutia ja , ktorý sa nachádza na zadnej
strane zadného nárazníka, vám umožňuje otvoriť
alebo zatvoriť veko batožinového priestoru bez po-
užitia rúk.

Keď presuniete nohu pod prevádzkový rozsahjb a
mimo neho, podobne ako pri kopnutí, veko batoži-
nového priestoru sa automaticky otvorí alebo za-
tvorí.

POZNÁMKA

• Snímač kopnutia nebude fungovať v nasledu-
júcich prípadoch:

– Pri prevádzke v blízkosti miesta, kde sa vy-
sielajú silné rádiové vlny, ako je napr. TV vy-
sielač, elektráreň alebo vysielacia stanica.

– Keď je vozidlo zaparkované v blízkosti par-
kovacieho merača.

• Elektrické ovládanie veka batožinového prie-
storu nemusí fungovať v prípade, ak noha
ostane v prevádzkovom rozsahujb .

JVP0486XZ
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• Funkcia snímača kopnutia nemusí zazname-
nať kopnutie pod ťažnou tyčou (ak je súčasťou
výbavy), ale na oboch stranách ťažnej tyče (ak
je súčasťou výbavy) funguje bežným spôso-
bom.

VÝSTRAHA

• Ak máte pri sebe inteligentný kľúč v blízkosti
veka batožinového priestoru, veko batožino-
vého priestoru môže pomocou kopnutia otvo-
riť alebo zatvoriť aj niekto, kto nemá pri sebe
inteligentný kľúč.

• Ak sú komponenty výfukového systému ho-
rúce, nevykonávajte v ich blízkosti pohyb kop-
nutia. Môžete sa vážne popáliť.

• Pohyb kopnutia nevykonávajte na nestabil-
nom povrchu (napríklad na svahu alebo bah-
nitom teréne a pod.).

Funkcia elektrického otvárania alebo
zatvárania
Veko batožinového priestoru sa automaticky úplne
otvorí pomocou snímača kopnutia.

1. Inteligentný kľúč majte pri sebe.

2. V rámci prevádzkového rozsahu snímača kopnu-
tia presuňte nohu pod zadný nárazník a mimo
neho, podobne ako pri kopnutí.

3. Veko batožinového priestoru sa automaticky ot-
vorí alebo zatvorí.

Funkcia zastavenia a návratu
Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru
sa okamžite zastaví v prípade, ak sa počas elektric-
kého otvárania alebo zatvárania vykoná pohyb kop-

nutia. Veko batožinového priestoru môžete zastaviť
aj v prípade, ak nemáte pri sebe inteligentný kľúč.

Ak sa opäť vykoná pohyb kopnutia, elektricky ovlá-
dané veko batožinového priestoru sa bude pohy-
bovať v opačnom smere. Smer pohybu elektricky
ovládaného veka batožinového priestoru môžete
zmeniť na opačný v prípade, ak máte pri sebe inte-
ligentný kľúč.

AUTOMATICKÉ ZATVÁRANIE (ak je
súčasťou výbavy)
Ak veko batožinového priestoru potiahnete nadol,
do čiastočne otvorenej polohy, veko batožinového
priestoru sa samo potiahne do zatvorenej polohy.

Počas činnosti automatického zatvárania nepou-
žívajte nadmernú silu. Použitie nadmernej sily
môže spôsobiť poruchu mechanizmu.

VÝSTRAHA

• Veko batožinového priestoru sa automaticky
zatvorí z čiastočne otvorenej polohy. Aby ste
predišli privretiu, držte ruky a prsty mimo ot-
voru veka batožinového priestoru.

• Nenechajte deti pracovať s vekom batožino-
vého priestoru.

UVOĽŇOVACIA PÁČKA VEKA
BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Ak sa veko batožinového priestoru nedá otvoriť spí-
načom elektrického ovládania zamknutia dverí kvô-
li vybitej batérii, postupujte podľa týchto krokov.

1. Sklopte zadné sedadlá. Pozri “Sklopenie” v časti
“1. Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a
doplnkový systém zaistenia”.

2. Do prístupového otvoru vložte vhodný nástroj.
Uvoľňovaciu páčku posuňte doprava. Veko bato-
žinového priestoru bude uvoľnené.

3. Veko batožinového priestoru otvoríte zatlačením
nahor.

Obráťte sa čo možno najskôr na autorizovaného
predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu
za účelom opravy.

JVP0280XZ
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SYSTÉM REŽIMU GARÁŽE
Veko batožinového priestoru môžete nastaviť na
otvorenie do určitej výšky vykonaním nasledujúce-
ho postupu:

1. Otvorte dvere batožinového priestoru.

2. Veko batožinového priestoru potiahnite nadol
do želanej polohy a podržte ho (pri manuálnom
nastavovaní bude veko batožinového priestoru
klásť určitý odpor).

3. Počas držania veka batožinového priestoru v da-
nej polohe stlačte a podržte spínač veka batoži-
nového priestorujD , ktorý sa nachádza na veku
batožinového priestoru, na približne 3 sekundy
alebo pokým nebudete počuť 2 pípnutia.

Veko batožinového priestoru sa otvorí do nastave-
nej zvolenej polohy. Ak chcete zmeniť polohu veka
batožinového priestoru, zopakujte kroky 1 - 3 nasta-
venia polohy veka batožinového priestoru.

VÝSTRAHA

Výšku veka batožinového priestoru nenastavujte
pomocou režimu garáže pod približne 1/3 dráhy
k podlahe. Aj keď výšku nastavíte pod približne
1/3 dráhy k podlahe, výška sa automaticky na-
staví na približne 1/3 dráhy k podlahe.

VAROVANIE

• Palivo je extrémne horľavé a za určitých okol-
ností vysoko výbušné. Pri zneužití alebo pri
nesprávnej manipulácii sa môžete popáliť ale-
bo vážne poraniť. Pri dopĺňaní paliva vždy za-
stavte motor a nefajčite, ani sa nepribližujte s
otvoreným ohňom alebo zdrojom iskier.

• Palivo môže byť pod tlakom. Uzáver otočte o
polovicu otáčky a počkajte, kým prestane “pís-
kavý” zvuk, aby ste zabránili vystreknutiu pa-
liva a možnému spôsobeniu zranení osôb. Od-
stráňte uzáver.

• Pri výmene používajte len originálny uzáver
plniaceho hrdla palivovej nádrže. Má zabudo-
vaný bezpečnostný ventil, ktorý je potrebný
pre správnu prevádzku palivového systému a
kontrolného systému emisií. Nesprávny uzá-
ver môže spôsobiť vážne poruchy a možné
zranenia.

OTVÁRANIE VEKA PALIVOVEJ
NÁDRŽE

jA Modely s LHD

jB Modely s RHD

Ak chcete otvoriť veko palivovej nádrže, potiahnite
rukoväť uvoľnenia veka palivovej nádrže.

UZÁVER PLNIACEHO HRDLA
PALIVOVEJ NÁDRŽE

NIC3142

Typ A

NPA1548

Typ B (iba naftové modely)

NPA832Z

Typ A

VEKO PLNIACEHO HRDLA
PALIVOVEJ NÁDRŽE
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Uzáver plniaceho hrdla palivovej nádrže je račňové-
ho typu. Uzáver odstránite jeho otočením proti sme-
ru chodu hodinových ručičiek. Uzáver doťahujte v
smere chodu hodinových ručičiek, pokým nebude-
te počuť kliknutia račne.

Počas dopĺňania paliva umiestnite uzáver do držia-
ka podľa obrázka.

VÝSTRAHA

Ak rozlejete palivo na karosériu vozidla, opláchni-
te ho vodou, aby ste predišli poškodeniu laku.

Uzáver plniaceho hrdla nádrže pre AdBlue® sa na-
chádza za zdieľaným vekom plniaceho hrdla pre
palivo/AdBlue®. Ďalšie podrobnosti o AdBlue® náj-
dete v časti “Systém selektívnej katalytickej reduk-
cie AdBlue® (ak je súčasťou výbavy pre model s naf-
tovým motorom)” v časti “5. Naštartovanie a riade-
nie”.

PÁKA OTVÁRAČA VEKA PLNIACEHO
HRDLA NÁDRŽE PRE ADBLUE

jA Modely s LHD

jB Modely s RHD

Aby ste otvorili veko plniaceho hrdla nádrže pre
AdBlue®, potiahnite páčku otvárača umiestnenú
pod prístrojovým panelom na strane vodiča. Aby ste
veko plniaceho hrdla nádrže pre AdBlue® uzamkli,
pevne ho zatlačte.

Uzáver plniaceho hrdla nádrže
ADBLUE®

Uzáver plniaceho hrdla nádrže AdBlue® nie je račňo-
vého typu. Uzáver odstránite jeho otočením proti
smeru chodu hodinových ručičiek. Uzáver doťahuj-
te v smere hodinových ručičiek, pokým nebude do-
tiahnutý.
VÝSTRAHA
Ak rozlejete kvapalinu AdBlue® na karosériu vo-
zidla, okamžite ju opláchnite vodou, aby ste pre-
dišli poškodeniu laku.

NPA1552

Typ B (iba naftové modely)

NPA1548

NPA1553

NDI1647

Veko a uzáver plniaceho hrdla nádrže ADBLUE® (ak je súčasťou
výbavy)
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VAROVANIE

Volant nikdy nenastavujte počas jazdy, aby ste
venovali plnú pozornosť prevádzke vozidla.

Zaisťovaciu páčku ➀ potiahnite nadol a volant na-
stavte smerom hore, dole, dopredu alebo dozadu
do želanej polohy. Zatlačte zaisťovaciu páčku na-
hor, čím volant uzamknete v nastavenej polohe.

VAROVANIE

Pred jazdou upravte polohu všetkých spätných
zrkadiel. Spätné zrkadlá nenastavujte počas jaz-
dy, aby ste mohli venovať plnú pozornosť pre-
vádzke vozidla.

VNÚTORNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO
Za súčasného pridržiavania vnútorného spätného
zrkadla upravujte uhly zrkadla, kým nedosiahnete
požadovanú polohu.

Manuálny antireflexný typ

Potiahnite nastavovaciu páčku ➀, keď vám žiara
reflektorov vozidla za vami prekáža vo viditeľnosti v
noci.

Potlačte nastavovaciu páčku ➁ počas dňa, aby ste
mali najlepšiu viditeľnosť dozadu.

Automatický antireflexný typ

Vnútorné spätné zrkadlo je navrhnuté tak, že auto-
maticky zmení odraz podľa intenzity svetlometov
za vami idúceho vozidla.

Antireflexný systém sa automaticky zapne, keď spí-
nač zapaľovania dáte do polohy ON.

Keď je systém zapnutý, indikátor sa rozsvieti jB a
zníži sa nadmerná žiara zo svetlometov za vami idú-
ceho vozidla.

Stlačte spínač jA , aby vnútorné spätné zrkadlo
pracovalo normálne a aby indikátor zhasol. Opätov-
ným stlačením spínača systém zapnete.

Na zrkadlo nevešajte žiadne predmety, ani naň
neaplikujte čistič skla. Ak to urobíte, zníži sa tým
citlivosť senzorajC , čo bude mať za následok ne-
správnu funkciu.

JVP0301XZ

SPA2143Z

SPA2162Z

VOLANT ZRKADLÁ
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VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLÁ

VAROVANIE

• Keď sú vonkajšie spätné zrkadlá v pohybe,
nikdy sa ich nedotýkajte. Ak to urobíte, môže
vám to privrieť prsty alebo poškodiť zrkadlo.

• Nikdy nejazdite na vozidle so sklopenými von-
kajšími spätnými zrkadlami. Toto znižuje vidi-
teľnosť smerom dozadu a môže viesť k neho-
de.

• Objekty vo vonkajších zrkadlách sú bližšie, ako
sa zdajú (ak sú súčasťou výbavy).

• Rozmery obrazu a vzdialenosť vo vonkajších
spätných zrkadlách nie sú skutočné.

Nastavovanie

Diaľkové ovládanie vonkajších spätných zrkadiel
bude fungovať len vtedy, keď je spínač zapaľovania
v polohe ACC alebo ON.

1. Otočením spínača vyberte ľavé alebo pravé zr-
kadlo ➀.

2. Nastavte každé zrkadlo stláčaním spínača, kým
nedosiahnete požadovanú polohu ➁.

Vyhrievanie
Vonkajšie spätné zrkadlá sa začnú vyhrievať, keď
stlačíte spínač odrosenia zadného okna.

Sklopenie
Typ s diaľkovým ovládaním:

Diaľkové ovládanie vonkajších spätných zrkadiel
bude fungovať len vtedy, keď je spínač zapaľovania
v polohe ACC alebo ON.

Vonkajšie spätné zrkadlá sa automaticky sklopia,
keď stlačíte spínač sklápania vonkajšieho spätného
zrkadla. Pre vyklopenie stlačte spínač znovu.

VÝSTRAHA

Sústavné sklápanie/vyklápanie vonkajších spät-
ných zrkadiel môže spôsobiť, že spínač prestane
pracovať.

Typ s manuálnym ovládaním (ak je súčasťou
výbavy):

Vonkajšie spätné zrkadlo sklopte jeho zatlačením
smerom k zadnej časti vozidla.

Automatické sklápanie (ak je súčasťou výbavy):
Vonkajšie spätné zrkadlá sa automaticky vyklopia,
keď sa spínač zapaľovania umiestni do polohy ON
alebo vtedy, keď sa odomknú dvere vozidla. Ak
chcete vybrať čas automatického sklopenia a vyk-
lopenia zrkadiel, pozrite si časť “Nastavenia vozidla”
v časti “2. Prístroje a ovládače”. Funkciu automatic-
kého sklápania môžete tiež vypnúť.

POZNÁMKA

Spínač sklápania vonkajších spätných zrkadiel
môžete použiť na vyradenie funkcie automatic-
kého sklápania.

JVP0133XZ

JVP0134XZ

JVP0194XZ
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ZRKADLO V SLNEČNEJ CLONE

Ak chcete použiť zrkadlo v slnečnej clone, sklopte
slnečnú clonu smerom nadol a vytiahnite kryt.

VAROVANIE

• Ak je parkovacia brzda zatiahnutá, nikdy s vo-
zidlom nejazdite. Brzda sa prehreje, nebude
fungovať a bude to viesť k nehode.

• Parkovaciu brzdu nikdy neuvoľňujte keď ste
von z vozidla. Ak sa vozidlo pohne, bude ne-
možné stlačiť pedál nožnej brzdy a bude to
viesť k nehode.

• Radiacu páku nikdy nepoužívajte namiesto
parkovacej brzdy. Pri parkovaní skontrolujte,
či je parkovacia brzda úplne zatiahnutá.

• Z dôvodu pomôcť znížiť riziko zranenia alebo
smrti počas neúmyselnej prevádzky vozidla
a/alebo jeho systémov nenechávajte vo vo-
zidle bez dozoru deti, osoby vyžadujúce po-
moc iných ani zvieratá. Okrem toho sa môže
teplota vo vnútri zatvoreného vozidla počas
teplého dňa rýchlo zvýšiť tak, že môže pred-
stavovať vysoké riziko zranenia alebo smrti
pre osoby a zvieratá.

Elektronickú parkovaciu brzdu môžete aktivovať
alebo uvoľniť automaticky alebo pomocou spínača
parkovacej brzdy.

AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE
Ak vozidlo stojí, elektronická parkovacia brzda sa
aktivuje automaticky, keď motor vypnete pomocou
spínača zapaľovania (pre model s MT).

V prípade modelov s funkciou automatického podr-
žania brzdy sa elektronická parkovacia brzda akti-
vuje automaticky v prípade, ak sa spínač zapaľova-
nia umiestni do polohy OFF a funkcia automatické-
ho podržania brzdy udržiava silu brzdenia.

Elektronická parkovacia brzda sa uvoľní automa-
ticky hneď po naštartovaní vozidla, keď je stlačený
plynový pedál.

Pre model s CVT/DCT musíte zapnúť bezpečnostný
pás vodiča.

VAROVANIE

• Elektronická parkovacia brzda sa automatic-
ky neaktivuje, ak sa motor zastaví bez použi-
tia spínača zapaľovania (napríklad pri zhas-
nutí motora).

Ak vozidlo nestojí, elektronická parkovacia
brzda sa neaktivuje automaticky, ani keď mo-
tor vypnete pomocou spínača zapaľovania.

• Pred opustením vozidla presuňte radiacu pá-
ku do polohy 1 (1.) alebo R (spiatočka) (pre mo-
del s MT), prípadne do polohy P (parkovanie)
(model s CVT/DCT) a skontrolujte, či kontrolka
elektronickej parkovacej brzdy svieti ako po-
tvrdenie, že elektronická parkovacia brzda je

SPA1733Z

JVP0498XZ

PARKOVACIA BRZDA
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aktivovaná. Kontrolka elektronickej par-
kovacej brzdy zostane svietiť určitú dobu po
zamknutí dverí vodiča.

VÝSTRAHA

Keď parkujete v oblasti, kde je vonkajšia teplota
pod 0 °C (32 °F), možno bude obtiažne uvoľniť
parkovaciu brzdu, ak je aplikovaná, pretože môže
byť primrznutá.

Za účelom dosiahnutia bezpečného parkovania
sa odporúča dať radiacu páku do polohy 1 (1.) R
(spiatočka) (pre model s MT), prípadne do polohy
P (parkovanie) (model s CVT/DCT) a kolesá bez-
pečne zablokovať.

POZNÁMKA

• Ak chcete po vypnutí motora zachovať elek-
tronickú parkovaciu brzdu uvoľnenú, pred ot-
vorením dverí vodiča dajte spínač zapaľova-
nia do polohy OFF, stlačte brzdový pedál a
stlačte spínač parkovacej brzdy.

• Ak v systéme elektrickej parkovacej brzdy dôj-
de k poruche (napríklad z dôvodu vybitia aku-
mulátora), kontaktujte predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

• Ak sa radiaca páka presunie do polohy P (par-
kovanie) v prípade, keď funkcia automatické-
ho podržania brzdy (ak je súčasťou výbavy)
udržiava silu brzdenia, automaticky sa aktivu-
je elektronická parkovacia brzda. (Model s
CVT/DCT)

• Ak sa odopne bezpečnostný pás vodiča v prí-
pade, keď funkcia automatického podržania

brzdy (ak je súčasťou výbavy) udržiava silu
brzdenia, automaticky sa aktivuje elektronic-
ká parkovacia brzda.

• Ak sa spínač zapaľovania umiestni do polohy
OFF v prípade, keď funkcia automatického po-
držania brzdy (ak je súčasťou výbavy) udržia-
va silu brzdenia, automaticky sa aktivuje elek-
tronická parkovacia brzda.

MANUÁLNE OVLÁDANIE
Elektronická parkovacia brzda sa automaticky ne-
aktivuje, ak sa motor zastaví bez použitia spínača
zapaľovania (napríklad pri zhasnutí motora). V ta-
komto prípade musíte parkovaciu brzdu aktivovať
manuálne.

Aktivácia: Spínač potiahnite smerom hore ➀. Rozs-
vieti sa indikátorjA .

Uvoľnenie: So spínačom zapaľovania v polohe ON
zatlačte brzdový pedál a spínač ➁ zatlačte nadol.
IndikátorjA zhasne.

Pred začatím jazdy skontrolujte, či kontrolka elek-
tronickej parkovacej brzdy zhasla. Pre ďalšie
informácie si pozrite “ Výstražná kontrolka systému
elektronickej parkovacej brzdy (žltá) (ak je súčasťou
výbavy)” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

POZNÁMKA

• Ak sa s vozidlom rozbehnete s aktivovanou
parkovacou brzdou, rozoznie sa zvukový sig-
nál. Pozri “Signál upozornenia na zatiahnutú
parkovaciu brzdu” v časti “2. Prístroje a ovlá-
dače”.

• Keď sa elektronická parkovacia brzda aktivu-
je alebo uvoľňuje, môžete počuť prevádzkové
zvuky z dolnej časti zadného sedadla. Je to
normálne a neznamená to poruchu.

• Ak sa v elektronická parkovacia brzda v krát-
kom časovom slede často aktivuje a uvoľňuje,
parkovacia brzda nemusí fungovať, čím sa
systém parkovacej brzdy chráni pred prehria-
tím. Ak sa to stane, počkajte s ďalším použi-
tím spínača elektronickej parkovacej brzdy
približne 1 minútu.

• Ak musíte elektronickú 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 elektronickej par-
kovacej brzdy počas jazdy sa parkovacia brz-
da aktivuje a zaznie zvukový signál. Kontrolka
elektronickej parkovacej brzdy sa rozsvieti na
merači a na spínači parkovacej brzdy. Nezna-
mená to poruchu. Po uvoľnení parkovacej brz-
dy zhasne kontrolka elektronickej parkovacej
brzdy na merači a na spínači parkovacej brz-
dy.

• Ak vytiahnete spínač elektronickej parkovacej
brzdy so spínačom zapaľovania v polohe OFF
alebo ACC, indikátor spínača parkovacej brzdy
zostane ešte chvíľu svietiť.
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Pri ťahaní prívesu
V závislosti od hmotnosti vozidla a prívesu a od
sklonu svahu sa môže vyskytnúť tendencia posúva-
nia vozidla dozadu pri rozjazde zo zastavenej polo-
hy. Keď sa to stane, spínač parkovacej brzdy môže-
te použiť rovnako, ako bežný pákový typ parkovacej
brzdy.

Pred naštartovaním na svahovitých cestách sa pri
ťahaní prívesu ubezpečte, že ste si z dôvodu zabrá-
nenia neúmyselného pohybu vozidla dozadu prečí-
tali nasledujúce informácie.

1. Potiahnite a podržte spínač parkovacej brzdy a
zároveň stláčajte plynový pedál a spojku dávajte
do záberu (modely s MT).

2. Spínač parkovacej brzdy uvoľnite hneď, ako bu-
de motor privádzať do kolies dostatočný krútiaci
moment.

Funkcia automatického podržania brzdy udržuje si-
lu brzdenia bez toho, aby musel vodič udržovať stla-
čený brzdový pedál v prípade, ak vozidlo stojí na
semafore alebo križovatke. Hneď ako vodič znovu
stlačí plynový pedál, funkcia automatického podr-
žania brzdy sa vypne a sila brzdenia sa uvoľní. Pre-
vádzkový stav automatického podržania brzdy je
možné zobraziť na displeji s informáciami o vozidle.
Pozri “Displej s informáciami o vozidle” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače”

VAROVANIE

• Funkcia automatického podržania brzdy nie je
určená na udržanie vozidla na strmom kopci
alebo na klzkej vozovke. Automatické podrža-
nie brzdy nikdy nepoužívajte, ak vozidlo za-
staví v strmom kopci alebo na klzkej vozovke.
V opačnom prípade by sa vozidlo mohlo po-
hnúť.

• Ak je funkcia automatického podržania brzdy
zapnutá, ale nedokáže udržať vozidlo zasta-
vené, stlačením brzdového pedálu zastavte
vozidlo. Ak sa vozidlo nečakane pohne v dô-
sledku vonkajších podmienok, môže zaznieť
zvukový signál a na displeji s informáciami o
vozidle sa môže rozsvietiť varovanie automa-
tického podržania brzdy.

• Funkciu automatického podržania brzdy ne-
zabudnite vypnúť v prípade, ak používate au-
toumyváreň alebo v prípade ťahania vášho vo-
zidla.

• Keď parkujete vozidlo alebo nakladáte bato-
žinu, uistite sa, že umiestnite radiacu páku do
polohy P (parkovanie) a zatiahnete parkova-
ciu brzdu (model s prevodovkou s plynulo me-

niteľným prevodom (CVT)/prevodovkou s
dvojitou spojkou (DCT)), alebo zatiahnete par-
kovaciu brzdu (model s manuálnou prevodov-
kou). Ak to neurobíte, vozidlo sa môže neča-
kane pohnúť alebo odísť, čoho dôsledkom mô-
že byť vážne poranenie alebo poškodenie
majetku.

VÝSTRAHA

• Funkcia automatického podržania brzdy ne-
musí fungovať v prípade, ak nastane ktorákoľ-
vek z nasledujúcich podmienok. Nechajte sys-
tém okamžite skontrolovať a opraviť u autori-
zovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

– Na displeji s informáciami o vozidle sa ob-
javí výstražné hlásenie.

– Indikátor spínača automatického podrža-
nia brzdy sa nerozsvieti pri stlačení spína-
ča.

• Funkcia automatického podržania brzdy sa
nespustí v prípade, ak sa rozsvieti kontrolka
elektronického stabilizačného programu
(ESP), kontrolka elektronickej parkovacej brz-
dy alebo hlavná kontrolka a na displeji s infor-
máciami o vozidle sa zobrazí hlásenie o poru-
che systému riadenia podvozku.

• Počas udržiavania sily brzdenia na udržanie
zastaveného vozidla môžete počuť zvuk. Nie
je to porucha.

AUTOMATICKÉ PODRŽANIE
BRZDY (ak je súčasťou výbavy)
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ZAPNUTIE/VYPNUTIE FUNKCIE
AUTOMATICKÉHO PODRŽANIA
BRZDY
Zapnutie funkcie automatického
podržania brzdy

1. Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, stlačte
spínač automatického podržania brzdy ➀. Rozs-
vieti sa indikátor spínača automatického podrža-
nia brzdy ➁.

2. Ak je funkcia automatického podržania brzdy v
pohotovostnom režime, rozsvieti sa indikátor au-
tomatického podržania brzdy (biely).

Ak chcete použiť funkciu automatického podrža-
nia brzdy, musia byť splnené nasledujúce pod-
mienky.

• Bezpečnostný pás vodiča je zapnutý.

• Elektronická parkovacia brzda je uvoľnená.

• Radiaca páka nie je v polohe P. (Model s pre-
vodovkou s plynulo meniteľným prevodom
(CVT)/prevodovkou s dvojitou spojkou (DCT))

• Vozidlo neparkuje na strmom svahu.

POZNÁMKA

Funkcia automatického podržania brzdy si ucho-
vá posledný stav aj v prípade opätovného naštar-
tovania motora.

Vypnutie funkcie automatického
podržania brzdy
Ak je funkcia automatického podržania brzdy za-
pnutá, stlačením spínača automatického podržania
brzdy vypnete indikátor automatického podržania
brzdy a funkciu automatického podržania brzdy. Ak
chcete vypnúť funkciu automatického podržania
brzdy, zatiaľ čo funkcia automatického podržania
brzdy udržiava silu brzdenia, stlačte brzdový pedál
a stlačte spínač automatického podržania brzdy.

VÝSTRAHA

Uistite sa, že počas vypínania funkcie automatic-
kého podržania brzdy, keď sa aplikuje sila brzde-
nia, pevne stlačíte a podržíte stlačený brzdový
pedál. Keď sa funkcia automatického podržania
brzdy vypne, sila brzdenia sa uvoľní.To môže spô-
sobiť, že sa vozidlo nečakane pohne alebo posu-
nie a zapríčiní nehodu.

POUŽÍVANIE FUNKCIE
AUTOMATICKÉHO PODRŽANIA
BRZDY
Automatické udržiavanie sily brzdenia
Keď je zapnutá funkcia automatického podržania
brzdy a rozsvietený indikátor automatického podr-
žania brzdy (biely) na merači, stlačením brzdového
pedála zastavíte vozidlo. Sila brzdenia sa automa-

ticky aplikuje bez toho, aby ste nohou stláčali brz-
dový pedál. Keď sa používa podržanie brzdy, na me-
rači sa rozsvieti indikátor automatického podržania
brzdy (zelený).

Rozjazd vozidla zo zastavenej polohy
Pre model s prevodovkou s plynulo meniteľným
prevodom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spojkou
(DCT):

Keď radiaca páka nie je v polohe P (parkovanie) ale-
bo N (neutrál) a udržiava sa sila brzdenia, stlačte
plynový pedál. Sila brzdenia sa automaticky uvoľní
a vozidlo sa znovu naštartuje.

Model s manuálnou prevodovkou:

VÝSTRAHA

Sila brzdenia sa môže uvoľniť, ak vytočíte motor.

Keď radiaca páka nie je v polohe N (neutrál), uvoľ-
nite pedál spojky (s stlačte plynový pedál, ak vozidlo
stojí na svahu), kým sa udržiava sa sila brzdenia. Sila
brzdenia sa automaticky uvoľní a vozidlo sa znovu
naštartuje.

Indikátor automatického podržania brzdy (biely) na
merači sa rozsvieti a automatické podržanie brzdy
sa vráti do pohotovostného režimu.

Parkovanie
Pre model s prevodovkou s plynulo meniteľným
prevodom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spojkou
(DCT):

Keď je riadiaca páka v polohe P (parkovanie) a fun-
kcia automatického podržania brzdy udržiava silu
brzdenia, parkovacia brzda sa automaticky aktivuje
a uvoľní sa sila brzdenia automatického podržania
brzdy. Indikátor automatického podržania brzdy sa
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vypne. Keď sa aktivuje parkovacia brzda a funkcia
automatického podržania brzdy udržiava silu brz-
denia, uvoľní sa sila brzdenia automatického podr-
žania brzdy. Indikátor automatického podržania
brzdy sa vypne.

Model s manuálnou prevodovkou:

Keď sa aktivuje parkovacia brzda a funkcia auto-
matického podržania brzdy udržiava silu brzdenia,
uvoľní sa sila brzdenia automatického podržania
brzdy. Indikátor automatického podržania brzdy sa
vypne.

POZNÁMKA

• Za nasledovných podmienok sa automaticky
aktivuje parkovacia brzda a uvoľní sa sila brz-
denia automatického podržania brzdy.

– Funkcia automatického podržania brzdy
aplikuje silu brzdenia po dobu 3 minúty
alebo dlhšie.

– Bezpečnostný pás vodiča je odopnutý.

– Spínač zapaľovania je v polohe OFF.

– Ak dôjde k poruche funkcie automatického
podržania brzdy.

• Keď sa vozidlo zastaví, ale sila brzdenia sa au-
tomaticky neaplikuje, pevne stlačte brzdový
pedál dovtedy, kým sa nerozsvieti indikátor
automatického podržania brzdy (zelený).

Zobrazenie funkcie automatického
podržania brzdy
Stav funkcie automatického podržania brzdy mô-
žete skontrolovať v režime „Riadenie podvozku“ na
displeji s informáciami o vozidle. Pozri “12. Riadenie
podvozku” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

Niektoré výstrahy alebo indikátory sa môžu zobra-
ziť na displeji vozidla s informáciami tiež v závislosti
od jazdných situácií. Pozri “Displej s informáciami o
vozidle” v časti “2. Prístroje a ovládače”
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POZNÁMKA
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VAROVANIE

• Nenastavujte ovládače displeja, kúrenia a kli-
matizácie alebo ovládače zvuku počas jazdy,
aby ste mohli venovať plnú pozornosť
prevádzke vozidla.

• Ak zaznamenáte vniknutie akýchkoľvek cu-
dzích predmetov do hardvéru systému, vylia-
tu kvapalinu na systém, dym alebo pary vy-
chádzajúce zo systému, alebo zaznamenáte
akúkoľvek inú nezvyčajnú prevádzku, okam-
žite zastavte používanie systému a kontaktuj-
te najbližšieho autorizovaného predajcu vozi-
diel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu. Igno-
rovanie takýchto podmienok môže viesť k
nehode, požiaru alebo k zásahu elektrickým
prúdom.

• Tento systém nerozoberajte ani neupravujte.
Ak to urobíte, môže to viesť k nehode, požiaru
alebo k zásahu elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA

Keď motor nie je v činnosti, systém nepoužívajte
dlhú dobu, aby ste predišli vybitiu akumulátora.

1. Obrazovka displeja (Str. 4-3)

2. Pre ovládacie tlačidlá navigačného systému si
pozrite samostatnú príručku vlastníka
navigačného systému.

3. Tlačidlo INFO (Str. 4-4)

4. Volič napájania/VOLUME (Str. 4-46)

5. Tlačidlo ovládania jasu/zapnutia/vypnutia
displeja (Str. 4-3)

6. Volič ENTER/posúvanie (Str. 4-4)

7. Tlačidlo BACK (Str. 4-4)

8. Tlačidlo SETUP (Str.4-4)
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AKO POUŽÍVAŤ DISPLEJ
DOTYKOVEJ OBRAZOVKY

VAROVANIE

• V prípade úderu tvrdým alebo ostrým pred-
metom môže dôjsť k rozbitiu sklenenej obra-
zovky displeja. Ak sa sklenená obrazovka roz-
bije, nedotýkajte sa jej. Mohli by ste sa zraniť.

• Na čistenie displeja nikdy nepoužívajte drsnú
látku, alkohol, benzín, riedidlo a ani žiadny
druh rozpúšťadla alebo papierové utierky s
chemickým čistiacim prostriedkom. Tieto
prostriedky poškriabu alebo znehodnotia
displej.

• Na displej nestriekajte žiadnu kvapalinu, napr.
vodu alebo interiérovú vôňu. Kontakt s kvapa-
linou by spôsobil poruchu systému.

V záujme prispenia k zaisteniu bezpečnosti jazdy
niektoré funkcie počas jazdy nemožno obsluhovať.

Funkcie, ktoré sú na obrazovke nedostupné počas
jazdy, budú "zobrazené sivou farbou" alebo stlme-
né.

Zaparkujte vozidlo na bezpečnom mieste a potom
pracujte s navigačným systémom.

VÝSTRAHA

• VŽDY venujte všetku pozornosť riadeniu.

• Vyhnite sa používaniu funkcií vozidla, ktoré by
vás mohli rozptyľovať. V prípade rozptýlenia
by ste mohli stratiť kontrolu nad vozidlom a
spôsobiť nehodu.

Činnosť dotykovej obrazovky

Výber položiek:
Dotknite sa položky, ktorú chcete vybrať. Napríklad,
ak chcete vybrať položku [Hlasit. podľa rýchlosti],
dotknite sa klávesu [Hlasit. podľa rýchlosti], na ob-
razovke. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu alebo
ďalšiu stranu, dotknite sa šípky hore/dole ➀ na ob-
razovke.

Úprava položiek:
Nastavenia položky upravíte dotknutím sa klávesu
[+] alebo [-] ➁.

Zadávanie znakov:
Na obrazovke klávesnice sa dotknite klávesu pís-
mena alebo čísla. Pri zadávaní znakov máte k dispo-
zícii nižšie uvedené možnosti.

• 123/ABC:

Mení klávesnicu medzi číslami a písmenami.

• Medzera:

Vloží medzeru.

• Vymazať:

Pri jednom dotyku vymaže posledný zadaný
znak. Dotykom a podržaním klávesu vymazania
vymažete všetky znaky.

• OK:

Dokončí zadávanie znakov.

Údržba dotykovej obrazovky
Na čistenie obrazovky displeja použite suchú a jem-
nú tkaninu. Ak je potrebné dôkladné vyčistenie, po-
užite jemnú tkaninu navlhčenú malým množstvom
neutrálneho čistiaceho prostriedku. Na obrazovku
displeja nikdy nestriekajte vodu alebo čistiaci pros-
triedok. Najskôr tkaninu navlhčite a potom utrite
obrazovku.

AKO POUŽÍVAŤ TLAČIDLO
OVLÁDANIA JASU/ZAPNUTIA/
VYPNUIA DISPLEJA
Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia ovládania ja-
su/displeja [ ] prepnete jas displeja medzi auto-
matickým režimom a nočným režimom. Počas zo-
brazenia režimu môžete jas nastaviť pomocou voli-
ča ENTER/posúvanie.

Displej vypnite stlačením a podržaním tlačidla ovlá-
dania jasu/zapnutia/vypnutia displeja [ ] na
viac ako 2 sekundy. Opätovným stlačením tlačidla
displej zapnete.
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AKO POUŽÍVAŤ VOLIČ
ENTER/POSÚVANIE
Otočením voliča ENTER/posúvanie vyberte položky
na obrazovke a upravte úrovne položiek nastave-
nia. Stlačením voliča potvrďte zvolenú položku ale-
bo nastavenie.

AKO POUŽÍVAŤ TLAČIDLO BACK
Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stlačením
tlačidla BACK.

Na displeji môžete skontrolovať informácie o vozid-
le a upraviť rôzne nastavenia.

Schémy a položky zobrazené na obrazovke sa mô-
žu odlišovať v závislosti od modelu a špecifikácií.

AKO POUŽÍVAŤ TLAČIDLO INFO
Stlačením tlačidla INFO zobrazíte na obrazovke
displeja nasledujúce informácie.

Dostupné položky:

• Moje aplikácie

• Dopravné hlásenia (ak je súčasťou výbavy)

• Vyhnutie sa ceste

• Eko hodnotenie

• Hlasové príkazy (ak je súčasťou výbavy)

Moje aplikácie
Niektoré aplikačné služby môžete v tomto systéme
používať po prepojení s vaším inteligentným telefó-
nom. Pre podrobnosti si pozrite “Aplikácia
NissanConnect na integráciu so smartfónom (ak je
súčasťou výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti.

Dopravné hlásenia (ak je súčasťou
výbavy)
Dopravné správy je možné na displeji zobraziť, keď
sú k dispozícii. Podrobnosti nájdete v samostatnej
príručke vlastníka pre navigačný systém.

Vyhnutie sa ceste
Podrobnosti nájdete v samostatnej príručke vlast-
níka pre navigačný systém.

Eko hodnotenie
Funkcia Eko hodnotenie analyzuje správanie vodiča
a poskytuje celkové hodnotenie.

AKO POUŽÍVAŤ TLAČIDLO SETUP

Stlačením tlačidla SETUP zobrazíte a upravíte na-
sledujúce položky nastavenia.

Dostupné položky:

• Audio

• Navigácia

• Dopravné hlásenia (ak je súčasťou výbavy)

• Systém

– Displej

– Hodiny

– Jazyk

– Nastavenia kamery (ak je súčasťou výbavy)

– Jednotka teploty

– Zvuk pri dotyku

– Tóny pípania
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– Továrenské nastavenia

– Softvérové licencie (ak je súčasťou výbavy)

– Verzia systémového softvéru

• Telefón a Bluetooth

• Rádio (ak je súčasťou výbavy)

Nastavenia zvuku
Nastavenia zvuku môžete upraviť na obrazovke na-
stavenia zvuku.

1. Stlačte tlačidlo SETUP.

2. Vyberte kláves [Audio].

3. Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.

Hĺbky/výšky/vyváženie/stlmenie:
Kvalitu tónu a vyváženie reproduktora nastavte
dotknutím sa lišty nastavenia vedľa príslušných klá-
vesov na displeji.

Úroveň týchto funkcií môžete upraviť aj pomocou
otočného voliča ENTER/posúvanie. Pozri “FM-AM rá-
dio s prehrávačom kompaktných diskov (CD) (typ
B)” uvedené neskôr v tejto časti pre obsluhu audio
systému.

Hlasit. podľa rýchlosti:
Funkcia hlasitosti podľa rýchlosti zvyšuje hlasitosť
audio systému podľa toho, ako sa zvyšuje rýchlosť
vozidla. Želanú úroveň efektu vyberte spomedzi
možností 0 (vypnuté) až 5. Čím vyššie je nastavenie,
tým viac sa hlasitosť zvyšuje vo vzťahu k rýchlosti
vozidla.

Úroveň AUX:
Táto funkcia ovláda úroveň hlasitosti zvukového
vstupu, keď je k systému pripojené prídavné zaria-
denie. Úroveň vyberte spomedzi možností [Low] (Ti-
ché), [Stredné] a [High] (Hlasné).

Nastavenia navigácie
Nastavenia navigácie možno meniť. Podrobnosti
nájdete v príručke vlastníka navigačného systému.

Nastavenia dopravných informácií (ak
je súčasťou výbavy)
Nastavenia pre navádzanie pomocou dopravných
informácií, správy a výstrahy môžete zmeniť.

Dopravné informácie (TA) môžete prijímať len v ob-
lasti, kde je táto služba dostupná.

Nastavenia systému
Môžete upraviť rôzne nastavenia systému.

1. Stlačte tlačidlo SETUP.

2. Vyberte kláves [Systém].

3. Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.

Displej:
Nastavenia upravte výberom príslušných klávesov.

• Jas:

Upravuje jas displeja.

• Režim displeja:

Prispôsobuje sa úrovni osvetlenia vo vozidle.
Dotknutím sa klávesu [Režim zobrazenia] bude-
te prechádzať cez možnosti režimu (deň, noc a
automaticky).

• Nastavenie smeru:
Upravuje smer posúvania ponuky. Vyberte šípku
nahor alebo šípku nadol.

Hodiny:
Nastavenia upravte výberom príslušných klávesov.

• Formát času:
Nastavenie času môžete nastaviť na 12-hodino-
vý a 24-hodinový formát.

• Formát dátumu:
Môžete vybrať formát zobrazenia dňa, mesiaca
a roku.

• Formát hodín:
Formát hodín môžete vybrať z možností Manu-
álne, Čas, Pásmo a Auto.
Keď zvolíte možnosť [Manuálne], formát hodín
budete môcť nastaviť manuálne na obrazovke
[MANUÁLNE NASTAVENIE HODÍN].
Možnosť [Automaticky] vyberte pre automatic-
kú údržbu času pomocou GPS.

• Manuálne nastavenie hodín:
Položky Režim (AM/PM) (ak je súčasťou výbavy),
Hodiny, Minúty, Deň, Mesiac a Rok môžete nasta-
viť manuálne, ak v nastavení Formát hodín zvo-
líte možnosť [Manuálne].

• Letný čas*:
Zapína alebo vypína letný čas.

• Časové pásmo*:
V zozname vyberte príslušné časové pásmo.

*: Funkcia nastavenia je k dispozícii len v prípade, ak
je v ponuke nastavenia [Clock Mode] vybraná mož-
nosť [Časové pásmo].
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Jazyk:
Vyberte jazyk pre zobrazenie na obrazovke.

Nastavenia displeja kamery (ak je súčasťou
výbavy):
Pozri “Ako nastaviť obrazovku” uvedené neskôr v
tejto časti pre podrobnosti.

Jednotka teploty:
Jednotku teploty vyberte z možností °C a °F.

Zvuk pri dotyku:
Zapína alebo vypína funkciu kliknutia dotykovej ob-
razovky. Ak túto funkciu zapnete, po každom dot-
knutí sa klávesu na obrazovke zaznie zvuk kliknutia

Tóny pípania:
Zapína alebo vypína funkciu pípnutia. Ak túto fun-
kciu zapnete, pípnutie zaznie vždy, keď sa na obra-
zovke zobrazí kontextová správa.

Továrenské nastavenia:
Výberom tohto klávesu vrátite všetky nastavenia na
predvolené hodnoty.

Softvérové licencie (ak je súčasťou výbavy):
Výberom tohto klávesu zobrazíte informácie o licen-
cii softvéru.

Nastavenia telefónu a Bluetooth
Nastavenia telefónu a Bluetooth možno meniť. Po-
zri “Bluetooth® Hands-Free telefónny systém (typ A
Audio)” v časti “4. Obrazovka displeja, kúrenie a kli-
matizácia a audio systém” pre podrobnosti.

Nastavenia rádia (ak je súčasťou
výbavy)
Nastavenia súvisiace s RDS a dopravnými informá-
ciami (TA) môžete zapnúť alebo vypnúť. Po zapnutí
tejto položky sa dopravné informácie po prijatí au-
tomaticky naladia.

Dopravné informácie (TA) môžete prijímať len v ob-
lasti, kde je táto služba dostupná.

Ak chcete použiť systém Intelligent Around View
Monitor, po stlačení spínača zapaľovania 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

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.

Systém je navrhnutý ako pomôcka pre vodiča pri
situáciách, ako napríklad kolmé parkovanie alebo
rovnobežné parkovanie.

JVH1559XZ

Modely s navigačným systémom

vFUNKCIA INTELLIGENT AROUND
VIEW MONITOR (INTELIGENTNÝ
MONITOR PRE POHĽAD OKOLO) (ak
je súčasťou výbavy)
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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 ➀. Pri pohľade z vtáčej perspektívy sa na mo-
nitore nezobrazí vysoký objekt v blízkosti spojov ob-
lastí zisťovaných kamerou ➁.

VAROVANIE

• Monitor pre pohľad okolo je komfortnou fun-
kciou, ale nie je náhradou za správnu techniku
riadenia vozidla, pretože obsahuje oblasti, kde
objekty nie sú viditeľné. Vždy sa pozrite cez
okná a kontrolujte zrkadlá, aby ste sa ubezpe-
čili, 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 sklope-
nej polohe a pri riadení vozidla pomocou sys-
tému Intelligent Around View Monitor sa ubez-
pečte, že sú zadné dvere bezpečne zatvorené.

• Vzdialenosť medzi objektmi pri sledovaní mo-
nitora systému Intelligent Around View Moni-
tor sa odlišuje od skutočnej vzdialenosti.

• Kamery sú namontované nad prednou mas-
kou, prednými zrkadlami a nad zadným štít-
kom s evidenčným číslom. Na kamery nič neu-
kladajte.

• Zadnú lištu s evidenčným číslom vozidla ne-
zakrývajte. Funkciu Intelligent Around View
Monitor nie je možné správne zobraziť, keď je
obrazovka kamery rušená.

• Pri umývaní vozidla vodou s vysokým tlakom
dbajte, aby ste vodu nestriekali do okolia ka-
mier. V opačnom prípade sa môže voda dostať
do vnútra kamery, čo môže spôsobiť konden-
záciu vody na objektíve a následne poruchu,
požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

• Do kamier neudierajte. Ide o presné zariade-
nia. Nedodržanie tohto pokynu môže spôso-

biť poruchu alebo poškodenie, ktorého
následkom môže byť požiar alebo zásah elek-
trickým prúdom.

VÝSTRAHA

Objektív kamery očistite pomocou jemnej látky,
aby ste ho udržali bez nečistôt, snehu atď. Počas
čistenia objektív nepoškriabte.

DOSTUPNÉ ZOBRAZENIA

VAROVANIE

• Vodiacu čiaru vzdialenosti a čiaru šírky vozid-
la by ste mali používať len ako referenciu, keď
je vozidlo na rovnom a pevnom povrchu.
Vzdialenosť, ktorú vidíte na monitore je len re-
ferenčná a môže byť odlišná ako aktuálna
vzdialenosť medzi vozidlom a zobrazenými
objektmi.

• Zobrazené čiary a pohľad z vtáčej perspektívy
používajte ako referenciu. Čiary a pohľad z
vtáčej perspektívy sú veľmi ovplyvnené poč-
tom pasažierov, hladinou paliva, polohou vo-
zidla, podmienkami vozovky a stupňom sklo-
nu vozovky.

• Ak ste pneumatiky vymenili za pneumatiky
inej veľkosti, čiary predpokladanej dráhy a po-
hľad z vtáčej perspektívy sa nemusia zobraziť
správne.

• Ak s vozidlom idete hore svahom, objekty zo-
brazené na monitore sú ďalej ako sa zdajú. Ak
s vozidlom idete dolu svahom, objekty zobra-
zené na monitore sú bližšie ako sa zdajú.

• Pre správny odhad vzdialenosti k iným objek-
tom použite zrkadlá alebo sa reálne pozrite.

JVH1573XZ

Obrazovka displeja, kúrenie a klimatizácia a audio systém 4-7



• Čiary šírky vozidla a predpokladanej dráhy sú
širšie ako aktuálna šírka a dráha.

Pohľad dopredu a dozadu

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. Čiary predpokladanej dráhy
sa budú pohybovať podľa toho, ako veľmi otočíte
volantom. Keď sa zobrazuje pohľad dozadu, čiary
predpokladanej dráhy sa nebudú zobrazovať, po-
kým bude volant v neutrálnej polohe.

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 skutočnej
vzdialenosti. Objekty, ktoré vidíte na monito-
re, sa budú zdať vizuálne opačné v porovnaní
s tými, ktoré vidíte vo vnútornom a vo vonkaj-
ších spätných zrkadlách.

• Na zasneženej alebo klzkej vozovke môže byť
rozdiel v čiarach predpokladanej dráhy a sku-
točnej dráhy.

• Zobrazené čiary v rámci pohľadu dozadu sa
zobrazia trochu mimo vpravo pretože kamera
pre pohľad dozadu nie je namontovaná vza-
du 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 pred-
pokladanej dráhy sa zobrazí len na opačnej stra-
ne zákruty.

Pohľad z vtáčej perspektívy (typ A)

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.

Oblasti, ktoré kamery nedokážu pokryť ➁, sa zo-
brazujú čiernou farbou.

Po presunutí spínača zapaľovania do polohy ON sa
po zobrazení pohľadu z vtáčej perspektívy oblasť

SAA1840Z

Pohľad dopredu

SAA1896Z

Pohľad dozadu

SAA1841Z
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bez možnosti zobrazenia ➁ zvýrazní žltou farbou
na 3 sekundy.

Keď sa vozidlo dostane bližšie k objektu, zobrazia
sa indikátory parkovacieho snímača (sonaru) ➂ (ak
je súčasťou výbavy). Pozri “Funkcia parkovacieho
snímača (sonaru) pomáhajúca kamere (ak je súčas-
ťou výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti, kde zís-
kate ďalšie informácie.

VAROVANIE

• Objekty v rámci pohľadu z vtáčej perspektívy
sa budú javiť vzdialenejšie ako v skutočnosti,
pretože pohľad z vtáčej perspektívy je nepra-
vý pohľad, ktorý sa spracováva skombinova-
ním pohľadov z kamier na vonkajších zrkad-
lách, prednej a zadnej časti vozidla.

• Vysoké objekty, ako napríklad obrubník alebo
vozidlo, môžu byť na spojoch pohľadov ne-
správne zarovnané alebo sa nemusia zobra-
zovať.

• Objekty nad kamerou sa nedajú zobraziť.

• Pohľad pre pohľad z vtáčej perspektívy môže
byť po zmene polohy kamery nesprávne za-
rovnaný.

• Čiara na zemi môže byť nesprávne zarovnaná
a neviditeľná, keď sa nachádza priamo v spoji
pohľadov. Nesprávne zarovnanie sa zvýši, keď
bude čiara pokračovať smerom od vozidla.

Pohľad z vtáčej perspektívy (typ B)

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.

Oblasti, ktoré kamery nedokážu pokryť ➁, sa zo-
brazujú čiernou farbou.

Po presunutí spínača zapaľovania do polohy ON sa
po zobrazení pohľadu z vtáčej perspektívy oblasť
bez možnosti zobrazenia ➁ zvýrazní žltou farbou
na 3 sekundy.

Okrem toho sa rohy bez možnosti zobrazenia ➂
zobrazia červenou farbou, aby tak vodiča upozornili
na opatrnosť.

Po presunutí spínača zapaľovania do polohy ON bu-
dú po zobrazení pohľadu z vtáčej perspektívy okra-
je bez možnosti zobrazenia ➂ blikať 3 sekundy.

VAROVANIE

• Objekty v rámci pohľadu z vtáčej perspektívy
sa budú javiť vzdialenejšie ako v skutočnosti,
pretože pohľad z vtáčej perspektívy je nepra-
vý pohľad, ktorý sa spracováva skombinova-
ním pohľadov z kamier na vonkajších zrkad-
lách, prednej a zadnej časti vozidla.

• Vysoké objekty, ako napríklad obrubník alebo
vozidlo, môžu byť na spojoch pohľadov ne-
správne zarovnané alebo sa nemusia zobra-
zovať.

• Objekty nad kamerou sa nedajú zobraziť.

• Pohľad pre pohľad z vtáčej perspektívy môže
byť po zmene polohy kamery nesprávne za-
rovnaný.

• Čiara na zemi môže byť nesprávne zarovnaná
a neviditeľná, keď sa nachádza priamo v spoji
pohľadov. Nesprávne zarovnanie sa zvýši, keď
bude čiara pokračovať smerom od vozidla.

SAA3570Z

Obrazovka displeja, kúrenie a klimatizácia a audio systém 4-9



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.
Indikátor parkovacieho snímača (sonaru) ➃ (ak je
súčasťou výbavy) sa zobrazí, keď sa kraj vozidla do-
stane bližšie k objektu. Indikátor parkovacieho sní-
mača (sonaru) ➃ (ak je súčasťou výbavy) môžete
vypnúť, keď je na displeji s informáciami o vozidle
vypnuté nastavenie predného snímača. Pozri “Pod-
pora riadenia” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

VÝSTRAHA

• Pri odstraňovaní nečistôt alebo snehu nepo-
škriabte objektív kamery.

• Smerové svetlo sa môže prekrývať s čiarou
bočnej strany vozidla. Nie je to porucha.

ROZDIEL MEDZI
PREDPOKLADANÝMI A
SKUTOČNÝMI VZDIALENOSŤAMI
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-

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

SAA1842Z
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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
do polohyjA naraziť do predmetu v prípade, že sa
predmet zobrazuje nad skutočnou dráhou cúvania.

AKO PREPÍNAŤ ZOBRAZENIE

Ak chcete použiť systém Intelligent Around View
Monitor, po stlačení spínača zapaľovania do polohy
ON, stlačte tlačidlo <CAMERA> alebo radiacu páku
presuňte do polohy R (spiatočka).

Monitor pre pohľad okolo môže zobraziť dva rozde-
lené pohľady.

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/bočné-
ho pohľadu 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/bočné-
ho pohľadu dopredu

• Pohľad dozadu

JVH0787X
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Zobrazenie sa automaticky zmení na monitor pre
pohľad okolo zobrazujúci pohľad dopredu/pohľad
z vtáčej perspektívy, keď:

• Radiaca páka je v polohe D ( jazda vpred) (model
s CVT/DCT) alebo je radiaca páka mimo polohy R
(spiatočka) (model s MT) a parkovací snímač (ak
je súčasťou výbavy) zistil, že vozidlo sa približuje
k predmetu.

Displej sa z obrazovky monitora pre pohľad okolo
prepne späť na predtým zobrazenú obrazovku, keď:

• Radiaca páka je v polohe D ( jazda vpred) (model
s CVT/DCT) alebo je radiaca páka mimo polohy R
(spiatočka) (model s MT) a rýchlosť vozidla sa
zvýši nad približne 10 km/h (6 MPH).

• Je zvolená iná obrazovka (keď je radiaca páka v
polohe R (spiatočka)).

FUNKCIA PARKOVACIEHO SNÍMAČA
(SONARU) pomáhajúca KAMERE (ak
je súčasťou výbavy)

VAROVANIE

• Funkcia parkovacieho snímača (sonaru) nie je
navrhnutá tak, aby zabraňovala kontaktu s
malými alebo pohyblivými predmetmi.

• Farby indikátora parkovacieho snímača (so-
naru) a vodiace čiary vzdialenosti v pohľade
dopredu/dozadu označujú rôzne vzdialenosti
k objektu.

• Nepriaznivé počasie môže mať vplyv na fun-
kciu systému parkovacieho snímača (sonaru),
a to môže zahrňovať znížený výkon alebo
chybnú aktiváciu.

• Táto funkcia je navrhnutá ako pomôcka pre
vodiča pri rozpoznávaní veľkých statických
predmetov, ktorá pomôže predchádzať po-
škodeniu vozidla. Systém nezaznamená malé
predmety pod nárazníkom a nie je schopný
zaznamenať ani predmety, ktoré sú príliš blíz-
ko pri nárazníku alebo na zemi.

• Ak vaše vozidlo utrpí poškodenie čelnej strany
nárazníka a necháte ho nevyrovnaný alebo
ohnutý, snímacia zóna sa môže zmeniť, čo
spôsobí nesprávne meranie prekážok alebo
falošné poplachy.

VÝSTRAHA

Vnútri vozidla by malo byť čo možno najväčšie
ticho, aby ste zvuk počuli jasne.

Keď sa vozidlo dostane bližšie k objektu, keď je zo-
brazený systém Intelligent Around View Monitor, je
zobrazený indikátor a ozve sa zvukový signál par-
kovacieho snímača (sonaru) ako upozornenie vodi-
ča.

Farba indikátora parkovacieho snímača (sonaru) a
vzor tónu sa odlišuje v závislosti od vzdialenosti k
objektu.

Parkovací snímač (sonar) (nachádzajúci sa na čelnej
strane predného a zadného nárazníka) udržiavajte
bez snehu, ľadu a veľkých nahromadení nečistôt.
Snímače (sonar) nečistite pomocou ostrých pred-
metov. Ak budú snímače (sonar) zakryté, zníži sa
presnosť funkcie parkovacieho snímača (sonaru).

Zvuk tónu a zobrazenie indikátora snímača (sonaru)
môžete zapnúť/vypnúť a upraviť môžete hlasitosť
zvuku tónu a detekčný dosah snímača (sonaru). (Po-
zri časť “Podpora riadenia” v časti “2. Prístroje a ovlá-
dače”.)

FUNKCIA ROZPOZNANIA
POHYBLIVÝCH OBJEKTOV (MOD) (ak
je súčasťou výbavy)
Systém rozpoznania pohyblivých objektov (MOD)
môže vodiča informovať o pohyblivých objektoch
pri výjazde z garáží, manévrovaní do parkovacieho
miesta a pri iných podobných prípadoch.

Systém MOD rozpoznáva pohyblivé objekty použi-
tím technológie spracovania obrazu na obraze zo-
brazenom 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 N (neutrál) (model s CVT/DCT), prípadne keď
je radiaca páka mimo polohy R (spiatočka) (mo-
del s MT) a vozidlo je zastavené, systém MOD
bude zisťovať prítomnosť pohyblivých objektov
v pohľade z vtáčej perspektívy. Systém MOD ne-
bude fungovať, ak sa vonkajšie zrkadlo pohybu-
je smerom dnu alebo von, prípadne ak sú otvo-
rené ktorékoľvek dvere.

• Keď je radiaca páka v polohe D ( jazda vpred)
(model s CVT/DCT), prípadne keď je radiaca pá-
ka mimo polohy R (spiatočka) (model s MT) a
rýchlosť vozidla je pod približne 8 km/h (5 MPH),
systém MOD bude zisťovať prítomnosť pohybli-
vých objektov v 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. Systém MOD nebude fun-
govať správne, ak je otvorené veko batožinové-
ho priestoru.
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Systém MOD nerozpoznáva pohyblivé objekty v po-
hľade dopredu. Pri tomto pohľade sa na obrazovke
nezobrazuje ikona MOD.

VAROVANIE

• Systém MOD nie je náhradou za správnu ob-
sluhu vozidla a nezabraňuje kontaktu s ob-
jektmi okolo vozidla. Pri manévrovaní vždy po-
užívajte vonkajšie zrkadlá a vnútorné spätné
zrkadlo, a tiež sa obráťte a skontrolujte okolie,
aby ste sa ubezpečili, že manévrovanie je bez-
pečné.

• Systém sa vypne pri rýchlostiach nad 10 km/h
(6 MPH). Pri nižších rýchlostiach sa znovu za-
pne.

• Systém nie je navrhnutý tak, aby zabraňoval
kontaktu so všetkými objektmi.

• Systém MOD nie je navrhnutý tak, aby zisťoval
okolité nehybné objekty.

Keď systém MOD rozpozná pohyblivý objekt v okolí
vozidla, na pohľade s rozpoznanými objektmi sa zo-
brazí žltý rámček a raz zaznie zvuková signalizácia.
Žltý rámček sa bude zobrazovať, pokým bude sys-
tém MOD pokračovať v rozpoznávaní pohyblivých
objektov. Pri pohľade z vtáčej perspektívy sa žltý rámček ➀

zobrazuje na každom obraze kamery (prednom, za-
dnom, pravom, ľavom), a to v závislosti od miesta
rozpoznania pohyblivých objektov.

Žltý rámček ➁ sa zobrazuje na pohľade v režime
pohľadu dopredu alebo pohľadu dozadu.

V čase pípania snímača systém MOD nevydáva zvu-
kovú signalizáciu.

Ikona MOD ➂ sa zobrazí modrou farbou v pohľade,
kde je systém MOD v činnosti. Ikona MOD ➂ sa zo-
brazí sivou farbou v pohľade, kde systém MOD nie je
v činnosti.

Ak systém MOD vypnete, ikona MOD ➂ sa nebude
zobrazovať.

Systém MOD sa zapne automaticky za nasledov-
ných podmienok:

• Keď je radiaca páka v polohe R (spiatočka).

• Keď stlačením tlačidla <CAMERA> prepnete z inej
obrazovky na pohľad kamery na displeji.

• Keď rýchlosť vozidla klesne pod približne 8 km/h
(5 MPH).

• Keď spínač zapaľovania dáte do polohy OFF a
potom späť do polohy ON.

Systém MOD môžete nastaviť tak, aby na displeji s
informáciami o vozidle zostal neaktívny. (Pozri časť
“Podpora riadenia” v časti “2. Prístroje a ovládače”.)

VAROVANIE

• Nadmerný hluk (napríklad hlasitosť audio sys-
tému alebo otvorené okno vozidla) bude rušiť
zvukovú signalizáciu a možno ju nebudete po-
čuť.

• Výkon systému MOD bude obmedzený v zá-
vislosti od podmienok prostredia a objektov v
okolí, ako napríklad:
– Keď je medzi pozadím a pohyblivými ob-

jektmi nízky kontrast.
– Keď je prítomný blikajúci zdroj svetla.
– Keď je prítomné silné svetlo, ako napríklad

svetlomet iného vozidla alebo slnečné
svetlo.

JVH0872XZ

Pohľad z vtáčej perspektívy

JVH0873XZ

Pohľad dopredu/pohľad dozadu
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– Keď sa na objektíve kamery nachádzajú
nečistoty, kvapky vody alebo sneh.

– Keď sa poloha pohyblivých objektov na
displeji nezmení.

• Systém MOD možno rozpozná tečúce kvapky
vody na objektíve kamery, biely dym z tlmiča,
pohybujúce sa tiene atď.

• Systém MOD možno nebude fungovať správ-
ne v závislosti od rýchlosti, smeru, vzdialenos-
ti alebo tvaru pohyblivých objektov.

• Ak vaše vozidlo utrpí poškodenie častí, kde je
namontovaná kamera a necháte ich nevyrov-
nané alebo ohnuté, snímacia zóna sa môže
zmeniť a systém MOD možno nebude schop-
ný objekty rozpoznať správne.

• Keď je teplota extrémne vysoká alebo nízka,
obrazovka možno nebude schopná zobraziť
objekty čisto. Nie je to porucha.

POZNÁMKA

Modrá ikona MOD sa zmení na oranžovú v prípa-
de, že sa vyskytne jedna z nasledujúcich udalostí:

• Keď má systém poruchu.

• Keď teplota komponentu dosiahne vysokú
úroveň (ikona bude blikať).

• Keď kamera pre zobrazenie priestoru za vo-
zidlom zaznamená prekážku (ikona bude bli-
kať).

Ak ikona stále svieti na oranžovo, nechajte sys-
tém MOD skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

Zapnutie alebo vypnutie systému MOD
Systém MOD sa zapína alebo vypína pomocou disp-
leja s informáciami o vozidle. Pozri “Podpora
riadenia” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

Údržba kamery
Ak sa na kamere nahromadia nečistoty, dážď alebo
sneh, systém MOD možno nebude fungovať správ-
ne. Vyčistite kameru.

Ostrekovač kamery funguje automaticky, keď sa
počas jazdy na kamere zistí znečistenie. Ostrekovač
sa po uplynutí určitej doby zastaví.

SYSTÉM INTELLIGENT PARK ASSIST
(IPA) (ak je súčasťou výbavy)
Systém Intelligent Park Assist je navrhnutý tak, aby
vodičovi pomáhal pri paralelnom a kolmom parko-
vaní.

Tento systém bude ovládať volant za účelom zapar-
kovania vozidla na parkovacie miesto nastavené
vodičom na obrazovke pohľadu z vtáčej perspek-
tívy (kolmý režim), prípadne vypočítané parkovací-
mi snímačmi na ľavej/pravej strane predného ná-
razníka (paralelný režim). Počas parkovacích ma-
névrov sa poskytuje aj navádzanie na obrazovke pre
obsluhu radiacej páky.

VAROVANIE

• Systém Intelligent Park Assist je navrhnutý
tak, aby podporoval vodičove ovládanie volan-
tu na parkovacom mieste. Nevykonáva auto-
matické zníženie rýchlosti vozidla ani nezab-
raňuje kontaktu s objektmi. Rovnako ako pri
vykonávaní bežných parkovacích manévrov,

pred ovládaním vozidla sa vždy pozerajte cez
okná a vlastnými očami kontrolujte a ubez-
pečte sa, že okolie a cestné podmienky sú bez-
pečné na manévrovanie. Vozidlo ovládajte po-
čas parkovacích manévrov pomaly. Ak sa vo-
zidlo dostane blízko k osobám alebo
objektom v blízkosti vozidla, kontaktu zabráň-
te použitím bŕzd a vykonávaním iných manév-
rov.

• Počas činnosti systému Intelligent Park Assist
sa nedotýkajte lúča volantu. Môže to spôsobiť
zranenia rúk alebo prstov. Kravaty, šály atď.
udržiavajte mimo dosah volantu, pretože sa
môžu zamotať a spôsobiť neočakávané neho-
dy.
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Paralelné parkovanie
Zobrazené klávesy a ikony:

➀ :

Dotknutím sa tohto klávesu zapnete systém
Intelligent Park Assist.

➁ :

Zelená ikona PA označuje, že systém
Intelligent Park Assist je v činnosti.

➂ Zrušiť :

Dotknutím sa tohto klávesu vypnete
prevádzku systému Intelligent Park Assist.

➃ :

Dotknutím sa tohto klávesu vyberte kolmý
režim.

➄
:

Označuje, že automatické ovládanie riadenia
je v činnosti.

Ovládanie paralelného parkovania

JVH1564XZ

JVH0908XZ

JVH0899XZ

JVH0835X
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➀ Naštartovanie systému:

• Jazdite dopredu zníženou rýchlosťou.

• Stlačte tlačidlo <CAMERA> a dotknite sa položky
na displeji.

POZNÁMKA

• Pri rýchlosti vozidla nad 30 km/h (19 MPH) sa
systém zatvorí a zobrazenie zmizne.

• Ak sa na strane obrazovky určenej pre spolu-
jazdca vpredu nezobrazuje pohľad z vtáčej
perspektívy, tlačidlo <CAMERA> stláčajte do-
vtedy, pokým sa pohľad z vtáčej perspektívy
nezobrazí.

• Pri rýchlosti vozidla nad 10 km/h (6 MPH) sa
pohľad kamery nebude zobrazovať.

• Režim paralelného parkovania je zvolený
predvolene.

➁ Hľadanie parkovacieho miesta:

• S vozidlom sa pomaly pohybujte dopredu a sys-
tém bude vyhľadávať parkovacie miesto.

• Systém oznámi, že našiel parkovacie miesto.

POZNÁMKA

• Pomocou spínača smeroviek vyberte prefero-
vanú stranu na parkovanie.

• Systém nedokáže lokalizovať parkovacie
miesto, ktoré nie je ohraničené objektmi, ako
napríklad vozidlami.

➂ Pohyb vozidla dopredu:
S vozidlom sa pomaly pohybujte ďalej dopredu do
polohy pre cúvanie a potom vozidlo úplne zastavte.
Systém poskytne navádzanie pomocou zvukovej
signalizácie, ktorá označuje, že vozidlo dosiahlo
správnu polohu na spustenie automatickej činnosti
riadenia.

➃ Pohyb vozidla dozadu:

• Radiacu páku presuňte do polohy R (spiatočka).

• Ruky jemne položte na volant (volant bude ovlá-
daný automaticky) a s vozidlom sa pomaly po-
hybujte dozadu na parkovacie miesto, a to
zmenšovaním množstva tlaku, ktoré uplatňuje-
te na brzdu.

• Keď vozidlo dosiahne správnu polohu na zmenu
smeru pohybu, vozidlo úplne zastavte. Radiacu
páku potom preraďte na pohyb dopredu alebo
dozadu. Na dosiahnutie správneho zarovnania
vozidla sa môže vyžadovať opakovanie tejto čin-
nosti.

POZNÁMKA

• Systém vozidlo navedie do polohy, kde sa vy-
žaduje zmena smeru.

• Keď rýchlosť vozidla prekročí rýchlostné ob-
medzenie pre činnosť systému Intelligent
Park Assist, zaznie výstražná zvuková signali-
zácia.

JVH1565XZ JVH0837XZ JVH0838XZ
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➄ Dokončenie činnosti parkovania:
Keď je vozidlo umiestnené v parkovacom mieste,
stlačte brzdu a vozidlo zastavte. Dotknutím sa klá-
vesu [Zrušiť] vypnete systém Intelligent Park Assist.

POZNÁMKA

• Všetky potrebné úpravy vykonajte manuálne
a podľa potreby vykonajte odbočenia pri cú-
vaní. V závislosti od situácie sa pri manévro-
vaní vozidla do parkovacieho miesta môže vy-
žadovať viacero použití radiacej páky.

• Ak vozidlo dosiahne približnú oblasť cieľové-
ho nájdeného parkovacieho miesta, zaznie
zvuková signalizácia. Na displeji sa zobrazí
hlásenie označujúce dokončenie činnosti sys-
tému Intelligent Park Assist a činnosť systé-
mu Intelligent Park Assist sa automaticky
skončí.

Deaktivácia systému Intelligent Park Assist:
Systém Intelligent Park Assist sa vypne za nasle-
dovných podmienok.

• keď manuálne použijete volant,

• Keď radiacu páku dáte do polohy P (parkovanie)
(model s CVT/DCT).

• keď od zaradenia radiacej páky do polohy N (ne-
utrál) a jej zachovania v tejto polohe uplynulo 5
sekúnd,

• keď systém vyhodnotí, že podmienky (ako nap-
ríklad opotrebované pneumatiky alebo pne-
umatiky s nízkym tlakom, cestné podmienky
atď.) nie sú vhodné na správne predpovedanie
dráhy,

• keď rýchlosť vozidla prekročí približne 7 km/h (4
MPH),

• Keď sa parkovacia činnosť vodiča odchýli od na-
vádzania systému Intelligent Park Assist do urči-
tého rozsahu.
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Kolmé parkovanie
Zobrazené klávesy a ikony:

➀ :

Dotknutím sa tohto klávesu zapnete systém
Intelligent Park Assist.

➁ Cieľový parkovací obdĺžnik (modrý):

Označuje cieľovú parkovaciu polohu.

➂ :

Zelená ikona PA označuje, že systém
Intelligent Park Assist je v činnosti.

➃ Zrušiť:

Dotknutím sa tohto klávesu vypnete
prevádzku systému Intelligent Park Assist.

➄ Štart:

Dotknutím sa tohto klávesu zapnete
prevádzku systému Intelligent Park Assist.

➅ :

Dotknutím sa tohto klávesu vyberte paralelný
režim.

➆ :

Dotknutím sa tohto klávesu upravte
umiestnenie cieľového parkovacieho
obdĺžnika.

➇ Odstupové vodiace čiary (červené):

Označujú približný priestor potrebný na
zaparkovanie.

➈ Obdĺžnik úvodnej polohy pre cúvanie (zelený):

Označuje polohu, v ktorej máte vykonať
odbočenie pri cúvaní.

➉
:

Označuje, že automatické ovládanie riadenia
je v činnosti.

JVH1564XZ

JVH0910XZ

JVH0902XZ
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Ovládanie kolmého parkovania

➀ Spustenie systému a výber parkovacieho
režimu:
1. Vozidlo zastavte v blízkosti miesta, kde chcete za-

parkovať.

2. Stlačte tlačidlo <CAMERA> a dotknite sa položky
na displeji.

3. Režim kolmého parkovania vyberte dotknutím
sa položky .

➁ Nastavenie cieľovej parkovacej polohy a
spustenie činnosti:

1. S vozidlom sa pomaly pohybujte dopredu a za-
stavte približne 1 m (3 ft) veda parkovacieho mies-
ta.

Ak vozidlo stojí na parkovacích miestach s parko-
vacími čiarami na zemi, systém PA bude automa-
ticky vyhľadávať čiary a vykonávať jemné úpravy
cieľového parkovacieho miesta.

Jemné úpravy vykonávané vodičom sa môžu vy-
žadovať pri parkovacích miestach bez parkova-
cích čiar alebo keď nefungujú automatické jem-
né úpravy pomocou parkovacích čiar.

Polohu cieľového parkovacieho trojuholníka
(modrý) upravte dotknutím sa položky .

JVH0840X

JVH1565XZ

JVH1014XZ

JVH0842XZ
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POZNÁMKA

• Pomocou spínača smeroviek vyberte pre-
ferovanú stranu na parkovanie.

• Cieľový parkovací trojuholník musíte do
blízkosti skutočného parkovacieho miesta
umiestniť predtým, ako budete môcť vyko-
nať jemné úpravy dotknutím sa položky

. Pokyny pre pohyb s vozidlom počas
vykonávania úprav sú nasledovné.

– Keď vozidlo nie je v pohybe, skontroluj-
te polohu čiar a trojuholníkov so sku-
točným parkovacím miestom na obra-
zovke.

– S vozidlom sa pohybujte nízkou rých-
losťou a z bezpečnostných dôvodov pri-
tom očami kontrolujte okolie.

– Vozidlo znovu zastavte a ubezpečte sa,
že sa vozidlo nachádza na správnom
mieste.

• Ubezpečte sa, že všetky objekty sa nachá-
dzajú mimo odstupových vodiacich čiar
(červené). V opačnom prípade môže vozid-
lo počas manévrov zasiahnuť objekty. Po-
zrite si nasledovné príklady.

➀: Dobrý príklad

➁: Zlý príklad

2. Dotknite sa klávesu [Štart] na obrazovke.

Činnosť systému Intelligent Park Assist môžete
spustiť po splnení nasledovných podmienok.

• Brzdový pedál je stlačený.

• vozidlo je úplne zastavené,

• volant je v polohe priamo vpred,

• Radiaca páka je v polohe pre pohyb dopredu,
ako napríklad v polohe D ( jazda vpred) (mo-
del s CVT/DCT) alebo 1 (1. stupeň) (model s MT).

➂ Pohyb vozidla dopredu:

• Ruky jemne položte na volant (volant bude ovlá-
daný automaticky) a s vozidlom sa pomaly po-
hybujte dopredu na obdĺžnik polohy začiatku
cúvania (zelený), a to zmenšovaním množstva
tlaku, ktoré uplatňujete na brzdu.

• Keď vozidlo dosiahne obdĺžnik polohy začiatku
cúvania (zelený), vozidlo úplne zastavte.

• Stlačte brzdový pedál a vozidlo úplne zastavte,
keď sa vozidlo priblíži k inému vozidlu alebo
predmetu, prípadne keď vozidlo dosiahne polo-
hu začiatku cúvania.

POZNÁMKA

Keď rýchlosť vozidla prekročí rýchlostné obme-
dzenie pre činnosť systému Intelligent Park As-
sist, zaznie výstražná zvuková signalizácia.

JVH0719XZ

Príklady kolmého parkovania JVH0843XZ
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➃ Pohyb vozidla dozadu:

• Radiacu páku presuňte do polohy R (spiatočka).

• Ruky jemne položte na volant (volant bude ovlá-
daný automaticky) a s vozidlom sa pomaly po-
hybujte dozadu na parkovacie miesto, a to
zmenšovaním množstva tlaku, ktoré uplatňuje-
te na brzdu.

➄ Dokončenie činnosti parkovania:
Keď je vozidlo umiestnené v parkovacom mieste,
stlačte brzdu a vozidlo zastavte. Dotknutím sa klá-
vesu [Zrušiť] vypnete systém Intelligent Park Assist.

POZNÁMKA

• Všetky potrebné úpravy vykonajte manuálne
a podľa potreby vykonajte odbočenia pri cú-
vaní. V závislosti od situácie sa pri manévro-
vaní vozidla do parkovacieho miesta môže vy-
žadovať viacero použití radiacej páky.

• Ak vozidlo dosiahne približnú oblasť cieľové-
ho parkovacieho miesta, zaznie zvuková sig-
nalizácia. Na displeji sa zobrazí hlásenie ozna-

čujúce ukončenie činnosti systému Intelligent
Park Assist a systém sa automaticky ukončí.

Úprava cieľovej parkovacej polohy:

Pri nastavovaní cieľovej parkovacej polohy môžete
vykonať jemné úpravy polohy cieľového parkova-
cieho trojuholníka (modrý).

1. Na obrazovke sa dotknite položky .

2. Ak chcete vykonať jemné úpravy polohy cieľo-
vého parkovacieho trojuholníka (modrý), dotkni-
te sa šípky na obrazovke.

Ubezpečte sa, že všetky objekty sa nachádzajú
mimo odstupových vodiacich čiar (červené).

Prevádzkové tipy:

• Keď sa cieľový parkovací trojuholník (modrý) ne-
zmestí do skutočného parkovacieho miesta po
vykonaní správneho postupu, skontrolujte oko-
lie a upravte umiestnenie vozidla.

• Jemné úpravy môžete vykonať v rozsahu až pri-
bližne 70 cm (27 in).

Deaktivácia systému Intelligent Park Assist:
Systém Intelligent Park Assist sa vypne za nasle-
dovných podmienok.

• keď manuálne použijete volant,

• Keď radiacu páku dáte do polohy P (parkovanie)
(model s CVT/DCT).

• keď od zaradenia radiacej páky do polohy N (ne-
utrál) a jej zachovania v tejto polohe uplynulo 5
sekúnd,

• keď cúvanie vykonáte viac ako 15-krát pri korek-
ciách riadenia,

• keď systém vyhodnotí, že podmienky (ako nap-
ríklad opotrebované pneumatiky alebo pne-
umatiky s nízkym tlakom, cestné podmienky
atď.) nie sú vhodné na správne predpovedanie
dráhy,

• Keď sa vozidlo dostáva až do pozície za mies-
tom, z ktorého sa začala prevádzka systému In-
telligent Park Assist.

• keď vozidlo prejde od bodu spustenia cúvania
viac ako 2 m (7 ft),

• keď rýchlosť vozidla prekročí približne 7 km/h (4
MPH),

• Keď sa parkovacia činnosť vodiča odchýli od na-
vádzania systému Intelligent Park Assist do urči-
tého rozsahu.

JVH0844XZ
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Bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE

• Pri jazde sa nepozerajte len na obrazovku.
Mohlo by to spôsobiť neočakávané nehody
alebo spôsobiť kontakt vozidla s okolitými ob-
jektmi.

• Keď už viac nepotrebujete pomoc od systému
Intelligent Park Assist, systém Intelligent Park
Assist vypnite dotknutím sa klávesu zrušenia
na obrazovke. Ak systém Intelligent Park As-
sist zostane zapnutý, volant sa môže ovládať
automaticky a môže spôsobiť neočakávané
nehody.

• Pred začatím používania systému Intelligent
Park Assist sa ubezpečte, že máte dostatok
miesta na parkovacie manévre.

• Nezabudnite, že predná časť vozidla sa môže
počas činnosti systému Intelligent Park Assist
otočiť smerom k prichádzajúcej premávke.

VÝSTRAHA

Systém Intelligent Park Assist nepoužívajte za
nasledujúcich podmienok.

• na nespevnených vestách,

• na klzkých cestách, ako napríklad na snehom
pokrytých alebo zamrznutých cestách,

• na nerovných cestách so šikmými plochami,
hrboľmi, obrubníkmi, stopami po pneumati-
kách atď.,

• na kľukatých cestách,

• v zariadeniach na mechanické parkovanie,

• na miestach, kde je parkovanie alebo zastave-
nie zakázané,

• keď sú namontované snehové reťaze alebo
rezervná pneumatika,

• keď je vozidlo vlečené,

• keď nie sú zatvorené dvere (vrátane zadných
výklopných dverí),

• pri preprave nákladu, ktorý vyčnieva z vášho
vozidla,

• keď je vozidlo ťažko naložené.

POZNÁMKA

• Za nižšie uvedených podmienok môžu nastať
situácie, pri ktorých sa do dráhy vozidla do-
stanú okolité objekty alebo vozidlá, prípadne
pri ktorých vozidlo nie je možné pri dodržia-
vaní činnosti systému Intelligent Park Assist
zaparkovať na správnom mieste atď.

– Keď počas jazdy použijete radiacu páku.

– Keď nastane náhle naštartovanie, náhle
zastavenie alebo náhle použitie radiacej
páky.

– Keď je tlak pneumatiky príliš nízky alebo
keď je pneumatika opotrebovaná.

– Keď sú namontované pneumatiky odlišnej
veľkosti od tých, ktoré boli namontované
pri odoslaní zo závodu.

• Pri používaní režimu paralelného parkovania
systém nedokáže vždy nájsť vhodné parkova-
cie miesto a môže označovať parkovacie
miesta, ktoré nie sú vhodné na zaparkovanie.

Ďalej uvádzame príklady podmienok, pri kto-
rých systém možno nenájde parkovacie mies-
to správnym spôsobom.

– Parkovacie miesta s objektmi, ktoré sa na-
chádzajú nad výškovým dosahom parko-
vacích snímačov (sonar) (t.j. prevísajúce zá-
ťaže, koncové časti alebo nakladacie ram-
py nákladných vozidiel).

– Parkovacie miesta, ktoré sú čiastočne ob-
sadené ťažnými zariadeniami prívesu.

– Parkovacie miesta, ktoré sú znečistené od-
padkami alebo zarastené.

– Parkovacie miesta obsahujúce obrubník
(spôsobuje poškodenie kolies a pneuma-
tík).

– Parkovacie miesta zablokované lístím, trá-
vou, dlažbou, kockami atď.

– Parkovacie miesta ohraničené prekážkou
(t.j. strom, stĺp alebo príves).

– Parkovacie miesta s objektmi pohlcujúcimi
ultrazvukové vlny, ako napríklad tkanina a
sneh.

– Počas sneženia alebo silného dažďa.

– V blízkosti objektov vysielajúcich ultrazvu-
kové vlny, ako napríklad klaksóny iného vo-
zidla, hluk z motora motocykla a vzducho-
vej brzdy veľkého automobilu, prípadne
snímače (sonar) okolitých vozidiel.

– Keď sa zmenia podmienky obklopujúce
parkovacie miesto (t.j. do cieľového parko-
vacieho miesta vojde iné vozidlo potom,
ako okolo neho prejdete).
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Prevádzkové tipy:

• Parkovací snímač sa po zapnutí systému Intelli-
gent Park Assist automaticky zapne. Po skon-
čení činnosti systému Intelligent Park Assist sa
stav parkovacieho snímača vráti do režimu, v
ktorom bol pred spustením systému Intelligent
Park Assist.

• V závislosti od situácie sa môže vyžadovať via-
cero použití radiacej páky.

Porucha:
V prípade zistenia poruchy v systéme Intelligent
Park Assist sa zobrazí výstražné hlásenie a systém
zastaví svoju činnosť.

Keď sa výstražné hlásenie zobrazí počas činnosti
systému Intelligent Park Assist, vozidlo zaparkujte
na bezpečnom mieste a reštartujte motor.

Poruchu systému môže označovať, ak sa výstražné
hlásenie zobrazí na displeji opakovane, prípadne ak
systém Intelligent Park Assist po reštartovaní mo-
tora nefunguje. Nemalo by to brániť bežnému jaz-
deniu, ale vozidlo by mal skontrolovať predajca vo-
zidiel NISSAN alebo kvalifikovaná dielňa.

Údržba
Pozrite si “Údržba kamery” uvedené skôr v tejto čas-
ti pre údržbu objektívu kamery.

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 (sonar) pravi-
delne čistite a nespôsobte ich poškrabanie ani
poškodenie.

Parkovacie snímače (ak sú súčasťou výbavy) sa na-
chádzajú na nárazníkoch.

AKO NASTAVIŤ OBRAZOVKU
Nastavenie obrazovky
Obsluha pomocou tlačidiel:

Ak chcete nastaviť jas obrazovky, keď je zobrazený
monitor pre pohľad okolo, stlačte tlačidlo ovládania
displeja/zapnutia/vypnutia displeja ➀.

Jas upravte na želané nastavenie pomocou voliča
ENTER/posúvanie ➁.

Obsluha pomocou dotykovej obrazovky:
1. Stlačte tlačidlo <SETUP>➂.

2. Vyberte kláves [Systém].

3. Vyberte kláves [Nastavenia displeja kamery].

4. Vyberte položku, ktorú chcete upraviť.

• Režim displeja:

Prispôsobuje sa úrovni osvetlenia vo vozidle.
Dotknutím sa klávesu [Režim zobrazenia] bude-
te prechádzať cez možnosti režimu (deň, noc a
automaticky).

JVH1568XZ
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• Jas:

Upravuje jas displeja.

• Kontrast:

Nastavuje úroveň kontrastu.

• Farba:

Nastavuje úroveň farieb.

PREVÁDZKOVÉ TIPY
VÝSTRAHA

• Na čistenie kamery nepoužívajte alkohol, ben-
zín alebo riedidlo. Spôsobí to stratu správnych
farieb. Na očistenie kamery najprv použite
handru namočenú v mydlovom roztoku a po-
tom ju utrite suchou handrou.

• Nepoškoďte kameru, pretože môže byť ne-
priaznivo ovplyvnená aj obrazovka monitora.

• Obrazovka zobrazená v systéme Intelligent
Around View Monitor sa automaticky vráti na
predchádzajúcu obrazovku v prípade, že po stla-
čení 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 objek-
ty 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 čis-
to a farby objektu sa môžu odlišovať na tmavom
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.

STREDOVÉ PRIEDUCHY

Prieduchy otvorte/zatvorte posunutím ovládača do
jednej strany.

: Tento symbol udáva, že prieduchy sú ot-
vorené. Posunom bočného ovládača
týmto smerom prieduchy otvoríte.

: Tento symbol udáva, že prieduchy sú za-
tvorené. Posunom bočného ovládača
týmto smerom prieduchy zatvoríte.

Smerovanie prúdu vzduchu v prieduchoch nasta-
víte posunom stredného tlačidla (nahor/nadol, do-
ľava/doprava), pokým nedosiahnete želanú polohu.

JVH0662XZ

PRIEDUCHY
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POSTRANNÉ PRIEDUCHY

Prieduchy otvorte/zatvorte posunutím ovládača do
jednej strany.

: Tento symbol udáva, že prieduchy sú ot-
vorené. Posunom bočného ovládača
týmto smerom prieduchy otvoríte.

: Tento symbol udáva, že prieduchy sú za-
tvorené. Posunom bočného ovládača
týmto smerom prieduchy zatvoríte.

Smerovanie prúdu vzduchu v prieduchoch nasta-
víte posunom stredného tlačidla (nahor/nadol, do-
ľava/doprava), pokým nedosiahnete želanú polohu.

ZADNÉ PRIEDUCHY (ak sú súčasťou
výbavy)

Prieduchy otvorte/zatvorte posunutím ovládača do
jednej strany.

: Tento symbol udáva, že prieduchy sú ot-
vorené. Posunom bočného ovládača
týmto smerom prieduchy otvoríte.

: Tento symbol udáva, že prieduchy sú za-
tvorené. Posunom bočného ovládača
týmto smerom prieduchy zatvoríte.

Smerovanie prúdu vzduchu v prieduchoch nasta-
víte posunom stredného tlačidla (nahor/nadol, do-
ľava/doprava), pokým nedosiahnete želanú polohu.

VAROVANIE

• Kúrenie a klimatizácia fungujú len pri zapnu-
tom motore.

• Vo vozidle nenechávajte samé deti alebo oso-
by, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Vo vo-
zidle nenechávajte samé ani zvieratá. Mohli by
nevedomky aktivovať spínače alebo ovládače,
prípadne pohnúť s vozidlom, čo by mohlo spô-
sobiť vážnu nehodu a ich zranenie. Počas ho-
rúcich, letných dní môže teplota v uzavretom
vozidle rýchlo stúpnuť do takej miery, že spô-
sobí ťažké alebo dokonca smrteľné zranenia
osôb alebo zvierat.

• Režim vnútorného obehu vzduchu nepouží-
vajte príliš dlhý čas, pretože môže spôsobiť
znehodnotenie vzduchu v interiéri a zahmle-
nie okien.

• Nenastavujte ovládače kúrenia a klimatizácie
počas jazdy, aby ste mohli venovať plnú po-
zornosť prevádzke vozidla.

Kúrenie a klimatizácia fungujú pri zapnutom moto-
re. Ventilátor vzduchu pracuje dokonca aj vtedy, keď
je motor vypnutý a spínač zapaľovania je v polohe
ON.

POZNÁMKA

• Počas chodu klimatizácie sa vo vnútri klimati-
začnej jednotky (ak je súčasťou výbavy) vytvá-
ra kondenzácia, ktorá sa bezpečne vypúšťa
pod vozidlom.

Stopy vody na podlahe sú preto normálne.

JVH0663XZ
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INDIKÁTOR. KÚRENIE A
KLIMATIZÁCIA
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• 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.

Pre modely so systémom Stop/Štart:

Keď je motor zastavený systémom Stop/Štart, pre-
pnutie prúdenia vzduchu na odrosenie predného
skla spôsobí automatické opätovné naštartovanie
motora.

Výber prúdenia vzduchu na odrosenie predného sk-
la, keď je motor v prevádzke, zabráni automatické-
mu zastaveniu motora pomocou systému Stop/
Štart.

Keď sa motor zastaví pomocou systému Stop/Štart,
môže sa znížiť výkon kúrenia a klimatizácie. Ak chce-
te udržať plný výkon kúrenia a klimatizácie, motor
znovu naštartujte stlačením spínača vypnutia sys-
tému Stop/Štart alebo presunutím spínača zapaľo-
vania do polohy ON. Pre ďalšie podrobnosti si pozri-
te “Spínač vypnutia systému Stop/Štart” v časti
“5. Naštartovanie a riadenie”.

PREVÁDZKOVÉ TIPY (pre
automatickú klimatizáciu)

Keď je teplota chladiacej kvapaliny motora a von-
kajšia teplota vzduchu nízka, prúdenie vzduchu z
podlahových prieduchov nemusí fungovať. Nie je to
však porucha. Po zahriatí chladiacej kvapaliny bude
prúdenie vzduchu z podlahových prieduchov opäť
fungovať normálne.

Snímače ➀ a ➁ na prístrojovom paneli pomáhajú
udržiavať stálu teplotu. Na alebo okolo týchto sní-
mačov nič neukladajte.

JVH0727XZ
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(TYP B)
1. Otočný ovládač regulácie rýchlosti ventilátora

2. Tlačidlo MAX odrosenia predného skla

3. Tlačidlo A/C

4. Tlačidlo vnútorného obehu vzduchu

5. Tlačidlo odrosenia zadného skla (Pozri
“Spínač vyhrievania” v časti “2. Prístroje a
ovládače”.)

6. Otočný ovládač regulácie teploty

7. Tlačidlá regulácie prúdenia vzduchu

Pre modely so systémom Stop/Štart:

Systém Stop/Štart sa nezapne, keď zapnete tlačid-
lo odrosenia predného skla.

Ovládače
Zapnutie/vypnutie systému:
Ak chcete systém zapnúť, otočný ovládač rýchlosti
ventilátora otočte preč z polohy OFF. Systém
vypnete otočením otočného ovládača proti smeru
hodinových ručičiek do polohy OFF.

Regulácia rýchlosti ventilátora:
Rýchlosť ventilátora zvýšite otočením otočného
ovládača regulácie rýchlosti ventilátora v sme-
re chodu hodinových ručičiek.

Rýchlosť ventilátora znížite otočením otočného
ovládača regulácie rýchlosti ventilátora proti
smeru chodu hodinových ručičiek.

Regulácia teploty:
Otočte otočný ovládač regulácie teploty a nastavte
požadovanú teplotu. Vysokú teplotu vyberiete oto-
čením otočného ovládača medzi strednú a pravú
polohu. Nízku teplotu vyberiete otočením otočného
ovládača medzi strednú a ľavú polohu.

Regulácia prúdenia vzduchu:
Stlačením tlačidla regulácie prúdenia vzduchu vy-
beriete vzduchové prieduchy. Naraz môžete vybrať
viac ako jedno tlačidlo regulácie prúdenia vzduchu.

m —
Vzduch prúdi najmä zo stredových a z
postranných prieduchov.

m —
Vzduch prúdi najmä z podlahového
prieduchu.

m —
Vzduch prúdi najmä zo zariadenia na
odrosenie predného skla.

Poloha MAX odrosenia/odmrazovania:
Stlačením tlačidla MAX odrosenia predného skla

zapnete režim MAX odrosenia/odmrazovania
a spustíte rýchle odrosenie/odmrazovanie predné-
ho skla. Keď je tento režim zapnutý, rozsvieti sa indi-
kátor A/C a cirkulácia vzduchu sa pevne nastaví na
režim cirkulácie vonkajšieho vzduchu. Rozsvieti sa
aj indikátor . Za účelom dosiahnutia najlepšie-
ho výkonu otočte otočný ovládač regulácie teploty
na polohu maximálnej teploty a rýchlosť ventilátora
nastavte na maximum.

Ovládanie prívodu vzduchu:
Režim ovládania prívodu vzduchu sa zmení vždy,
keď je stlačené tlačidlo recirkulácie vzduchu .

• Po rozsvietení indikátora bude prúd vzduchu
obiehať vo vnútri vozidla.

• Indikátor zhasne, sa vzduch vháňa z okolia vo-
zidla.

Prevádzka A/C (klimatizácia):
Klimatizáciu zapnite alebo vypnite stlačením tlačid-
la A/C. Po zapnutí klimatizácie sa rozsvieti indikátor
A/C na tlačidle.
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Ovládanie kúrenia
Kúrenie:
Tento režim sa používa na smerovanie ohriateho
vzduchu zo spodných prieduchov.

1. Pre normálne kúrenie stlačte tlačidlo vnútorného
obehu vzduchu . (Indikátor zhasne.)

2. Stlačte tlačidlo . (Rozsvieti sa indikátor.)

3. Otočný ovládač regulácie rýchlosti ventilátora
otočte do želanej polohy.

4. Otočný ovládač regulácie teploty otočte do žela-
nej polohy medzi strednou a horúcou (pravou)
polohou.

Ventilácia:
Tento režim vháňa vonkajší vzduch cez postranné a
stredové prieduchy.

1. Stlačte tlačidlo vnútorného obehu vzduchu .
(Indikátor zhasne.)

2. Stlačte tlačidlo . (Rozsvieti sa indikátor.)

3. Otočný ovládač regulácie rýchlosti ventilátora
otočte do želanej polohy.

4. Otočný ovládač regulácie teploty otočte do žela-
nej polohy medzi strednou a horúcou (pravou)
polohou.

Kúrenie a odrosenie:
Tento režim vyhrieva interiér a odrosuje okná.

1. Stlačte tlačidlo vnútorného obehu vzduchu .
(Indikátor zhasne.)

2. Stlačte tlačidlo a tlačidlo . (Rozsvietia
sa indikátory.)

3. Otočný ovládač regulácie rýchlosti ventilátora
otočte do želanej polohy.

4. Otočný ovládač regulácie teploty otočte do žela-
nej polohy medzi strednou a horúcou (pravou)
polohou.

Ovládanie klimatizácie
Klimatizačný systém je potrebné spustiť najmenej
raz za mesiac na približne 10 minút. Napomáhate
tým prevencii proti poškodeniu klimatizačného sys-
tému pre nedostatok maziva.

Chladenie:
Tento režim sa používa na chladenie a odstránenie
vlhkosti zo vzduchu.

1. Stlačte tlačidlo vnútorného obehu vzduchu .
(Indikátor zhasne.)

2. Stlačte tlačidlo . (Rozsvieti sa indikátor.)

3. Otočný ovládač regulácie rýchlosti ventilátora
otočte do želanej polohy.

4. Stlačte tlačidlo A/C. (Rozsvieti sa indikátor.)

5. Otočný ovládač regulácie teploty otočte do žela-
nej polohy medzi strednou a studenou (ľavou)
polohou.

V horúcich, vlhkých podmienkach je možné vidieť
vychádzať z prieduchov paru, keďže vzduch sa oc-
hladzuje veľmi rýchlo. Neznamená to poruchu.

Kúrenie s vysušovaním vzduchu:
Tento režim sa používa na ohriatie a odstránenie
vlhkosti zo vzduchu.

1. Stlačte tlačidlo vnútorného obehu vzduchu .
(Indikátor zhasne.)

2. Stlačte tlačidlo . (Rozsvieti sa indikátor.)

3. Otočný ovládač regulácie rýchlosti ventilátora
otočte do želanej polohy.

4. Stlačte tlačidlo A/C. (Rozsvieti sa indikátor.)

5. Otočný ovládač regulácie teploty otočte do žela-
nej polohy medzi strednou a horúcou (pravou)
polohou.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA A
KÚRENIE
1. Tlačidlo A/C (klimatizácia)

2. Tlačidlo MAX odrosenia predného skla

3. Tlačidlo vnútorného obehu vzduchu

4. Tlačidlo regulácie rýchlosti ventilátora

5. Tlačidlo ON–OFF

6. Tlačidlo odrosenia zadného skla (Pozri
“Spínač vyhrievania” v časti “2. Prístroje a
ovládače”.)

7. Tlačidlo <AUTO>/otočný ovládač regulácie
teploty (pre sedadlo na ľavej strane)

8. Tlačidlá regulácie prúdenia vzduchu

9. Tlačidlo <DUAL>/otočný ovládač regulácie
teploty (pre sedadlo na pravej strane)

Pre modely so systémom Stop/Štart:
Systém Stop/Štart sa nezapne, keď zapnete tlačid-
lo odrosenia predného skla.

Zapnutie/vypnutie systému
Systém zapnite a vypnite stlačením tlačidla
<ON–OFF>.

Automatické ovládanie (AUTO)
Režim AUTO môžete používať celoročne, pretože
systém automaticky ovláda klimatizáciu na dosia-
hnutie konštantnej teploty, rozdelenia prúdenia
vzduchu a rýchlosti ventilátora potom, ako je ma-
nuálne nastavená požadovaná teplota.

Chladenie a kúrenie s vysušovaním vzduchu:
1. Stlačte tlačidlo <AUTO> (rozsvieti sa indikátor).

2. Otočte otočný ovládač regulácie teploty a na-
stavte požadovanú teplotu.

• Keď indikátor DUAL nesvieti, stlačením tlačid-
la <DUAL> (indikátor sa rozsvieti) bude použí-
vateľ môcť pomocou príslušného otočného
voliča regulácie teploty nezávisle meniť tep-
lotu na strane vodiča a na strane spolujazdca.

• Pre zrušenie rozdielneho nastavenia teplôt
stlačte tlačidlo <DUAL> (indikátor zhasne) a

nastavenie teploty na strane vodiča sa pou-
žije pre stranu vodiča, ako aj pre stranu spolu-
jazdca.

V horúcich, vlhkých podmienkach je možné vidieť
vychádzať z prieduchov paru, keďže vzduch sa oc-
hladzuje veľmi rýchlo. Neznamená to poruchu.

MAX odmrazovanie/odrosenie:
Stlačením tlačidla MAX odrosenia predného skla

zapnete režim MAX odrosenia/odmrazovania
a spustíte rýchle odrosenie/odmrazovanie predné-
ho skla. Keď je tento režim zapnutý, ventilátor sa
nastaví na maximálnu rýchlosť, rozsvieti sa indiká-
tor A/C a cirkulácia vzduchu sa pevne nastaví na
režim cirkulácie vonkajšieho vzduchu.

Po zapnutí režimu odrosenia predného skla (svieti
indikátor MAX) nenastavujte teplotu príliš níz-
ko, pretože takéto konanie by mohlo spôsobiť za-
hmlenie predného skla.

Manuálne ovládanie
Manuálny režim sa dá použiť na ovládanie kúrenia a
klimatizácie podľa vami požadovaných nastavení.

Regulácia rýchlosti ventilátora:
Stlačte tlačidlo regulácie rýchlosti ventilátora (stra-

na alebo strana ), aby ste manuálne
regulovali rýchlosť ventilátora.
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Regulácia prúdenia vzduchu:
Stlačením jedného z tlačidiel regulácie prúdenia
vzduchu vyberiete alebo zrušíte výber vzduchových
prieduchov. Naraz môžete vybrať viac ako jedno tla-
čidlo regulácie prúdenia vzduchu.

— Vzduch prúdi zo stredových a z postran-
ných prieduchov.

— Vzduch prúdi najmä z podlahového prie-
duchu a čiastočne zo zariadenia na odro-
senie skla.

— Vzduch prúdi najmä z prieduchov zaria-
denia na odrosenie predného skla.

Regulácia teploty:
Otočte otočný ovládač regulácie teploty a nastavte
požadovanú teplotu.

• Keď indikátor DUAL nesvieti, stlačením tlačidla
<DUAL> (indikátor sa rozsvieti) bude používateľ
môcť pomocou príslušného otočného voliča re-
gulácie teploty nezávisle meniť teplotu na stra-
ne vodiča a na strane spolujazdca.

• Pre zrušenie rozdielneho nastavenia teplôt
stlačte tlačidlo <DUAL> (indikátor zhasne) a na-
stavenie teploty na strane vodiča sa použije pre
stranu vodiča, ako aj pre stranu spolujazdca.

Cirkulácia vonkajšieho vzduchu:
Režim cirkulácie vonkajšieho vzduchu zapnite stla-
čením tlačidla vnútorného obehu vzduchu . (In-
dikátor zhasne.) Vzduch sa vháňa z okolia vozidla.

Režim cirkulácie vonkajšieho vzduchu vyberte pre
normálne kúrenie alebo prevádzku klimatizácie.

Vnútorný obeh vzduchu:
Ak chcete vzduch cirkulovať vo vnútri vozidla, stlač-
te tlačidlo vnútorného obehu vzduchu . (Rozs-
vieti sa indikátor.)

POZNÁMKA

Aj keď bude systém manuálne nastavený na re-
žim vnútorného obehu vzduchu, pri nízkej von-
kajšej teplote a pri nízkej teplote chladiacej kva-
paliny sa systém automaticky prepne na režim
cirkulácie vonkajšieho vzduchu.

ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIE

VAROVANIE

Systém klimatizácie obsahuje chladiacu zmes
pod vysokým tlakom. Aby ste predišli poraneniu,
akýkoľvek servis klimatizácie zverte iba skúse-
nému mechanikovi so správnym vybavením.

Systém klimatizácie vo vašom vozidle je naplnený
chladiacou zmesou navrhnutou s ohľadom na ži-
votné prostredie.

Táto náplň nepoškodzuje ozónovú vrstvu zeme.
Malým dielom však môže prispievať ku globálnemu
otepľovaniu.

Pri údržbe klimatizácie vášho vozidla je potrebné
špeciálne plniace vybavenie a mazivo. Použitie ne-
správnej chladiacej zmesi alebo mazív spôsobí ťaž-
ké poškodenie systému vašej klimatizácie. (Pozri
časť “Chladiaca a mazacia kvapalina systému
klimatizácie” v časti “9. Technické informácie”.)

Autorizovaný predajca vozidiel NISSAN alebo kvalifi-
kovaná dielňa je schopná vykonať údržbu vašej eko-
logickej klimatizácie.

Filter klimatizácie
Systém klimatizácie obsahuje filter klimatizácie. Ak
sa chcete ubezpečiť, že klimatizácia účinne vyku-
ruje, odrosuje a vetrá, filter vymieňajte podľa stano-
vených intervalov údržby, ktoré sú uvedené v sa-
mostatnej brožúre o údržbe. Pre výmenu filtra kon-
taktujte autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu.

Filter by ste mali vymieňať, keď sa prúdenie vzdu-
chu významne zníži alebo keď sa okná pri kúrení
alebo chladení ľahko zarosia.
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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.

• Niektoré mobilné telefóny alebo iné zariadenia
môžu spôsobiť rušenie alebo to, že z reproduk-
torov audio systému bude vychádzať bzučanie.
Uloženie zariadenia na inom mieste môže šum
znížiť alebo eliminovať.

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 ale-
bo vyvetrajte.

• Na hrboľatých vozovkách môže prehrávač ská-
kať.

• V niektorých prípadoch nemusí CD prehrávač
fungovať, keď je v priestore pre pasažierov veľmi
vysoká teplota. Pred použitím znížte teplotu.

• Disky CD nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu.

• Disky CD, ktoré nemajú dobrú kvalitu, sú znečis-
tené, poškriabané, zachytané odtlačkami prstov
alebo prepichnuté, nemusia správne fungovať.

• Nasledujúce disky CD nemusia správne fungo-
vať.

– Kompaktné disky s kontrolou kopírovania
(CCCD)

– Zapisovateľné kompaktné disky (CD-R)

– Prepisovateľné kompaktné disky (CD-RW)

• Tento audio systém dokáže prehrávať iba pred-
nahrané CD disky. Nedokáže zaznamenávať ale-
bo napaľovať CD disky.

• Nepoužívajte nasledujúce disky CD, pretože mô-
žu spôsobiť poruchu CD prehrávača.

– 8 cm (3,1 in) disky

– Disky CD, ktoré nie sú okrúhle

– Disky CD s papierovou nálepkou

– Disky CD, ktoré sú pokrivené, poškriabané
alebo majú neobvyklé okraje.

SAA0480
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• Tento audio systém dokáže prehrávať iba pred-
nahrané CD disky. Nedokáže zaznamenávať ale-
bo napaľovať CD disky.

Port pripojenia USB (Universal Serial
Bus)

VAROVANIE

Zariadenie USB nepripájajte, neodpájajte ani ne-
ovládajte počas jazdy. Takéto konanie vás môže
rozptyľovať. V prípade rozptýlenia by ste mohli
stratiť kontrolu nad vozidlom a spôsobiť nehodu
alebo vážne zranenie.

VÝSTRAHA

• Zariadenie USB nezasúvajte do portu USB si-
lou.Vkladanie zariadenia USB do pripojovacie-
ho portu USB pod uhlom alebo obráteným
spôsobom môže poškodiť pripojovací port
USB. Uistite sa, že zariadenie USB je pripojené
priamo do pripojovacieho portu USB (niektoré
zariadenia USB sa dodávajú s označením ,
ktoré slúži ako vodítko, preto sa pred vlože-
ním zariadenia uistite, že označenie je nasme-
rované správnym smerom).

• Pri vyťahovaní zariadenia USB z pripojovacie-
ho portu USB nechytajte kryt pripojovacieho
portu USB (ak je súčasťou výbavy). Mohlo by
to poškodiť pripojovací port USB a kryt pripo-
jovacieho portu USB (ak je súčasťou výbavy).

• Kábel USB nenechávajte na mieste, kde by ste
mohli neúmyselne potiahnuť. Ťahanie za ká-
bel môže poškodiť pripojovací port USB.

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 oblastiach zariadenie USB pre predné
sedadlá z regulačných dôvodov prehráva len zvuk
bez obrazu, a to aj po zaparkovaní vozidla.

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 jazyka.

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:

Texty „Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for
iPad“ znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniam
iPod, iPhone resp. iPad a bolo vývojárskou spoloč-
nosťou certifikované podľa výkonnostných štan-
dardov spoločnosti Apple.

Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za pre-
vádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpeč-
nostnými a regulačnými štandardmi.

Upozorňujeme vás, že používanie tohto príslušen-
stva so zariadeniami iPod, iPhone alebo iPad môže
ovplyvniť správanie bezdrôtového rozhrania.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuff-
le a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti
Apple Inc. registrované v USA. a iných krajinách.
Lightning je ochranná známka spoločnosti Apple
Inc.

• Audio systém spoločnosti NISSAN podporuje iba
príslušenstvo, ktoré je certifikované spoločnos-
ťou Apple a ktoré obsahuje logo "Made for iPod/
iPhone/iPad".

• 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.

• Prehrávač iPod nano (druhá generácia) bude po-
kračovať v pretáčaní dopredu alebo dozadu, ak
ho odpojíte počas operácie vyhľadávania.

• Ak pri používaní prehrávača iPod nano (druhá
generácia) zmeníte režim prehrávania, môže sa
zobraziť nesprávny názov skladby.

• Zvukové knihy sa nemusia prehrávať v rovna-
kom poradí, v akom sa zobrazujú na zariadení
iPod.

• Veľké súbory videa spôsobujú dlhé odozvy v pre-
hrávači iPod. Centrálny displej vozidla na chvíľu
zhasne, čoskoro sa však znovu zapne.
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• 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® (ak je
súčasťou výbavy)
• 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 použí-
vanie s týmto systémom, obráťte sa na predajcu
spoločnosti a NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

• 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
známka vo vlastníctve
spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jej licenciu vlastní
spoločnosť Visteon
Corporation a Robert Bosch
GmbH.

Kompaktný disk (CD)/zariadenie USB s
MP3/WMA
Pojmy:

• 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 — Frekvencia snímania je
hodnota, ktorou sa jednotlivé časti signálu kon-
vertujú 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 album/inter-
pret/názov skladby na displeji.

* Windows® a Windows Media® sú registrované
ochranné známky a/alebo ochranné známky spo-
ločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo v iných krajinách.

Tento produkt je chránený určitými právami dušev-
ného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation
a tretích osôb. Používanie alebo distribúcia takých-
to technológií mimo tohto produktu je bez licencie
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od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej po-
bočky spoločnosti Microsoft a tretích osôb zaká-
zaná.

Poradie prehrávania:

jA Kmeňový priečinok

jB Priečinok

jC Audio súbor

Poradie prehrávania hudby z disku CD so súbormi
MP3/WMA je zobrazené vyššie.

• Názvy priečinkov, ktoré neobsahujú súbory
MP3/WMA nie sú na displeji zobrazené.

• Ak sa súbor nachádza na najvyššej úrovni disku,
zobrazený je nápis [Root Folder].

• Poradie prehrávania je poradie, v ktorom boli sú-
bory zapísané napaľovacím programom, takže
súbory sa nemusia prehrávať v želanom poradí.

NAA984
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Tabuľka technických údajov (pre CD prehrávač/rádio typu A):

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 Live File System Component (Komponentu systému
živého súboru) (na počítačoch na báze systému Windows Vista) nie sú
podporované.

Podporované verzie*1

MP3

Verzia MPEG1, MPEG2, MPEG2.5

Frekvencia snímania 8 kHz - 48 kHz

Bitová rýchlosť 32 kb/s - 320 kb/s, VBR*4

WMA*3

Verzia WMA7, WMA8, WMA9 (okrem WMA9 Pro, WMA9 Lossless, WMA9 Voice)

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

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 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.
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Tabuľka technických údajov (pre CD prehrávač/rádio typu B):

Podporované médiá CD, CD-R, CD-RW, USB 2.0

Podporované systémy súborov ISO9660 ÚROVEŇ 1, ISO9660 ÚROVEŇ 2, Apple ISO, Romeo, Joliet
*ISO9660 ÚROVEŇ 3 (zápis paketov) nie je 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

WMA*2

Verzia WMA7, WMA8, WMA9

Frekvencia snímania 32 kHz - 48 kHz

Bitová rýchlosť 48 kb/s - 192 kb/s, VBR

Informácie označenia Označenie ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3 (iba MP3)

Úrovne priečinkov Úrovne priečinkov: 8, max. počet 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 prehrávať.
*2 Dostupné kódy závisia od typu média, verzie a informácií, ktoré sa budú zobrazovať.
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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) a 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 znečistený, prípadne či bitová rýchlosť nie je príliš nízka.

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” alebo “.wma” alebo keď je prehrávanie
zakázané ochranou proti kopírovaniu, prehrávač sa 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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FM-AM RÁDIO S PREHRÁVAČOM
KOMPAKTNÝCH DISKOV (CD) (typ A)
1. Tlačidlo DISP (Displej)

2. Tlačidlo RADIO

3. Tlačidlo Deň/noc

4. Tlačidlo TA

5. Tlačidlo Vyhľadať/skladba (pretáčanie
dozadu)

6. Tlačidlo Vyhľadať/skladba (pretáčanie
dopredu)

7. Tlačidlo SETUP

8. Tlačidlo Back

9. Tlačidlo vysunutia disku CD

10. Tlačidlo MEDIA

11. Tlačidlo telefónu

12. Volič Napájanie/VOL (Hlasitosť)

13. Tlačidlo RPT (opakovať)

14. Tlačidlo MIX

15. Tlačidlá pamäte staníc

16. Tlačidlo A-Z

17. Volič MENU/ENTER

Základné ovládanie audio systému
Audio systém funguje, keď je spínač zapaľovania v
polohe ON alebo ACC.

Volič napájania/VOL:

ZAPNUTIE/VYPNUTIE napájania:

Audio systém sa zapína stlačením voliča napájania/
<VOL>.

Systém sa zapne a prejde do režimu, ktorý sa pou-
žíval bezprostredne pred vypnutím systému.

Audio systém sa vypína stlačením voliča napájania/
<VOL>.

Ovládanie hlasitosti:

Hlasitosť ovládajte otáčaním voliča napájania/
<VOL>.

Hlasitosť zvuku zvýšte otáčaním voliča napájania/
<VOL> v smere chodu hodinových ručičiek.

Hlasitosť zvuku znížte otáčaním voliča napájania/
<VOL> proti smeru chodu hodinových ručičiek.

JVH0830X
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Tlačidlo SETUP:

Ak chcete nakonfigurovať nastavenia audio systé-
mu, hodín, rádia alebo jazyka, vykonajte nasledujúci
postup:

1. Stlačte tlačidlo <SETUP>.

2. Otočením voliča <MENU/ENTER> vyberte polož-
ku nastavenia spomedzi nasledujúcich:

Audio Hodiny Rádio Jazyk

3. Stlačte volič <MENU/ENTER>.

Po nastavení požadovaných úrovní opakovane stlá-
čajte tlačidlo Späť alebo stlačte tlačidlo <SETUP>.

Nastavenia audia:

Otáčaním voliča <MENU/ENTER> vyberte položku
Audio a stlačte volič <MENU/ENTER>.

Otáčaním voliča <MENU/ENTER> vyberte želanú
položku nastavenia audio systému a stlačte volič
<MENU/ENTER>.

Otáčaním voliča <MENU/ENTER> v smere alebo pro-
ti smeru hodinových ručičiek nastavte nasledujúce
položky a potom potvrďte stlačením voliča <MENU/
ENTER>.

Nižšie sú zobrazené položky, ktoré môžete nastaviť
pre audio systém:

• Ponuka Zvuk

Basy:

Tento ovládač použite na zvýraznenie alebo po-
tlačenie basov.

Výšky:

Tento ovládač použite na zvýraznenie alebo po-
tlačenie výšok.

Vyváž. (Vyváženie):

Tento ovládač použite na nastavenie vyváženia
hlasitosti medzi ľavými a pravými reproduktor-
mi.

Hlasitosť:

Tento ovládač použite na nastavenie vyváženia
hlasitosti medzi prednými a zadnými reproduk-
tormi.

• Ponuka Vstup AUX

Tento ovládač použite na nastavenie výstupnej
hlasitosti z prídavného zdroja.

• Ponuka Hlasit. podľa rýchlosti (Hlasitosť)

Tento režim automaticky ovláda výstupnú hlasi-
tosť z reproduktorov na základe rýchlosti vozid-
la.

Nastavenie hodnoty 0 (nula) vypne funkciu hla-
sitosti závislej od rýchlosti.

• Ponuka Zosilnenie basov

Zapnutie alebo vypnutie funkcie zosilnenia ba-
sov, ktorá zvýrazňuje nižšie zvukové frekvencie.

• Ponuka Predvolené audio

Audio zariadenie má uložené predvolené nasta-
venia ako výrobné nastavenia. Výberom položky
[Áno] zmeníte všetky nastavenia späť na pred-
volené nastavenia od výroby. Výberom položky
[Nie] opustíte ponuku a zachovajú sa aktuálne
nastavenia.

Nastavenie hodín:

Otáčaním voliča <MENU/ENTER> vyberte hodiny a
stlačte volič <MENU/ENTER>.

Otáčaním voliča <MENU/ENTER> vyberte želanú
položku nastavenia hodín a potom stlačte volič
<MENU/ENTER>.

Nižšie sú zobrazené položky, ktoré môžete nastaviť
pre hodiny:

• Nastaviť čas

Vyberte položku [Nastaviť čas] a hodiny potom
nastavte nasledovne:

Začne blikať zobrazenie hodín. Otáčaním voliča
<MENU/ENTER> nastavte hodiny a potom stlač-
te volič <MENU/ENTER>. Začne blikať zobraze-
nie minút. Otáčaním voliča <MENU/ENTER> na-
stavte minúty a nastavenie hodín potom dokon-
čite stlačením voliča <MENU/ENTER>.

• Zapnutie/vypnutie

Zobrazenie hodín môžete zapnúť a vypnúť. Po
zvolení možnosti [Zap.] sa hodiny zobrazia. (Ho-
diny sa budú zobrazovať aj po vypnutí napájania
audio jednotky). Po zvolení možnosti [Vyp.] sa
hodiny nebudú zobrazovať.

• Formát

Zobrazenie hodín prepínajte medzi režimom 24-
hodinového a 12-hodinového času.

Nastavenie rádia:

Otáčaním voliča <MENU/ENTER> vyberte rádio a
stlačte volič <MENU/ENTER>.

Otáčaním voliča <MENU/ENTER> vyberte želanú
položku nastavenia rádia a potom stlačte volič
<MENU/ENTER>.
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Nižšie sú zobrazené položky, ktoré môžete nastaviť
pre rádio:

• TA (ak je súčasťou výbavy)

Zapnutie alebo vypnutie dopravných informácií.
Po zapnutí budú dopravné informácie prerušo-
vať aktuálne prehrávanú hudbu a vodiča infor-
mujú o všetkých prijatých dopravných informá-
ciách.

• Prerušenia DAB (ak je súčasťou výbavy)

Kategóriu prerušenia DAB môžete vybrať zo zo-
znamu pre nastavenie. Po prijatí vybranej infor-
mácie informuje vodiča o informácii, a to preru-
šením hudby prehrávanej v danom čase.

• Obn. zoznam FM

Aktualizovať môžete zoznam staníc FM, ktoré je
možné prijímať.

• Obn. Zoznam DAB (ak je súčasťou výbavy)

Aktualizovať môžete zoznam staníc DAB, ktoré
je možné prijímať. Zoznam DAB sa automaticky
aktualizuje, keď sa nenachádza v zdroji DAB.

• Funkcia DAB EPG (ak je súčasťou výbavy)

Funkcia elektronického programového sprie-
vodcu (EPG) pre DAB je navrhnutá tak, aby po-
núkla používateľovi podobné funkcie ako tele-
vízny elektronický programový sprievodca, ale
pre rádio a súvisiace dátové služby:

– zobrazenie harmonogramu s programami a
udalosťami,

– prehľadávanie zoznamov súčasných a budú-
cich programov,

atď.

• Funkcia Intellitext (ak je súčasťou výbavy)

Správy Intellitext sú špeciálny formát správ s dy-
namickými titulkami (DL), ktoré poskytujú údaje,
ako napríklad šport alebo novinky.

Nastavenie jazyka:

Otáčaním voliča <MENU/ENTER> vyberte jazyk a
stlačte volič <MENU/ENTER>.

Vyberte príslušný jazyk a stlačte volič <MENU/
ENTER>. Po dokončení sa obrazovka automaticky
prispôsobí jazykovému nastaveniu.

Tlačidlo Deň/noc:

Stlačením tlačidla Deň/noc prepínajte jas displeja
medzi denným a nočným režimom.

V nočnom režime sa rozsvietia aj spínače na audio
jednotke.

Tlačidlo telefónu:

Informácie o používaní tlačidla telefónu si pozrite v
časti “Bluetooth® Hands-Free telefónny systém (typ
A Audio)” uvedené neskôr v tejto časti.

Tlačidlo MEDIA:

Stlačením tlačidla <MEDIA> budete prehrávať kom-
patibilné zariadenie po jeho pripojení.

Po každom stlačení tlačidla <MEDIA> sa zdroj zvuku
zmení nasledovne:

CD USB (iPod) Bluetooth AUX CD

Všetky nedostupné zdroje sa preskočia.

Ovládanie rádia
Frekvenčný rozsah a kroková zmena.:
Ak chcete zmeniť frekvenčný rozsah a špecifikáciu
kroku rádia, vykonajte nasledovnú činnosť.

1. Zapnite audio systém.

2. Stlačte tlačidlo <RADIO> a vyberte režim AM ale-
bo FM.

3. Tlačidlo <SETUP> stlačte a podržte na viac ako 3
sekundy.

4. Po 3 sekundách naďalej držte tlačidlo <SETUP> a
volič <MENU/ENTER> otáčajte proti smeru hodi-
nových ručičiek, pokým nebudete počuť 3 cvak-
nutia, v smere hodinových ručičiek, pokým nebu-
dete počuť 3 cvaknutia a následne proti smeru
hodinových ručičiek, pokým nebudete počuť 3
cvaknutia.

5. Volič <MENU/ENTER> otáčajte, pokým sa nezvý-
razní položka [Region] a stlačte volič <MENU/
ENTER>.

6. Vyberte príslušný región.

7. Nastavenie použite vypnutím audio systému, pre-
pnutím spínača zapaľovania do polohy [Vyp.] a
následným prepnutím spínača zapaľovania späť
do polohy [Zap.].

Tlačidlo RADIO:

Keď tlačidlo <RADIO> stlačíte pri vypnutom audio
systéme, audio systém sa zapne a zapne sa rádio.

Keď tlačidlo <RADIO> stlačíte v čase, keď sa pre-
hráva iný zdroj zvuku, tento iný zdroj zvuku sa vy-
pne a zapne sa rádio.
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Ak chcete zmeniť vlnové pásmo rádia, tlačidlo
<RADIO> stláčajte dovtedy, pokým sa nezobrazí po-
žadované pásmo.

Modely s funkciou DAB

FM 1 FM 2 DAB 1 DAB 2 AM FM 1

Stlačením a podržaním tlačidla <RADIO> aktualizu-
jete zoznam staníc.

Modely bez funkcie DAB

FM 1 FM 2 AM FM 1

Stlačením a podržaním tlačidla <RADIO> aktualizu-
jete zoznam staníc.

Tlačidlá Vyhľadať/skladba:

Frekvenciu manuálne zmeňte krátkym stlačením
tlačidla alebo .

Ak chcete upraviť frekvenciu vysielajúcej stanice au-
tomaticky, stlačte a podržte tlačidlo alebo

. Keď systém naladí vysielajúcu stanicu, zastaví
sa na nej.

Tlačidlá pamäte staníc:
Ak počas príjmu rádia stlačíte tlačidlo pamäte sta-
nice na menej ako 2 sekundy, zvolíte uloženú rádi-
ostanicu.

Modely s funkciou DAB

Audio systém je schopný uložiť až 12 frekvencií sta-
níc FM (6 pre FM 1 aj pre FM 2), 6 frekvencií staníc AM
a 12 frekvencií staníc DAB (6 pre DAB 1 aj pre DAB 2).

Modely bez funkcie DAB

Audio systém je schopný uložiť až 12 frekvencií sta-
níc FM (6 pre FM 1 aj pre FM 2) a 6 frekvencií staníc
AM.

Aby ste frekvenciu stanice uložili ručne:

1. Nalaďte frekvenciu želanej vysielajúcej stanice.

2. Stlačte a podržte tlačidlo pamäte stanice - až po-
kým nezaznie pípnutie. (Rádio sa stlmí, keď zatla-
číte tlačidlo pamäťovej predvoľby.)

3. Zobrazí sa ukazovateľ stanice, čo znamená, že
predvoľba bola uložená úspešne.

4. Kroky 1 - 3 vykonajte aj pre všetky ostatné tla-
čidlá predvolieb staníc.

Odpojením kábla batérie alebo vypálením audio po-
istky sa pamäť staníc vymaže. V takomto prípade
vynulujte želané stanice.

Ovládanie systému údajov rádia (RDS):
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.

POZNÁMKA

V niektorých krajinách alebo regiónoch nemusia
byť niektoré z týchto služieb k dispozícii.

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 RDS

Ak vyhľadávacím alebo ručným ladením naladíte
stanicu s RDS signálom, prijímajú sa aj údaje RDS a

zobrazí sa názov Program Service (Programové
služby) (PS).

Tlačidlo TA (dopravné správy):
Funkcie TA sú k dispozícii v režime rádia (FM) alebo
akéhokoľvek iného zdroja zvuku.

• Režim TA vyberiete stlačením tlačidla <TA>. Indi-
kátor TA je počas zapnutia režimu TA zobrazený.

• Keď znovu stlačíte tlačidlo <TA>. Režim sa vypne
a indikátor TA z displeja zmizne.

Funkcia prerušenia dopravných správ

Keď dôjde k prijatiu dopravnej správy, správa sa na-
ladí a na displeji sa zobrazí upozorňovacia správa s
názvom rádiostanice.

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 preruší. Režim TA sa vráti do pohotovost-
ného režimu a jednotka sa vráti k predchádzajú-
cemu zdroju.

Vysielanie digitálneho zvuku (ak je súčasťou
výbavy):
DAB (Vysielanie digitálneho zvuku) je štandard pre
digitálne rozhlasové vysielanie.

Môžu sa prijímať rôzne druhy informácií, ktoré vy-
berie vodič (cestovanie, výstrahy, novinky, počasie,
šport atď.). Tieto informácie sa následne poskytnú
vodičovi.

Prerušenia DAB

Keď je vybrané nastavenie prerušení DAB, prijaté in-
formácie sa zobrazia na displeji.
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Prevádzka prehrávača diskov CD
Vkladanie:
Vložte disk CD do otvoru potlačenou stranou sme-
rom hore. Disk CD sa automaticky vsunie do otvoru
a spustí sa prehrávanie. Po načítaní disku CD sa na
displeji objaví počet skladieb a odohraný čas.

VÝSTRAHA

Nepokúšajte sa vsunúť disk CD do otvoru silou.
Mohlo by to poškodiť prehrávač.

POZNÁMKA

• CD prehrávač prijíma bežné audio disky CDs
alebo disky CD obsahujúce súbory MP3/WMA.

• Audio zariadenie automaticky zistí, či ste vlo-
žili disk CD obsahujúci súbory MP3/WMA a oz-
načí sa [MP3CD].

• Správa s upozornením na chybu sa zobrazí v
prípade vloženia nekompatibilného typu dis-
ku (napr. DVD) alebo v prípade, že prehrávač
nedokáže načítať disk CD. Disk vysuňte a vlož-
te iný disk.

Tlačidlo MEDIA:

Ak chcete prepnúť na režim CD, po vložení disku CD
stláčajte tlačidlo <MEDIA> dovtedy, pokým nezvo-
líte režim CD.

Zobrazenie zoznamu:
Počas prehrávania skladby stlačte volič <MENU/
ENTER>, aby ste dostupné skladby zobrazili v reži-
me zobrazenia zoznamu. Ak chcete zo zoznamu vy-
brať skladbu alebo chcete vybrať skladbu, od ktorej
chcete počúvať, otočte volič <MENU/ENTER> a po-
tom stlačte volič <MENU/ENTER>.

Rýchle vyhľadávanie:
V režime zobrazenia zoznamu môžete pomocou
rýchleho vyhľadávania v zozname nájsť určitú
skladbu. Stlačte tlačidlo <A-Z>, potom volič <MENU/
ENTER> otočte na prvé písmeno názvu skladby a
následne stlačte volič <MENU/ENTER>. Ak sa nájdu,
zobrazí sa zoznam dostupných skladieb. Želanú
skladbu prehrajte jej výberom a stlačením voliča
<MENU/ENTER>.

Tlačidlo Vyhľadať/skladba:

Stlačením a podržaním tlačidla vyhľadávania/
skladby vykonáte rýchle pretáčanie dopredu alebo
dozadu v rámci skladby. Po uvoľnení tlačidla sa bu-
de skladba prehrávať normálnou rýchlosťou pre-
hrávania.

O skladbu nahor/nadol:

Po jednom stlačení tlačidla vyhľadávania/skladby
dôjde k preskočeniu skladby dopredu na nasledu-
júcu skladbu alebo dozadu na začiatok aktuálnej
skladby. Viac ako jedným stlačením tlačidla vyhľa-
dávania/skladby budete preskakovať cez skladby.

Prehľadávanie priečinkov:
Ak nahraté médium obsahuje priečinky s hudob-
nými súbormi, po stlačení tlačidla vyhľadávania/
skladby sa budú postupne prehrávať skladby z kaž-
dého priečinka.

Ak chcete vybrať želaný priečinok:

1. Stlačením voliča <MENU/ENTER> zobrazíte
zoznam skladieb v aktuálnom priečinku.

2. Stlačte tlačidlo Späť.

3. Želaný priečinok vyberte otáčaním voliča
<MENU/ENTER>.

4. Do priečinka vstúpte stlačením voliča <MENU/
ENTER>. Opätovným stlačením voliča <MENU/
ENTER> spustíte prehrávanie prvej skladby alebo
otočením voliča <MENU/ENTER> a stlačením vo-
liča <MENU/ENTER> vyberte inú skladbu.

Ak aktuálne zvolený priečinok obsahuje podpriečin-
ky, po stlačení voliča <MENU/ENTER> sa zobrazí no-
vá obrazovka so zoznamom podpriečinkov. Na že-
laný podpriečinok prejdite otáčaním voliča <MENU/
ENTER> a potom ho vyberte stlačením voliča
<MENU/ENTER>. Ak sú skladby nahraté aj v koreňo-
vom priečinku, vyberte položku priečinka [Root].

Pre návrat na obrazovku s predchádzajúcim prie-
činkom stlačte tlačidlo Späť.

Tlačidlo RPT:

Stlačte tlačidlo <RPT> a aktuálna skladba sa bude
prehrávať neprerušovane.

Tlačidlo MIX:

Stlačte tlačidlo <MIX> a všetky skladby sa budú pre-
hrávať v náhodnom poradí.

Tlačidlo DISP:

Počas prehrávania disku CD s nahratými hudobný-
mi informačnými označeniami (CD text/textové
označenia ID3) sa bude zobrazovať názov prehráva-
nej sklady, ak je k dispozícii.

V prípade opakovaného stláčania tlačidla <DISP> sa
spolu s názvom skladby môžu zobraziť nasledovné
ďalšie informácie o skladbe:

Čas skladby Názov interpreta Názov albumu
Čas skladby
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Podrobnosti skladby:

Stlačením a podržaním tlačidla <DISP> zobrazenie
prepnete na podrobný prehľad. Na predchádzajúcu
obrazovku sa vrátite stlačením tlačidla Back.

Tlačidlo vysunutia disku CD:

Keď tlačidlo vysunutia disku CD stlačíte v čase, keď
je spínač zapaľovania v polohe ON alebo ACC, disk
CD sa vysunie.

Ak disk CD vysuniete stlačením tlačidla vysunutia
disku CD a disk z otvoru nevyberiete do 20 sekúnd,
disk CD sa opakovane automaticky zasunie do prie-
činka, aby zostal chránený.

Port pripojenia USB (Universal Serial
Bus)
Základná obsluha zariadenia USB:
Pripojovací port USB sa nachádza v spodnej časti
prístrojového panela. Pozri “Port pripojenia USB
(Universal Serial Bus)” uvedené neskôr v tejto časti.
Pamäťové zariadenie USB pripojte k pripojovaciemu
portu. Pamäťové zariadenie USB sa zapne automa-
ticky.

Podrobnosti o správnom používaní a starostlivosti
o zariadenie nájdete v informáciách pre vlastníka
od výrobcu vášho zariadenia.

Ak sa systém vypol počas prehrávania pamäťového
zariadenia USB, pamäťové zariadenie USB spustíte
stlačením voliča napájania/<VOL>.

Nasledovné činnosti sú zhodné s hlavnými činnos-
ťami audio systému pre činnosť kompaktného dis-
ku (CD). Pre podrobnosti si pozrite “Prevádzka pre-
hrávača diskov CD” uvedené skôr v tejto časti.

• Zobrazenie zoznamu

• Rýchle vyhľadávanie

• (Vyhľadať/skladba)

• MIX (náhodné prehrávanie)

• RPT (opakovanie skladby)

• Prehľadávanie priečinkov

Tlačidlo MEDIA:

Ak chcete ovládať pamäťové zariadenie USB, opa-
kovane stláčajte tlačidlo <MEDIA>, pokým nezvolíte
režim USB.

Tlačidlo DISP:

Počas prehrávania skladby s nahratými informač-
nými označeniami (označenia ID3-tag) sa bude zo-
brazovať názov prehrávanej sklady.

V prípade opakovaného stláčania tlačidla <DISP> sa
spolu s názvom skladby môžu zobraziť nasledovné
ďalšie informácie o skladbe:

Čas skladby Interpret Album Čas skladby

Podrobnosti skladby:

Stlačením a podržaním tlačidla <DISP> zobrazenie
prepnete na podrobný prehľad. Stlačením tlačidla
Späť sa vrátite na zobrazenie režimu hlavného zo-
brazenia.

Obsluha prehrávača iPod
Pripojenie prehrávača iPod:
Podrobnosti o správnom používaní a starostlivosti
o zariadenie nájdete v informáciách pre vlastníka
od výrobcu vášho zariadenia.

Pripojovací port USB sa nachádza v spodnej časti
prístrojového panela. Pozri “Port pripojenia USB
(Universal Serial Bus)” uvedené neskôr v tejto časti.

Po pripojení prehrávača iPod k vozidlu bude možné
hudobnú knižnicu prehrávača iPod obsluhovať po-
mocou ovládacích prvkov audia vozidla.

Kompatibilita:
Systémová jednotka musí byť kompatibilná so všet-
kými zariadeniami (minulými a budúcimi), ktoré
podporujú protokol príslušenstva Apple na prepo-
jení USB, a to vrátane (a bez obmedzenia na):

• iPod Classic G6 (verzia firmvéru 1.0.0 -)

• iPod Nano G5 (verzia firmvéru 1.0.1 -)

• iPod Nano G6 (verzia firmvéru 1.0 -)

• iPod Nano G7 (verzia firmvéru 1.0.0 -)

• iPod Touch G4 (iOS 4.1 -)

• iPod Touch G5 (iOS 6.0.0 -)

• iPhone 3G (iOS 2.1 -)

• iPhone 3GS (iOS 3.0 -)

• iPhone 4 (iOS 4.0 -)

• iPhone 4S (iOS 4.0 -)

• iPhone 5 (iOS 6.0.0 -)

• iPhone 5c (iOS 6.0.0 -)

• iPhone 5s (iOS 6.0.0 -)

• iPhone 6 (iOS 8.0.0 -)

• iPhone 6 Plus (iOS 8.0.0 -)

• iPhone 6s (iOS 9.0.0 -)

• iPhone 6s Plus (iOS 9.0.0 -)

POZNÁMKA

Tento audio systém nepodporuje nabíjanie zaria-
dení iPad.
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Tlačidlo MEDIA:

Ak chcete ovládať zariadenie iPod, opakovane stlá-
čajte tlačidlo <MEDIA>, pokým nezvolíte režim USB
(iPod) a potom stlačte volič <MENU/ENTER>.

Základná obsluha zariadenia iPod:
Rozhranie:

Rozhranie pre obsluhu prehrávača iPod zobrazené
na displeji audio systému je podobné rozhraniu pre-
hrávača iPod. Skladbu na prehrávači iPod prehrajte
pomocou voliča <MENU/ENTER>.

Nasledovné položky možno zvoliť na obrazovke zo-
znamu ponuky.

• Playlisty

• Interpreti

• Albumy

• Skladby

• Viac

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 “Prevádzka pre-
hrávača diskov CD” uvedené skôr v tejto časti.

• Zobrazenie zoznamu

• Rýchle vyhľadávanie

• (Vyhľadať/skladba)

• MIX (náhodné prehrávanie)

• RPT (opakovanie skladby)

• Prehľadávanie priečinkov

Tlačidlo DISP:

Počas prehrávania skladby s nahratými informač-
nými označeniami (označenia ID3-tag) sa bude zo-
brazovať názov prehrávanej sklady.

V prípade opakovaného stláčania tlačidla <DISP> sa
spolu s názvom skladby môžu zobraziť nasledovné
ďalšie informácie o skladbe:

Čas skladby Interpret Album Čas skladby

Podrobnosti skladby:

Stlačením a podržaním tlačidla <DISP> zobrazenie
prepnete na podrobný prehľad. Na hlavné zobraze-
nie sa vrátite stlačením tlačidla Back.

Činnosť audio prehrávača Bluetooth®
Regulačné informácie:

m

Bluetooth® je ochranná
známka vo vlastníctve
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jej licenciu vlastní
spoločnosť Visteon
Corporation.

POZNÁMKA

Audio systém podporuje len zariadenia
Bluetooth® s AVRCP (Profil diaľkového ovládania
pre audio/video) verzie 1.3 alebo 1.0, prípadne
staršej.

Základná obsluha audio prehrávača Bluetooth®:

Ak chcete prehrávať audio zariadenie Bluetooth®,
toto zariadenie musíte spárovať so systémom vo
vozidle. Pre postup párovania si pozrite “Nastavenia
rozhrania Bluetooth®” uvedené neskôr v tejto časti.

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.

Tlačidlo MEDIA:

Ak chcete použiť prúdenie zvuku Bluetooth®, opa-
kovane stláčajte tlačidlo <MEDIA>, pokým sa nezob-
razí [BT Audio].

Typ zobrazeniajA alebojB , zobrazený na audio sys-
téme sa môže odlišovať v závislosti od verzie
Bluetooth® zariadenia.

JVH0848XZ
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Tlačidlá rýchleho pretáčania
dopredu (stopa), rýchleho
pretáčania dozadu (prehľad):

Ak viackrát za sebou stlačíte tlačidlo (stopa)
alebo (prehľad), skladba sa bude prehrávať
vyššou rýchlosťou. Po uvoľnení tlačidla sa bude
skladba prehrávať normálnou rýchlosťou prehráva-
nia.

Tlačidlá skladby nahor/
nadol:

Po jednom stlačení tlačidla (stopa) alebo
(prehľad) dôjde k preskočeniu skladby dopredu na
nasledujúcu skladbu alebo dozadu na začiatok ak-
tuálne prehrávanej skladby. Viac ako jedným stlače-
ním tlačidla (skladba) alebo (prehľad) bu-
dete preskakovať cez skladby.

Tlačidlo DISP:

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 <DISP> sa
spolu s názvom skladby môžu zobraziť ďalšie infor-
mácie o skladbe.

Dlhým stlačením tlačidla <DISP> prepnete displej na
podrobný prehľad, ktorý sa po niekoľkých sekun-
dách vráti na hlavný displej, prípadne krátko stlačte
tlačidlo <DISP>.

Obsluha prehrávača AUX
Konektor AUX sa nachádza v spodnej časti prístro-
jového panela. (Pozri časť “Vstupný konektor AUX
(prídavný)” uvedené neskôr v tejto časti.) Konektor
vstupu AUX akceptuje všetky štandardné analógo-
vé zvukové vstupy, ako napríklad prenosný kazeto-
vý/CD prehrávač, MP3 prehrávač alebo prenosný
počítač.

Spoločnosť NISSAN odporúča používanie stere-
ofónneho kábla s mini zásuvkou pri pripájaní vášho
hudobného zariadenia k audio systému. Pri použití
monofónneho kábla sa hudba možno nebude pre-
hrávať správne.

Tlačidlo MEDIA:

Ak chcete prepnúť na režim AUX, opakovane stlá-
čajte tlačidlo <MEDIA>, pokým nezvolíte režim AUX.
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FM-AM RÁDIO S PREHRÁVAČOM
KOMPAKTNÝCH DISKOV (CD) (typ B)
1. Tlačidlo CD

2. Tlačidlo RADIO/FM-AM

3. Tlačidlo vysunutia disku

4. Otvor na vloženie disku

5. Tlačidlá Vyhľadať/skladba

6. Volič Napájanie/VOLUME

7. Tlačidlo AUX (prídavné)

8. Volič ENTER/posúvanie

9. Tlačidlo BACK

10. Tlačidlo SETUP

Základné ovládanie audio systému
Audio systém funguje, keď je spínač zapaľovania v
polohe ON alebo ACC.

Volič Napájanie/VOLUME:

Stlačením voliča Napájanie/VOLUME zapnete a vy-
pnete audiosystém.

Hlasitosť upravte otáčaním voliča Napájanie/VOLU-
ME.

Toto vozidlo môže byť vybavené funkciou hlasitosti
závislej na rýchlosti vozidla (SSV) pre audio. Po za-
pnutí tejto funkcie sa bude hlasitosť audio systému
upravovať automaticky v závislosti od zmeny rých-
losti vozidla. Pre činnosti potrebné na zapnutie a
vypnutie funkcie SSV si pozrite “Nastavenia zvuku”
uvedené skôr v tejto časti.

Nastavenia zvuku:
Pre činnosti potrebné na upravenie nastavení zvu-
ku si pozrite “Nastavenia zvuku” uvedené skôr v tej-
to časti.

Dopravná informácia:
Dotknutím sa položky [TA] na obrazovke audio sys-
tému zapnite alebo vypnite nastavenie dopravných
informácií. Po zapnutí budú dopravné informácie
prerušovať prehrávanú hudbu a vodiča informujú o
prijatých dopravných informáciách.

Ovládanie rádia
Audio systém funguje, keď je spínač zapaľovania v
polohe ON alebo ACC.

JVH1566XZ
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Tlačidlo voľby vlnového pásma rádia:
Stlačením tlačidla voľby vlnového pásma <RADIO>
zmeníte vlnové pásmo nasledovne:

AM DAB FM AM

Ak sa prehráva iný zdroj zvuku, keď stlačíte tlačidlo
RADIO/FM-AM, prehrávaný zdroj zvuku sa automa-
ticky vypne a spustí sa prehrávanie rozhlasovej sta-
nice, ktorá sa prehrávala ako posledná.

Ladenie rádia:
V režime rádia môžete rádio naladiť pomocou doty-
kovej obrazovky. Ak chcete zobraziť vizuálny tuner,
dotknite sa klávesu [Manuálne] v dolnej časti obra-
zovky. Zobrazí sa obrazovka s lištou, na ktorej sú
nízke frekvencie znázornené vľavo a vysoké vpravo.

Na ladenie môžete použiť jednu z nasledujúcich čin-
ností.

• Dotknutie sa lišty na obrazovke

• Dotknutie sa položky [ ]/[ ] na obrazov-
ke

• Otočenie voliča ENTER/posúvanie

Ak sa chcete vrátiť na štandardnú obrazovku zo-
brazenia rádia, dotknite sa klávesu [OK].

Zoznam staníc:
Ak chcete zobraziť zoznam staníc, v režime FM ale-
bo DAB (ak je súčasťou výbavy) sa dotknite položky
[Zozn. FM] alebo [Zozn. DAB].

Tlačidlá Vyhľadať/skladba:

V režime rádia stlačením tlačidiel Vyhľadať/skladba
spustíte ladenie od nízkej po vysokú frekvenciu ale-
bo od vysokej po nízku frekvenciu a ladenie sa za-
staví po vyhľadaní najbližšej stanice.

Klávesy pamäte staníc:
Pre pásmo AM môžete uložiť až šesť staníc a pre
každé z ostatných pásiem môžete uložiť až dvanásť
staníc.

1. Vlnové pásmo rádia vyberte pomocou tlačidla vý-
beru vlnového pásma rádia.

2. Požadovanú stanicu nalaďte buď pomocou ma-
nuálneho ladenia, alebo ladenia s vyhľadávaním.
Dotknite sa a podržte ktorýkoľvek zo želaných
klávesov pamäte staníc, až kým nebudete počuť
pípnutie.

Pre FM a DAB zobrazte klávesy pamäte 7 - 12
dotknutím sa klávesu [7-12].

3. Indikátor predvolenej stanice sa zapne a zvuk sa
obnoví. Programovanie je teraz dokončené.

Obsluha DAB:
V režime DAB sú k dispozícii nasledujúce klávesy čin-
ností a informácie.

• Zoznam DAB:

Dotknutím sa zobrazíte dostupný zoznam sta-
níc.

• TA:

Dotknutím sa tohto klávesu zapnete a vypnete
režime TA (dopravné informácie). Po zapnutí bu-
dú prijaté TA prerušovať prehrávaný zdroj zvuku.

• Špec. kanál:

Kláves [Extra chan] povolí prístup k ďalším stani-
ciam prenášaným v rámci skupiny aktuálne zvo-
lenej stanice. Ak špeciálne stanice nie sú v rámci
skupiny k dispozícii, kláves nebude funkčný.

• Text rádia:

Text rádia sa zobrazuje na hlavnej obrazovke
DAB pod názvom stanice DAB. Tento text zobra-
zuje program rádia a informácie o skladbe usta-
novené stanicou DAB.

EAS v teste EAS (zobrazuje sa na obrazovke ako ná-
zov PTY) je skratka anglického pojmu Emergency
Alert System (Systém tiesňových upozornení).

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. Toto sa môže zobraziť aj na
displeji s informáciami o vozidle.

Prevádzka prehrávača diskov CD
Vloženie disku:
Vložte disk CD do otvoru potlačenou stranou sme-
rom hore. Disk CD sa automaticky vsunie do otvoru
a spustí sa prehrávanie. Ak je rádio už spustené, au-
tomaticky sa vypne a disk CD sa začne prehrávať.

VÝSTRAHA

Netlačte kompaktný disk do otvoru silou. Mohlo
by to poškodiť prehrávač.

Tlačidlo:

Keď stlačíte tlačidlo CD pri vypnutom systéme a vlo-
ženom disku CD, systém sa zapne a disk CD sa zač-
ne prehrávať.

Keď stlačíte tlačidlo CD, keď je vložený disk CD a
prehráva sa rádio, rádio sa vypne a spustí sa prehrá-
vanie disku CD.
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Tlačidlo Vyhľadať/skladba:

Keď počas prehrávania disku CD stlačíte tlačidlo Vy-
hľadať/skladba (pretáčanie dozadu/dopredu) na
dobu dlhšiu ako 1,5 sekundy, disk CD sa bude počas
pretáčania dopredu alebo dozadu prehrávať. Keď
tlačidlo uvoľníte, prehrávanie CD bude pokračovať
normálnou rýchlosťou.

Keď počas prehrávania disku CD stlačíte tlačidlo Vy-
hľadať/skladba (pretáčanie dozadu) alebo tlačidlo
Vyhľadať/skladba (pretáčanie dopredu) na menej
než 1,5 sekundy, bude sa prehrávať nasledujúca
skladba alebo začiatok aktuálnej skladby na disku
CD. Tlačidlo stlačte viackrát, aby ste preskočili cez
skladby na disku CD. Ak preskočíte poslednú sklad-
bu na disku CD, spustí sa prehrávanie prvej skladby
na disku. Ak preskočíte poslednú skladbu v priečin-
ku na disku MP3 CD, prehrá sa prvá skladba v nasle-
dujúcom priečinku.

Režim zobrazenia CD/MP3/WMA:
Počas počúvania CD alebo MP3/WMA CD je možné
zobrazovanie určitého textu (ak sa používa CD so
zakódovaným textom). V závislosti od spôsobu kó-
dovania disku CD alebo MP3/WMA disku CD sa zo-
brazuje text s menom interpreta, albumu a skladby.
Na obrazovke sa zobrazujú aj klávesy činností.

Zmiešanie:

Ak sa počas prehrávania disku CD alebo MP3 CD
dotknete klávesu [Mix], schéma náhodného prehrá-
vania sa zmení nasledovne:

(CD)

(Normálne) Zmiešať (Normálne)

(Disk CD s komprimovanými zvukovými súbormi)

(Normálne) Náhodný priečinok Náhodne všet-
ko (Normálne)

Opakovať:

Ak sa počas prehrávania disku CD alebo MP3 CD
dotknete klávesu [Opakov.], schéma opakovaného
prehrávania sa zmení nasledovne:

(CD)

(Normálne) Opakovať (Normálne)

(Disk CD s komprimovanými zvukovými súbormi)

(Normálne) Opakovať skladbu Opakovať prie-
činok (Normálne)

Hľadanie:

Ak chcete zobraziť tituly na disku CD vo formáte
zoznamu, dotknite sa klávesu [Hľadanie]. Ak chcete
spustiť prehrávanie skladby, dotknite sa názvu
skladby v zozname. Ak sa prehráva disk CD so sú-
bormi MP3, dotykom klávesu [Hľadanie] tiež zobra-
zíte priečinky na disku. Dotknutím sa klávesu [Vrátiť
sa na Zoznam] zobrazíte zoznamy vo vyššej vrstve.
Podľa pokynov pre výber skladby na dotykovej ob-
razovke zvoľte priečinok.

Tlačidlo vysunutia disku:

Keď stlačíte tlačidlo vysunutia disku v čase, keď je
vložený disk CD, disk CD sa vysunie.

Ak disk CD nevyberiete do 10 sekúnd, disk CD sa
zasunie späť.

Obsluha zariadenia USB
Audio systém funguje, keď je spínač zapaľovania v
polohe ON alebo ACC.

Pripojovací port USB sa nachádza v spodnej časti
prístrojového panela. Pozri “Port pripojenia USB
(Universal Serial Bus)” uvedené neskôr v tejto časti.
Pamäťové zariadenie USB pripojte k pripojovaciemu
portu USB. Pamäťové zariadenie USB sa zapne au-
tomaticky.

Podrobnosti o správnom používaní a starostlivosti
o zariadenie nájdete v informáciách pre vlastníka
od výrobcu vášho zariadenia.

Základná obsluha USB:
Ak sa prehráva iný zdroj zvuku a pamäťové zariade-
nie USB je vložené, tlačidlo AUX stláčajte dovtedy,
pokým sa obrazovka na displeji nezmení na režim
pamäte USB.

Ak sa systém vypol počas prehrávania pamäťového
zariadenia USB, pamäťové zariadenie USB reštartuj-
te stlačením voliča napájania/VOLUME.

Ak chcete spustiť prehrávanie skladby, dotknite sa
názvu skladby na obrazovke.

Obsluha obrazovky USB:
Kým sa prehrávajú súbory z pamäťového zariade-
nia USB, schému prehrávania je možné zmeniť tak,
aby sa skladby prehrávali opakovane alebo v ná-
hodnom poradí.
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Zmiešanie:

Ak sa počas prehrávania pamäťového zariadenia
USB dotknete klávesu [Mix], schéma náhodného
prehrávania sa zmení nasledovne:

(Normálne) Náhodný priečinok Náhodne všet-
ko (Normálne)

Opakovať:

Ak sa počas prehrávania pamäťového zariadenia
USB dotknete klávesu [Opakov.], schéma opakova-
ného prehrávania sa zmení nasledovne:

(Normálne) Opakovať skladbu Opakovať prie-
činok (Normálne)

Hľadanie:

Rozhranie USB zobrazte dotknutím sa klávesu [Hľa-
danie]. Dotknutím sa položky na obrazovke vyberte
skladby, ktoré chcete prehrať.

Tlačidlá Vyhľadať/skladba:

Ak sa chcete vrátiť na začiatok aktuálnej skladby,
stlačte tlačidlo Vyhľadať/skladba (pretáčanie doza-
du) počas prehrávania zvukového súboru z pamä-
ťového zariadenia USB. Niekoľkonásobným stlače-
ním tlačidla preskočíte dozadu viacero skladieb.

Ak sa chcete posunúť ďalej o jednu skladbu, stlačte
tlačidlo Vyhľadať/skladba (pretáčanie dopredu) po-
čas prehrávania zvukového súboru z pamäťového
zariadenia USB. Niekoľkonásobným stlačením tla-
čidla preskočíte dopredu viacero skladieb. Ak pre-
skočíte poslednú skladbu na pamäťovom zariadení
USB, prehrá sa prvá skladba v nasledujúcom prie-
činku.

Obsluha prehrávača iPod
Pripojenie prehrávača iPod:
Pripojovací port USB sa nachádza v spodnej časti
prístrojového panela. Pozri “Port pripojenia USB
(Universal Serial Bus)” uvedené neskôr v tejto časti.

Ak vaše zariadenie iPod podporuje nabíjanie cez pri-
pojenie USB, jeho batéria sa bude počas pripojenia
k vozidlu nabíjať, keď bude spínač zapaľovania v po-
lohe ON alebo ACC.

Kompatibilita:

Kompatibilné sú nasledovné modely:

• iPod 5. generácie (verzia firmvéru 1.2.3 alebo nov-
šia)

• iPod Classic (verzia firmvéru 1.1.1 alebo novšia)

• iPod Touch (verzia firmvéru 2.0.0 alebo novšia)*

• iPod nano - 1. generácia (verzia firmvéru 1.3.1 ale-
bo novšia)

• iPod nano - 2. generácia (verzia firmvéru 1.1.3 ale-
bo novšia)

• iPod nano - 3. generácia (verzia firmvéru 1.1.3 ale-
bo novšia)

• iPod nano - 4. generácia (verzia firmvéru 1.0.4
alebo novšia)

• iPod nano - 5. generácia (verzia firmvéru 1.0.1 ale-
bo novšia)

* Niektoré funkcie tohto prehrávača iPod nemusia
byť plne funkčné.

Vždy sa ubezpečte, že firmvér prehrávača iPod je
aktualizovaný na vyššie uvedenú verziu.

Základná obsluha zariadenia iPod:
Ak sa systém vypol počas prehrávania z prehrávača
iPod, prehrávač iPod spustíte stlačením tlačidla na-
pájania/VOLUME.

Ak sa prehráva iný zdroj zvuku a prehrávač iPod je
pripojený, tlačidlo AUX stláčajte dovtedy, pokým sa
obrazovka na displeji nezmení na režim iPod.

Podrobnosti o správnom používaní a starostlivosti
o zariadenie nájdete v informáciách pre vlastníka
od výrobcu vášho zariadenia.

Obsluha rozhrania:

Rozhranie pre obsluhu prehrávača iPod zobrazené
na obrazovke displeja audio systému vozidla je po-
dobné rozhraniu prehrávača iPod. Na pohyb v po-
nukách na obrazovke použite dotykovú obrazovku,
tlačidlo SPÄŤ alebo volič ENTER/posúvanie.

Počas prehrávania z prehrávača iPod vyvoláte roz-
hranie iPod dotknutím sa klávesu [Menu].

V závislosti od modelu prehrávača iPod môžu byť
na obrazovke zoznamu ponuky k dispozícii nasle-
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dujúce položky. Ďalšie informácie o každej položke
nájdete v používateľskej príručke k prehrávaču iPod.

• Playlisty

• Interpreti

• Albumy

• Hudobné smery

• Skladby

• Skladatelia

• Audio knihy

• Podcasty

Rolovanie v ponukách:

Pri navigácii v dlhých zoznamoch interpretov, albu-
mov a skladieb v ponuke hudby je možné rolovať v
zozname podľa prvého znaku v názve. Ak chcete
aktivovať indexovanie znakov, dotknite sa klávesu
[A-Z] v pravom hornom rohu obrazovky. Ak chcete
zvoliť číslo alebo písmeno, na ktoré sa chcete posu-
núť v zozname, otáčajte volič ENTER/posúvanie a
potom stlačte volič ENTER/posúvanie.

Ak sa po tridsiatich sekundách nezvolí žiaden znak,
obnoví sa štandardné zobrazenie.

Režim náhodného a opakovaného prehrávania:
Kým sa prehrávajú súbory z prehrávača iPod, sché-
mu prehrávania je možné zmeniť tak, aby sa sklad-
by prehrávali opakovane alebo v náhodnom poradí.

Zmiešanie:

Ak sa počas prehrávania prehrávača iPod dotknete
klávesu [Mix], schéma náhodného prehrávania sa
zmení nasledovne:

(Normálne) Náhodné skladby (Normálne)

Opakovať:

Ak sa počas prehrávania prehrávača iPod dotknete
klávesu [Opakov.], schéma opakovaného prehráva-
nia sa zmení nasledovne:

(Normálne) Opak. skladbu (Normálne)

Tlačidlá Vyhľadať/skladba:

Ak chcete preskočiť o jednu skladbu dozadu alebo
dopredu, stlačte tlačidlo Vyhľadať/skladba (pretá-
čanie dozadu) alebo Vyhľadať/skladba (pretáčanie
dopredu).

Ak chcete prehrávanú skladbu pretočiť dozadu ale-
bo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo Vyhľadať/
skladba (pretáčanie dozadu) alebo Vyhľadať/sklad-
ba (pretáčanie dopredu) na 1,5 sekundy počas pre-
hrávania skladby. Skladba sa prehrá zvýšenou
rýchlosťou za súčasného pretáčania dozadu alebo
dopredu. Po uvoľnení tlačidla sa prehrávanie sklad-
by vráti na normálnu rýchlosť.

Činnosť audio prehrávača Bluetooth®
Ak vlastníte kompatibilné zvukové zariadenie s roz-
hraním Bluetooth® schopné prehrávať zvukové sú-
bory, toto zariadenie je možné pripojiť k audio sys-
tému vo vozidle, aby bolo možné prehrávať zvukové
súbory obsiahnuté v zariadení s použitím reproduk-
torov vo vozidle.

Ochranná známka Bluetooth®:

m
Bluetooth® je ochranná znám-
ka spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc., ktorá na ňu udelila licenciu
spoločnosti Robert Bosch Gm-
bH.

Pripojenie k rozhraniu Bluetooth® audio:

Ak chcete pripojiť zvukové zariadenie s rozhraním
Bluetooth® k vozidlu, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo <SETUP>.

2. Vyberte kláves [Telephone & Bluetooth].

3. Vyberte kláves [Pair New Device].

JVH0681XZ
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4. Systém potvrdí príkaz a požiada vás o spustenie
pripájania z telefónu. Postup pripojenia mobilné-
ho telefónu sa líši pri každom modeli mobilného
telefónu. Podrobnosti nájdete v príručke vlastní-
ka zariadenia Bluetooth®.

Základná obsluha audio prehrávača Bluetooth®:
Ak chcete prepnúť na režim Bluetooth® audio, opa-
kovane stláčajte tlačidlo AUX, kým sa na obrazovke
nezobrazí režim Bluetooth® audio.

Ovládacie prvky pre Bluetooth® audio sú zobrazené
na obrazovke.

Obsluha prehrávača AUX
Konektor vstupu AUX sa nachádza v spodnej časti
prístrojového panela. (Pozri časť “Vstupný konektor
AUX (prídavný)” uvedené neskôr v tejto časti.) Konek-
tor zvukového vstupu AUX akceptuje všetky štan-
dardné analógové zvukové vstupy, ako napríklad
prenosný kazetový/CD prehrávač, MP3 prehrávač
alebo prenosný počítač.

Spoločnosť NISSAN odporúča používanie stere-
ofónneho kábla s mini zásuvkou pri pripájaní vášho
hudobného zariadenia k audio systému. Pri použití
monofónneho kábla sa hudba možno nebude pre-
hrávať správne.

Tlačidlo:

Ak chcete prepnúť na režim AUX, tlačidlo AUX stlá-
čajte, pokým nezvolíte režim AUX, a to v čase, keď je
spínač zapaľovania v polohe ON alebo ACC.

APLIKÁCIA NISSANCONNECT NA
INTEGRÁCIU SO SMARTFÓNOM (ak
je súčasťou výbavy)
Toto vozidlo je vybavené technológiou integrácie so
smartfónom. Táto technológia umožňuje zobrazo-
vať mnoho kompatibilných smartfónových aplikácií
a poľahky ich ovládať prostredníctvom dotykovej
obrazovky vozidla.

POZNÁMKA

Na využívanie mobilných aplikácií a prístup k pri-
pojeným funkciám určitých aplikácií vo vozidle sa
vyžaduje kompatibilný smartfón a registrácia.

Registrácia s aplikáciou NissanConnect
Na využívanie funkcie integrácie smartfónu bude
potrebné, aby sa používateľ zaregistroval. Ak sa
chcete zaregistrovať, navštívte webovú lokalitu
NissanConnect, kde nájdete ďalšie informácie a pri-
hláste sa tam. Po zaregistrovaní prevezmite mobil-
nú aplikáciu NissanConnect zo zdroja preberaní
kompatibilného s aplikáciou vášho telefónu a po-
tom sa prihláste do aplikácie.

Pripojenie telefónu
Ak chcete túto funkciu použiť, kompatibilný smart-
fón musí byť k vozidlu pripojený cez rozhranie
Bluetooth® alebo USB. Pre postup pripojenia
Bluetooth® si pozrite “Bluetooth® Hands-Free tele-
fónny systém (typ B Audio)” uvedené neskôr v tejto
časti.

POZNÁMKA

• Pre vozidlá navigačným systémom musí byť
telefón Apple iPhone spárovaný cez USB sys-
tém, aby aplikácia NissanConnect fungovala.

• Pre vozidlá bez navigačného systému musí
byť telefón Apple iPhone spárovaný cez
Bluetooth® systém, aby aplikácia
NissanConnect fungovala.

• Pre telefóny Android aplikácia NissanConnect
VYŽADUJE spárovanie telefónu cez
Bluetooth®.

Prevzatie aplikácie
Po pripojení bude mobilná aplikácia NissanConnect
prehľadávať váš telefón, aby určila, ktoré kompati-
bilné aplikácie sú momentálne nainštalované. Vo-
zidlo potom prevezme rozhranie vozidla pre každú
z týchto kompatibilných aplikácií. Po prevzatí bude
mať používateľ možnosť prístupu k množstvu apli-
kácií smartfónu prostredníctvom dotykovej obra-
zovky vozidla, a to stlačením tlačidla INFO a násled-
ným dotknutím sa klávesu [Moje aplikácie]. Ak chce-
te získať ďalšie informácie o dostupnosti aplikácie,
navštívte webovú lokalitu NissanConnect.

PORT PRIPOJENIA USB (UNIVERSAL
SERIAL BUS)

VAROVANIE

Zariadenie USB nepripájajte, neodpájajte ani ne-
ovládajte počas jazdy. Takéto konanie vás môže
rozptyľovať. V prípade rozptýlenia by ste mohli
stratiť kontrolu nad vozidlom a spôsobiť nehodu
alebo vážne zranenie.
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VÝSTRAHA

• Zariadenie USB nezasúvajte do portu USB si-
lou.Vkladanie zariadenia USB do pripojovacie-
ho portu USB pod uhlom alebo obráteným
spôsobom môže poškodiť pripojovací port
USB. Ubezpečte sa, že zariadenie USB je do
pripojovacieho portu USB pripojené správne.

• Pri vyťahovaní zariadenia USB z pripojovacie-
ho portu USB nechytajte kryt pripojovacieho
portu USB (ak je súčasťou výbavy). Mohlo by
to poškodiť pripojovací port USB a kryt pripo-
jovacieho portu USB.

• Kábel USB nenechávajte na mieste, kde by ste
mohli neúmyselne potiahnuť. Ťahanie za ká-
bel môže poškodiť pripojovací port USB.

Podrobnosti o správnom používaní a starostlivosti
o zariadenie nájdete v informáciách pre vlastníka
od výrobcu vášho zariadenia.

Pripojovací port USB sa nachádza v spodnej časti
prístrojového panela. Do tohto portu pripojte ko-
nektory zariadení USB alebo iPod.

VSTUPNÝ KONEKTOR AUX
(PRÍDAVNÝ)

Konektor vstupu AUX sa nachádza v spodnej časti
prístrojového panela. Kompatibilné audio zariade-
nia, ako sú niektoré MP3 prehrávače, môžete k sys-
tému pripojiť pomocou vstupného konektora AUX.

Pred pripojením zariadenia do konektora vypnite
napájanie prenosného zariadenia.

S kompatibilným zariadením pripojeným ku konek-
toru opakovane stláčajte príslušné tlačidlo (v závis-
losti od audio systému), až kým sa displej neprepne
na režim AUX.

Spoločnosť NISSAN odporúča používanie stere-
ofónneho kábla s mini zásuvkou pri pripájaní vášho
hudobného zariadenia k audio systému. Pri použití
monofónneho kábla sa hudba možno nebude pre-
hrávať správne.

OVLÁDAČE PRE AUDIO SYSTÉM
NAMONTOVANÉ NA VOLANTE

1. Tlačidlá ovládania ponuky/tlačidlo <OK>

2. Tlačidlá ovládania hlasitosti

3. Tlačidlá ladenia

4. Tlačidlo Back

Tlačidlá ovládania ponuky/tlačidlo
<OK>
Stlačte tlačidlá a displej s informáciami o vozid-
le prepnite do audio režimu. Stláčajte tlačidlo <OK>,
kým sa nevyberie preferovaný dostupný audio zdroj.

Tlačidlá ovládania hlasitosti
Stlačením tlačidla + alebo − hlasitosť zvýšite alebo
znížite.

JVH0683XZ
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Tlačidlá ladenia

Stlačením tlačidiel / vyberte stanicu ale-
bo skladbu.

V závislosti od stavu displeja s informáciami o vo-
zidle sa tlačidlá ladenia nemôžu použiť na ovláda-
nie zvuku.

Rádio:

• Krátke stlačenie tlačidla /

Nasledujúca alebo predchádzajúca predvolená
stanica

• Dlhé stlačenie tlačidla /

Nasledujúca alebo predchádzajúca stanica

CD, iPod, zariadenie USB alebo Bluetooth® audio:

• Krátke stlačenie tlačidla /

Nasledujúca skladba alebo začiatok aktuálnej
skladby (predchádzajúca skladba v prípade, že
tlačidlo stlačíte hneď po začatí prehrávania ak-
tuálnej skladby)

• Dlhé stlačenie tlačidla /

Pretáčanie dopredu alebo dozadu

Tlačidlo Back
Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na predchádza-
júcu obrazovku alebo zrušíte aktuálny výber.

STAROSTLIVOSŤ O DISKY/PAMÄŤO-
VÉ ZARIADENIA USB A ICH ČISTENIE
Disk

• S diskom manipulujte uchopením za okraje. Nik-
dy sa nedotýkajte povrchu disku. Disk neohýbaj-
te.

• Keď disky nepoužívate, uložte ich vždy do úlož-
nej skrinky.

• Disk čistite utieraním povrchu disku od stredu
smerom k vonkajšiemu okraju pomocou jemnej
látky. Disk neutierajte krúživým pohybom.

Nepoužívajte bežne dostupné čistiace pros-
triedky alebo alkohol určený na priemyselné po-
užitie.

• Nový disk môže byť na vnútornom alebo von-
kajšom okraji drsný. Drsné okraje odstráňte
obrúsením vnútorného a vonkajšieho okraja po-
mocou strany pera alebo ceruzky tak, ako je to
na obrázku.

Pamäťové zariadenie USB
• Nedotýkajte sa terminálovej časti pamäťového

zariadenia USB.

• Na pamäťové zariadenie USB neumiestňujte
ťažké predmety.

• Pamäťové zariadenie USB neskladujte na mies-
tach s vysokou vlhkosťou.

• Pamäťové zariadenie USB nevystavujte priame-
mu slnečnému žiareniu.

• Na pamäťové zariadenie USB nevylievajte žiad-
ne kvapaliny.

Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k pa-
mäťovému zariadeniu USB.SAA0451Z
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TYČOVÁ ANTÉNA (ak je súčasťou
výbavy)

Anténa sa dá v prípade potreby odstrániť.

Pridržte spodnú stranu antény a vyberte ju otáča-
ním proti smeru hodinových ručičiek.

Pre montáž antény otáčajte anténu v smere hodi-
nových ručičiek a dotiahnite ju.

VÝSTRAHA

Aby ste sa vyhli poškodeniu alebo deformácii an-
tény, uistite sa, že anténu vyberáte v nasledujú-
cich prípadoch.

• Vozidlo vchádza do automatickej autoumy-
várne.

• Vozidlo vchádza do garáže s nízkym stropom.

• Vozidlo je zakryté plachtou na auto.

ANTÉNA V TVARE ŽRALOČEJ
PLUTVY (ak je súčasťou výbavy)
Anténa v tvare žraločej plutvy sa nachádza v zadnej
časti strechy vozidla.

VÝSTRAHA

Pri umývaní vozidla nestriekajte vodu pod vyso-
kým tlakom priamo na tesnenie antény. Tesnenie
antény by sa mohlo poškodiť.

*Typ A je určený pre modely bez navigačného sys-
tému.

VAROVANIE

• Telefón používajte po zastavení vozidla na
bezpečnom mieste. Ak musíte telefón použiť
počas jazdy, neustále dávajte mimoriadny po-
zor, aby ste všetku pozornosť venovali ovláda-
niu vozidla.

• Ak zistíte, že počas používania telefónu nedo-
kážete všetku pozornosť venovať ovládaniu
vozidla, zíďte predtým z cesty na bezpečné
miesto a vozidlo zastavte.

VÝSTRAHA

Telefón používajte po naštartovaní motora, aby
ste zabránili vybitiu akumulátora vozidla.

Bluetooth® je bezdrôtový rádiový komunikačný
štandard. Tento systém ponúka možnosť telefono-
vania bez použitia rúk, ktorá zvyšuje váš komfort
počas jazdy.

Ak chcete používať Bluetooth® Hands-Free telefón-
ny systém, váš mobilný telefón najskôr musí byť na-
stavený. Pre podrobnosti si pozrite “Nastavenia roz-
hrania Bluetooth®” uvedené neskôr v tejto časti. Po
nastavení sa režim telefonovania bez použitia rúk
na registrovanom mobilnom telefóne automaticky
aktivuje (prostredníctvom 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.

JVH0666X

ANTÉNA BLUETOOTH® HANDS-FREE
TELEFÓNNY SYSTÉM (typ A
Audio)
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Keď je hovor aktívny, komunikáciu bez použitia rúk
umožňuje audio systém, mikrofón a ovládacie tla-
čidlá namontované na volante.

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®.

POZNÁMKA

• Detaily si pozrite v príručke vášho mobilného
telefónu.

• Ak potrebujete pomoc pri integrácii vášho mo-
bilného telefónu, navštívte vášho predajcu
značky NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

REGULAČNÉ INFORMÁCIE
Ochranná známka Bluetooth®

m
Bluetooth® je ochranná znám-
ka vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jej licenciu
vlastní spoločnosť Visteon
Corporation.

POZNÁMKA

Audio systém podporuje len zariadenia
Bluetooth® s AVRCP (Profil diaľkového ovládania
pre audio/video) verzie 1.3 alebo 1.0, prípadne
staršej.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ A MIKROFÓN
Prístrojový panel:

1. Tlačidlo rýchleho vyhľadávania v telefónnom
zozname

2. Tlačidlo Back

3. Tlačidlo telefónu

4. Volič <MENU/ENTER>

Ovládač namontovaný na volante:

1. Tlačidlá ovládania hlasitosti

Stlačením tlačidiel zvýšite alebo znížite hlasitosť
reproduktorov.

2. Tlačidlo Telefón Odoslať

• Prijatie prichádzajúceho hovoru jedným stla-
čením tlačidla.

• Opätovné vytočenie posledného odchádza-
júceho čísla stlačením tlačidla na viac ako 2
sekundy.

3. Tlačidlo Telefón koniec

• Odmietnutie prichádzajúceho hovoru stlače-
ním tlačidla počas prichádzajúceho hovoru.

• Ukončenie aktívneho hovoru jedným stlače-
ním tlačidla.

Mikrofón:

Mikrofón sa nachádza v blízkosti lampičiek na číta-
nie.

JVH0856XZ
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NASTAVENIA ROZHRANIA
BLUETOOTH®
Párovanie zariadenia
Do ponuky nastavenia telefónu vstúpte pomocou
tlačidla < > na prístrojovej doske, vyberte kláves
[Bluetooth] a potom skontrolujte, či je rozhranie
Bluetooth® zapnuté. (Ak nie je, zapnite ho stlačením
voliča <MENU/ENTER>.)

Ak chcete systém Bluetooth® nastaviť na párovanie
(pripojenie alebo registrovanie) vášho preferované-
ho mobilného telefónu, vykonajte nasledujúci po-
stup.

1. Ak chcete zariadenie spárovať, na displeji vyberte
kláves [Scan device] alebo [Pair device].

2. Po úspešnom spárovaní telefónu sa zobrazí
oznamovacie hlásenie.

3. Displej sa po dokončení pripojenia vráti na stav
aktuálneho zdroja zvuku.

• V čase aktívneho pripojenia Bluetooth® sa na
displeji zobrazia nasledujúce ikony.

– : Indikátor sily signálu

– : Indikátor stavu batérie*

– : Indikátor zapnutého pripojenia
Bluetooth®

*: Ak bude signalizovaná slabá batéria, zaria-
denie Bluetooth® budete musieť čoskoro na-
biť.

• Registrovať môžete až päť rôznych zariadení
Bluetooth®. V jednom momente však môžete
použiť len jedno z týchto zariadení. Ak máte za-
registrovaných päť rôznych zariadení

Bluetooth®, nové zariadenie môže len nahradiť
jedno z piatich existujúcich spárovaných zaria-
dení.

• Postup párovania a činnosť sa môžu odlišovať v
závislosti od typu zariadenia a kompatibility. Ďal-
šie podrobnosti nájdete v príručke vlastníka za-
riadenia Bluetooth®.

Položky nastavenia
Pre nastavenie systému Bluetooth® so zariadením
sú k dispozícii nasledujúce položky:

• Vyhľadať zariadenie

Zobrazuje všetky dostupné viditeľné zariadenia
Bluetooth® a inicializuje pripojenie Bluetooth® z
audio jednotky.

• Párovať zariadenie

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.

• Nastavenia

Nastavuje hlasitosť telefónu, tón zvonenia a
umožňuje prevzatie telefónneho zoznamu z
vášho mobilného telefónu do systému. Pozri
“Všeobecné nastavenia” uvedené neskôr v tejto
časti.

• Bluetooth

Ak je toto nastavenie vypnuté, spojenie medzi
zariadeniami Bluetooth® a interným modulom
Bluetooth® v automobile sa zruší.

Vyhľadať zariadenie:
1. Stlačte tlačidlo < > na prístrojovej doske. Vy-

berte kláves [Scan device]. Audio jednotka vyhľa-
dá zariadenia Bluetooth® a zobrazí všetky nájde-
né zariadenia.

Skontrolujte, či je vaše zariadenie Bluetooth® v
tomto čase dostupné.

2. Zariadenie, ktoré chcete spárovať, vyberte pomo-
cou voliča <MENU/ENTER>.

3. Postup párovania závisí od pripájaného zariade-
nia:

a. Zariadenie bez kódu PIN:

Bluetooth® sa automaticky pripojí bez akých-
koľvek ďalších zadaní.

JVH0847XZ
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b. Zariadenie s kódom PIN:

V závislosti od zariadenia sú možné dva rôz-
ne spôsoby párovania:

Modely s funkciou DAB

Zobrazí sa hlásenie [Pairing request] a [Con-
firm password] spolu s 6-ciferným kódom. Na
zariadení by sa mal zobraziť jedinečný, iden-
tický kód. Ak sú kódy identické, potvrďte to na
zariadení.

Spojenie Bluetooth® sa vytvorí.

Modely bez funkcie DAB

Zobrazí sa hlásenie [To pair] a [Enter Pin] spo-
lu s 4-ciferným kódom.

Potvrďte kód PIN na zariadení. Vytvorí sa spo-
jenie Bluetooth®.

Párovať zariadenie:

• Na audio jednotke zapnite Bluetooth®. Pozri
“Bluetooth” uvedené neskôr v tejto časti.

• Na párovanie použite audio jednotku:

Stlačte tlačidlo < > na prístrojovej doske. Vy-
berte kláves [Párovať zariadenie].

Postup párovania závisí od pripájaného zariade-
nia 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 “Vyhľadať
zariadenie” 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 za-
riadenia.

2) Vyberte jednotku označenú ako [Moje au-
to].

3) Zadajte číselný kód zobrazený na prísluš-
nom zariadení Bluetooth® pomocou klá-
vesnice zariadenia, na zariadení stlačte
tlačidlo potvrdenia a otočný ovládač
<MENU/ENTER> na audio jednotke.

Modely bez funkcie DAB

1) Zapnite režim vyhľadávania zariadení
Bluetooth®.

Ak vyhľadávací režim nájde audio jednot-
ku, zobrazí sa na displeji zariadenia.

2) Zapnite režim vyhľadávania zariadení
Bluetooth®.

Vyberte jednotku označenú ako [Moje au-
to].

3) Zadajte číselný kód zobrazený na prísluš-
nom zariadení pomocou klávesnice za-
riadenia a na zariadení Bluetooth® stlač-
te tlačidlo potvrdenia.

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.

Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príruč-
ke príslušného zariadenia Bluetooth®.

Sel. device:
Zoznam spárovaných zariadení zobrazuje, ktoré za-
riadenia Bluetooth® audio alebo mobilné telefóny
boli spárované alebo zaregistrované do systému.
Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k systému.

Nasledovné ikony (ak sú súčasťou výbavy) označujú
schopnosti registrovaného zariadenia:

• : Integrácia mobilného telefónu

• : Prúdenie zvuku (A2DP - Zdokonalený profil
distribúcie zvuku)

Del. device:
Registrované zariadenie môžete odstrániť z regis-
trácie v systéme Bluetooth®. Vyberte registrované
zariadenie a odstránenie potvrďte stlačením voliča
<MENU/ENTER>.

Nastavenia:
Nastavuje hlasitosť telefónu, tón zvonenia a umož-
ňuje prevzatie telefónneho zoznamu z vášho mo-
bilného telefónu do systému. Pozri “Všeobecné
nastavenia” uvedené neskôr v tejto časti.

Bluetooth:
Ak dôjde k vypnutiu signálu Bluetooth® a v ponuke
telefónu vyberiete položku [Bluetooth], zobrazí sa
oznamovacie hlásenie [ON/OFF]. (Ponuku telefónu
zobrazte stlačením tlačidla < >.) Ak chcete zap-
núť signál Bluetooth®, stlačte volič <MENU/ENTER>
a zobrazí sa obrazovka pokračovania. Potom vyber-
te položku [Zap.] a po stlačení voliča <MENU/
ENTER> sa zobrazí obrazovka ponuky nastavení
Bluetooth®.
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POUŽÍVANIE SYSTÉMU
Režim telefonovania bez použitia rúk môžete ovlá-
dať pomocou tlačidla < > na prístrojovej doske.

Prijatie hovoru

Počas prijímania prichádzajúceho hovoru sa na
displeji audio jednotky zobrazí telefónne číslo vola-
júceho (alebo správa s upozornením, že sa telefón-
ne číslo volajúceho nedá zobraziť) a tri prevádzkové
ikony. Jednotlivé ikony zvýraznite otáčaním voliča
<MENU/ENTER>. Zvýraznenú ikonu vyberte stlače-
ním voliča <MENU/ENTER>.

➀ Zdvihnutie hovoru a operácie počas hovoru:
Hovor zdvihnite výberom položky na displeji ale-
bo stlačením tlačidla / na volante.

Počas hovoru sú k dispozícii nasledujúce ikony:

• :

Túto položku vyberte, ak chcete hovor ukončiť.

• :

Túto položku vyberte, ak chcete hovor podržať.

• :

Túto položku vyberte, ak chcete hovor presunúť
z Hands-Free telefónneho systému do vášho
mobilného telefónu.

• :

Túto položku vyberte, ak chcete hovor presunúť
z mobilného telefónu späť do Hands-Free tele-
fónneho systému.

• #123:

Túto položku vyberte na zadávanie čísel počas
hovoru. Napríklad, túto funkciu použite pri poky-
ne od automatického telefónneho systému na
zadanie prídavných číslic.

➁ Podržanie hovoru:
Ak chcete hovor podržať, vyberte . K hovoru sa
vrátite výberom položky . Ak chcete hovor od-
mietnuť, vyberte .

➂ Odmietnutie hovoru:
Prichádzajúci hovor odmietnite výberom položky

alebo stlačením tlačidla na volante.

Uskutočnenie hovoru

VAROVANIE

Vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste a pred
vykonaním hovoru zatiahnite parkovaciu brzdu.

Hovor môžete uskutočniť jednou z nasledujúcich
metód:

• Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu

• Manuálne vytáčanie telefónneho čísla

• Opätovné vytáčanie

• Používanie histórie hovorov (ponuka Zoznam
hovorov)

– Vytočené

– Prijaté

– Zmeškané

Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu:
Po vytvorení pripojenia Bluetooth® medzi registro-
vaným mobilným telefónom a Hands-Free telefón-
nym systémom sa údaje telefónneho zoznamu au-
tomaticky prenesú do Hands-Free telefónneho sys-
tému. Dokončenie prenosu môže nejakú chvíľu
trvať.

JVH0857XZ
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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 < > na prístrojovej doske.

2. Otáčaním voliča <MENU/ENTER> zvýraznite po-
ložku [Kontakty] a stlačte volič <MENU/ENTER>.

3. Prechádzajte cez zoznam, vyberte príslušný ná-
zov kontaktu (zvýraznený) a stlačte volič
<MENU/ENTER>.

4. Na obrazovke sa zobrazí číslo na vytočenie. Číslo
vytočte stlačením voliča <MENU/ENTER>.

Ak je zaregistrovaných viacero čísiel, vyberte prí-
slušnú ikonu.

• : Domov

• : Mobilný telefón

• : Kancelária

Rýchle vyhľadávanie v telefónnom zozname:

Režim rýchleho vyhľadávania môžete použiť nasle-
dovne:

1. Stlačte tlačidlo <A-Z>.

2. Volič <MENU/ENTER> otočte na prvé písmeno
alebo číslo názvu kontaktu. Po zvýraznení písme-
no vyberte stlačením voliča <MENU/ENTER>.

3. Na displeji sa zobrazí príslušný názov(-y) kontak-
tu. V prípade potreby použite volič <MENU/
ENTER> na ďalšie prechádzanie na príslušný ná-
zov kontaktu pre zavolanie.

4. Na obrazovke sa zobrazí číslo na vytočenie. Číslo
vytočte stlačením voliča <MENU/ENTER>.

Manuálne vytáčanie telefónneho čísla:

Ak chcete telefónne číslo vytočiť manuálne, vyko-
najte nasledujúci postup:

1. Stlačte tlačidlo < > na prístrojovej doske a otá-
čaním voliča <MENU/ENTER> zvýraznite položku
[Dial Number].

2. Stlačením voliča <MENU/ENTER> vyberte polož-
ku [Dial Number].

3. Otáčaním voliča <MENU/ENTER> sa posúvajte a
zvýrazňujte jednotlivé čísla telefónneho čísla.
Zvýraznené číslo vyberte stlačením voliča
<MENU/ENTER>.

Ak chcete odstrániť posledné zadané číslo, prej-
dite na symbol [ ] (Návrat) a po zvýraznení stlač-
te volič <MENU/ENTER>. Posledné číslo sa odstrá-
ni. Opakovaným stláčaním voliča <MENU/
ENTER> odstránite každé nasledujúce číslo.

4. Po zadaní posledného čísla zvýraznite ikonu
a stlačením voliča <MENU/ENTER> číslo vytočte.

JVH0858XZ JVH1196XZ
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Opäť vytočiť:
Ak chcete znovu vytočiť posledné vytočené číslo,
stlačte a podržte tlačidlo < > na prístrojovej do-
ske alebo na volante na viac ako 2 sekundy.

Používanie histórie hovorov (ponuka Zoznam
hovorov):

Na vykonanie hovoru môžete použiť číslo zo zozna-
mu vytočených, prijatých alebo zmeškaných hovo-
rov.

1. Stlačte tlačidlo < > na prístrojovej doske a na
displeji vyberte položku [Call List].

2. Otáčaním voliča <MENU/ENTER> prejdite na po-
ložku a danú položku vyberte stlačením voliča
<MENU/ENTER>.

Dostupné položky:

• Vytočené

Režim vytočeného hovoru použite na vyko-
nanie hovoru podľa zoznamu odchádzajú-
cich (vytočených) hovorov.

• Prijaté

Režim prijatého hovoru použite na vykonanie
hovoru podľa zoznamu prijatých hovorov.

• Zmeškané

Režim zmeškaného hovoru použite na vyko-
nanie hovoru podľa zoznamu zmeškaných
hovorov.

3. Prejdite na želané telefónne číslo a stlačte volič
<MENU/ENTER> alebo tlačidlo < > na prístro-
jovej doske.

Druhý prichádzajúci hovor

Každý ďalší prichádzajúci hovor sa zobrazuje na
displeji. Výberom ikony hovor prijmete a aktu-
álny hovor sa podrží.

Druhý prichádzajúci hovor odmietnete výberom
ikony pomocou voliča <MENU/ENTER>. Keď to
vykonáte počas rozhovoru, ukončíte hovor.

Výberom ikony pomocou voliča <MENU/
ENTER> budete prepínať hovor na linke medzi pr-
vým a druhým hovorom.

Ukončenie hovoru
Ak chcete ukončiť aktívny hovor, zvýraznite ikonu

a stlačte volič <MENU/ENTER> alebo stlačte
tlačidlo < > na volante.

Prevádzka v pohotovostnom režime
(modely s funkciou DAB)
Keď audio systém nie je zapnutý, nachádza sa v po-
hotovostnom režime, ale na obrazovke sú zobra-
zené hodiny.

Keď sa k audio systému vozidla pripojí telefónny prí-
stroj prostredníctvom rozhrania Bluetooth®, zatiaľ
čo sa audio systém nachádza v pohotovostnom re-
žime, audio systém sa automaticky zapne v nasle-
dujúcich prípadoch.

• Pripojený telefón prijíma prichádzajúci hovor.

• Prostredníctvom pripojeného telefónu sa usku-
točňuje odchádzajúci hovor.

Prevádzka telefónneho systému Bluetooth® Hands-
Free bude možná po zapnutí audio systému. Po
ukončení hovoru sa audio systém automaticky vrá-
ti do pohotovostného režimu.

JVH0860XZ
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VŠEOBECNÉ NASTAVENIA

Pomocou voliča <MENU/ENTER> zvýraznite polož-
ku [Nastavenia] v ponuke telefónu a stlačte volič
<MENU/ENTER>.

Pomocou tejto ponuky môžete vykonať nastavenia
hlasitosti a manuálne prevzatie telefónneho zozna-
mu.

Používanie ponuky:

Otáčaním voliča <MENU/ENTER> zmeňte zvýrazne-
nú položku a zmeňte nastavenia hlasitosti.

Stlačením voliča <MENU/ENTER> vyberte zvýrazne-
nú položku a použite nastavenie.

Položky ponuky:

• Hlasitosť

– Zvonenie

Nastavuje hlasitosť zvonenia telefónu.

– Call

Nastavuje hlasitosť konverzácie počas hovo-
ru.

• Vyzváňací tón

– Auto

Prepínanie zvonenia vyzváňacieho tónu me-
dzi vozidlom a mobilným telefónom.

– Telefón

Zapína alebo vypína hlasitosť zvonenia tele-
fónu.

• Prevzatie telefónneho zoznamu

Manuálne prevezme telefónny zoznam z mobil-
ného zariadenia do audio jednotky.

*Typ B je určený pre modely s navigačným systé-
mom.

VAROVANIE

• Telefón používajte po zastavení vozidla na
bezpečnom mieste. Ak musíte telefón použiť
počas jazdy, neustále dávajte mimoriadny po-
zor, aby ste všetku pozornosť venovali ovláda-
niu vozidla.

• Ak nedokážete všetku pozornosť venovať
ovládaniu vozidla počas rozhovoru cez tele-
fón, zíďte z cesty na bezpečné miesto a vozid-
lo zastavte.

VÝSTRAHA

Telefón používajte po naštartovaní motora, aby
ste zabránili vybitiu akumulátora vozidla.

Vaše vozidlo značky NISSAN je vybavené Bluetooth®
Hands-Free telefónnym systémom. Ak máte kom-
patibilný mobilný telefón umožňujúci Bluetooth®,
môžete vytvoriť bezdrôtové pripojenie medzi vašim
mobilným telefónom a telefónnym modulom vo vo-
zidle. Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth®
môžete vykonávať alebo prijímať telefonické hovo-
ry bez použitia rúk pomocou vášho mobilného tele-
fónu vo vozidle.

Po pripojení vášho mobilného telefónu k telefón-
nemu modulu vo vozidle už nie je potrebné vykonať
žiadne pripojenie telefónu. Váš telefón je automa-
ticky opakovane spojený s telefónnym modulom vo
vozidle po umiestnení spínača zapaľovania do po-
lohy ON a keď je pripojený mobilný telefón zapnutý
a nachádza sa vo vozidle.

JVH0862XZ

BLUETOOTH® HANDS-FREE
TELEFÓNNY SYSTÉM (typ B
Audio)
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K telefónnemu modulu vo vozidle môžete zaregis-
trovať až do 5 rôznych mobilných telefónov s tech-
nológiou Bluetooth®. Aj napriek tomu môžete sú-
časne rozprávať len cez jeden mobilný telefón.

Pred použitím Bluetooth® Hands-Free telefónneho
systému si pozrite nasledovné poznámky.

• Pred použitím Bluetooth® Hands-Free telefón-
neho systému najprv nastavte bezdrôtové pri-
pojenie medzi mobilným telefónom a telefón-
nym modulom vo vozidle.

• Niektoré mobilné telefóny s funkciou Bluetooth®
nemusí telefónny modul vo vozidle rozpoznať.

• Za nasledujúcich podmienok nebudete môcť
používať telefón bez použitia rúk:

– Vozidlo sa nachádza mimo oblasti pokrytej
mobilnou službou.

– Vozidlo sa nachádza v oblasti, kde je ťažké
prijímať mobilný signál, ako je napríklad tu-
nel, podzemná garáž, v blízkosti vysokej bu-
dovy alebo v horskej oblasti.

– Mobilný telefón je uzamknutý, aby sa nedali
vytáčať čísla.

• Keď nie je stav rádiových vĺn ideálny alebo keď je
hluk okolia príliš silný, môže byť ťažké počuť hlas
druhej osoby počas hovoru.

• Ihneď po stlačení spínača zapaľovania do polo-
hy ON nemusí byť krátku chvíľu možné prijímať
hovor.

• Neklaďte mobilný telefón do oblasti v blízkosti
kovu alebo ďaleko od telefónneho modulu vo
vozidle, aby ste predišli zhoršeniu kvality tónu a
prerušeniu bezdrôtového spojenia.

• Keď je mobilný telefón pripojený cez bezdrôtové
pripojenie Bluetooth®, kapacita batérie mobilné-
ho telefónu sa môže vybiť rýchlejšie, než zvyčaj-
ne. Bluetooth® Hands-Free telefónny systém ne-
dokáže nabíjať mobilné telefóny.

• Niektoré mobilné telefóny alebo iné zariadenia
môžu spôsobiť rušenie alebo to, že z reproduk-
torov audio systému bude vychádzať bzučanie.
Uloženie zariadenia na inom mieste môže šum
znížiť alebo eliminovať.

• Ohľadom nabíjania telefónu, antény a telesa
mobilného telefónu atď. si pozrite príručku vlast-
níka mobilného telefónu.

• Zobrazenie sily signálu na monitore sa nezho-
duje so zobrazením sily signálu niektorých mo-
bilných telefónov.

REGULAČNÉ INFORMÁCIE
Ochranná známka Bluetooth®

m
Bluetooth® je ochranná znám-
ka spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc., ktorá na ňu udelila licenciu
spoločnosti Robert Bosch Gm-
bH.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ A MIKROFÓN
Tlačidlá na volante:

1. Tlačidlá ovládania hlasitosti

2. Tlačidlo prijatia hovoru /

3. Tlačidlo Telefón koniec

Prístrojový panel:

1. Tlačidlo Telefón < >

JVH1553XZ
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Mikrofón:

Mikrofón sa nachádza v blízkosti lampičiek na číta-
nie.

POSTUP PÁROVANIA
POZNÁMKA

Postup párovania ste povinný vykonávať, keď vo-
zidlo stojí. Ak sa vozidlo počas tohto postupu uve-
die do pohybu, postup sa zruší.

1. Stlačte tlačidlo <SETUP> na ovládacom paneli.

2. Vyberte kláves [Telephone & Bluetooth].

3. Vyberte kláves [Pair New Device].

4. Na telefóne spustite proces párovania. Systém
zobrazí hlásenie s otázkou, či sa na vašom zaria-
dení Bluetooth® zobrazuje kód PIN. Ak sa kód PIN
zobrazí na vašom zariadení Bluetooth®, výberom
položky [Áno] dokončite proces párovania.

Ďalšie informácie si pozrite v príručke vlastníka za-
riadenia Bluetooth®.

PHONEBOOK
Prístup k telefónnemu zoznamu vo vozidle:

1. Stlačte tlačidlo < > na ovládacom paneli.

2. Vyberte kláves [Kontakty].

3. Zo zobrazeného zoznamu vyberte želanú polož-
ku.

4. Na obrazovke sa zobrazí číslo záznamu. Dotykom
tlačidla spustite vytáčanie.

POZNÁMKA

Ak chcete rýchlo rolovať v zozname, dotknite sa
klávesu [A-Z] v pravom hornom rohu obrazovky.

Otočením otočného voliča ENTER/posúvanie vy-
berte písmeno alebo číslo a potom stlačte otočný
volič ENTER/posúvanie. Zoznam sa posunie na
prvú položku, ktorá začína daným číslom alebo
písmenom.

USKUTOČNENIE HOVORU
Ak chcete uskutočniť hovor, postupujte podľa niž-
šie uvedeného postupu:

1. Stlačte tlačidlo < > na ovládacom paneli. Na
displeji sa objaví obrazovka [Phone].

2. Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte jednu z na-
sledujúcich možností:

• [Contacts]: Vyberte meno spod položky ulo-
ženej v telefónnom zozname vozidla.

• [Zoznamy hovorov]: Vyberte meno spomedzi
prichádzajúcich, odchádzajúcich a zmeška-
ných hovorov.

• [Op. voľba]: Vytočí posledné číslo volané z vo-
zidla.

• [ ]: Manuálne zadajte telefónne číslo po-
mocou klávesnice na obrazovke. Informácie o
používaní dotykovej obrazovky nájdete v ka-
pitole “Používanie dotykovej obrazovky” v tej-
to časti.

PRIJATIE HOVORU
Keď sa prijme hovor na pripojený telefón, displej sa
prepne do režimu telefónu.

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, vykonajte je-
den z nasledujúcich postupov.

• Stlačte tlačidlo < > na volante.

• Dotknite sa ikony [ ] na obrazovke.

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, vykonaj-
te jeden z nasledujúcich postupov.

• Stlačte tlačidlo < > na volante.

• Dotknite sa ikony červeného telefónu [ ] na
obrazovke.

POČAS HOVORU
Kým je hovor aktívny, na obrazovke sú k dispozícii
nasledujúce možnosti:

• [Handset]

Vyberte túto možnosť, ak chcete prepnúť ovlá-
danie telefonického hovoru na telefón.

• [Mute Mic.]

Výberom tejto možnosti stlmíte mikrofón. Opa-
kovaným zvolením tejto možnosti znovu aktivu-
jete mikrofón.

• Ikona červeného telefónu [ ]

Zvolením ukončíte telefonický hovor.

UKONČENIE HOVORU
Ak chcete ukončiť telefonický hovor, vyberte ikonu
červeného telefónu [ ] na obrazovke alebo
stlačte tlačidlo < > na volante.
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NASTAVENIA ROZHRANIA
BLUETOOTH®
Prístup k obrazovke nastavení Bluetooth®:

1. Stlačte tlačidlo <SETUP>.

2. Dotknite sa klávesu [Telephone & Bluetooth].

Dostupné položky nastavenia:

• Nastavenie telefónu

Pozri “Nastavenie telefónu” uvedené neskôr v tej-
to časti pre podrobnosti.

• Pripojiť nové zariadenie

Vyberte, ak chcete nové zariadenie Bluetooth®
pripojiť k Bluetooth® Hands-Free telefónnemu
systému.

• Vybrať pripojené zariadenie

Vyberte, ak si chcete zvoliť zariadenie
Bluetooth® v zozname zariadení pripojených k
Bluetooth® Hands-Free telefónnemu systému.

• Nahradiť pripojené zariadenie

Výberom nahradíte telefón zo zobrazeného zo-
znamu. Po vykonaní výberu vás systém pred po-
kračovaním požiada o potvrdenie. Nahratý tele-
fónny zoznam z odstraňovaného telefónu sa
uloží v prípade, že telefónny zoznam nového te-
lefónu je rovnaký ako telefónny zoznam starého
telefónu.

• Vymazať pripojené zariadenie

Vyberte, ak si chcete vymazať zariadenie
Bluetooth® v zozname zariadení pripojených z
Bluetooth® Hands-Free telefónnemu systému.

• Bluetooth

Vyberte, ak chcete zapnúť alebo vypnúť rozhra-
nie Bluetooth®.

NASTAVENIE TELEFÓNU
Prístup k obrazovke nastavení telefónu:

1. Stlačte tlačidlo <SETUP>.

2. Dotknite sa klávesu [Telephone & Bluetooth].

3. Dotknite sa klávesu [Telephone Setup].

Dostupné položky nastavenia:

• Triedenie tel. zoznamu:

Výberom položky [Meno] alebo [Priezvisko] vy-
beriete, akým spôsobom sa položky telefónne-
ho zoznamu abecedne zobrazia na obrazovke.

• Z telefónneho zoznamu/použiť zelefónny
zoznam z:

Ak chcete použiť telefónny zoznam telefónu, vy-
berte položku [Telefón]. Ak chcete využívať tele-
fónny zoznam na karte SIM, vyberte položku
[SIM]. Ak chcete využívať oba zdroje, vyberte
možnosť [Oba].

• Teraz stiahnuť tel. zoznam:

Vyberte, ak chcete do vozidla prevziať telefónny
zoznam zo zvoleného zariadenia.
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POZNÁMKA
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Počas prvých 1.600 km (1.000 míľ) dodržiavajte tieto
odporúčania, aby ste dosiahli maximálny výkon mo-
tora a zabezpečili spoľahlivosť a ekonomickú pre-
vádzku vášho vozidla v budúcnosti. Nedodržanie
týchto odporúčaní môže spôsobiť skrátenie život-
nosti motora a zníženie jeho výkonu.

• Nejazdite dlhú dobu rovnakou rýchlosťou, či už
rýchlo alebo pomaly.

• Motor nevytáčajte nad 4.000 ot./min. (pre mo-
dely s benzínovým motorom) alebo nad 2.500
ot./min. (pre modely s naftovým motorom).

• Na žiadnej rýchlosti neakcelerujte na plný plyn.

• Neštartujte rýchlo.

• Čo možno najviac sa vyhýbajte tvrdému brzde-
niu.

• Neťahajte príves najmenej prvých 800 km (500
míľ).

VAROVANIE

Jazdná charakteristika vášho vozidla sa môže vý-
znamne zmeniť akýmkoľvek dodatočným zaťa-
žením a jeho rozložením, ako aj pridaním voliteľ-
ného príslušenstva (ťažné zariadenie pre pripoje-
nie prívesu, strešný nosič atď.). Podľa toho by ste
mali prispôsobiť váš štýl jazdy a rýchlosť jazdy.
Obzvlášť pri prevážaní ťažkých nákladov musíte
adekvátne znížiť aj rýchlosť jazdy.

• Skontrolujte, či je miesto okolo vozidla bez pre-
kážok.

• Vizuálne skontrolujte pneumatiky na ich stav.
Zmerajte a skontrolujte správny tlak vzduchu
pneumatík.

• Skontrolujte, či sú čisté všetky okná a sklá reflek-
torov.

• Nastavte polohu sedadiel a opierok hlavy.

• Nastavte polohu vnútorných a vonkajších spät-
ných zrkadiel.

• Zapnite si bezpečnostný pás a požiadajte o to aj
všetkých pasažierov.

• Skontrolujte, či sú zatvorené všetky dvere.

• Skontrolujte funkčnosť kontroliek po umiestne-
ní spínača zapaľovania do polohy ON.

• Položky údržby v odseku “8. Údržba a urob si
sám” by ste mali kontrolovať pravidelne.

VAROVANIE

• Vo vozidle nenechávajte samé osoby alebo
deti, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Vo
vozidle nenechávajte samé ani zvieratá. Mohli
by nevedomky aktivovať spínače alebo ovlá-
dače, prípadne pohnúť s vozidlom, čo by moh-
lo spôsobiť vážnu nehodu a ich zranenie. Po-
čas horúcich, letných dní môže teplota v uzav-
retom vozidle rýchlo stúpnuť do takej miery,
že spôsobí ťažké alebo dokonca smrteľné
ochorenie osôb alebo zvierat.

• Správne zaistite každý náklad, aby ste zabrá-
nili jeho skĺznutiu alebo posúvaniu. Neumiest-
ňujte náklad vyššie ako sú operadlá sedadiel.
V prípade prudkého brzdenia alebo kolízie
môže nezabezpečený náklad spôsobiť zrane-
nia osôb.

POZNÁMKA

Ak počas prvých niekoľkých mesiacov po zakú-
pení nového vozidla zacítite vo vnútri vozidla sil-
né pachy prchavých organických zmesí (VOC), dô-
kladne vyvetrajte priestor per pasažierov. Pred
nastúpením do vozidla, prípadne keď sa v ňom
budete nachádzať, otvorte všetky okná. Keď sa
okrem toho zvýši teplota v priestore pre pasažie-
rov alebo keď vozidlo zaparkujete na určitú dobu
na priamom slnku, z dôvodu vpustenia dostatoč-
ného množstva čerstvého vzduchu do priestoru
pre pasažierov vypnite režim vnútorného obehu
vzduchu klimatizácie a/alebo otvorte okná.

PLÁN ZÁBEHU PRED NAŠTARTOVANÍM
MOTORA

PREVENTÍVNE OPATRENIA K
ŠTARTOVANIU A RIADENIU
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VÝFUKOVÝ PLYN (oxid uhoľnatý)

VAROVANIE

• Nevdychujte výfukový plyn; obsahuje oxid
uhoľnatý, ktorý je bez farby a bez zápachu.
Oxid uhoľnatý je nebezpečný. Môže spôsobiť
upadnutie do bezvedomia alebo smrť.

• Ak máte podozrenie, že splodiny výfukových
plynov sa dostávajú do vozidla, šoférujte s úpl-
ne otvorenými oknami na všetkých stranách a
okamžite si nechajte skontrolovať vozidlo.

• Nenechávajte bežať motor v uzavretých pries-
toroch, akým je napríklad garáž.

• Nenechajte vozidlo zaparkované s bežiacim
motorom dlhší čas.

• Počas jazdy nechajte zadné výklopné dvere
zatvorené, inak môžu splodiny vniknúť do
priestoru pre pasažierov. Ak musíte jazdiť s ot-
vorenými zadnými výklopnými dverami, dodr-
žiavajte nasledovné opatrenia:

– Otvorte všetky okná.

– Vypnite režim vnútorného obehu vzduchu
a reguláciu rýchlosti ventilátora nastavte
na najvyššiu úroveň, aby mohol vzduch cir-
kulovať.

• Ak elektrické káble alebo iné káblové spoje
musia prechádzať k prívesu cez izoláciu veka
batožinového priestoru alebo karosérie, dodr-
žiavajte odporúčania výrobcu, aby ste zabrá-
nili vniknutiu oxidu uhoľnatého do vozidla.

• Ak z rekreačných alebo iných dôvodov
namontujete na vozidlo špeciálny rám alebo
iné vybavenie, dodržiavajte odporúčania vý-

robcu, aby ste zabránili vniknutiu oxidu uhoľ-
natého do vozidla. (Niektoré rekreačné zaria-
denia pre vozidlá, napr. kachle, chladničky, oh-
rievače, atď. môžu taktiež generovať oxid
uhoľnatý.)

• Kvalifikovaný mechanik by mal skontrolovať
výfukový systém a karosériu vždy, keď:

– Vaše vozidlo je počas vykonávania servisu
zdvihnuté.

– Máte podozrenie, že splodiny výfukových
plynov vnikajú do priestoru pre pasažierov.

– Zaregistrujete zmenu zvuku vo výfukovom
systéme.

– Mali ste nehodu, ktorá poškodila výfukový
systém, spodok automobilu alebo zadnú
časť vozidla.

TROJCESTNÝ KATALYZÁTOR (ak je
súčasťou výbavy)

VAROVANIE

• Výfukový plyn a výfukový systém je veľmi ho-
rúci. Dbajte, aby sa ľudia, zvieratá a horľavé
látky nedostali do blízkosti komponentov vý-
fukového systému.

• Vozidlo nezastavujte a neparkujte nad horľa-
vými materiálmi, napr. suchou trávou, odpa-
dovým papierom alebo handrami. Môžu sa
vznietiť a spôsobiť požiar.

Trojcestný katalyzátor je zariadenie na kontrolu
emisií, ktoré je namontované vo výfukovom systé-
me. Splodiny v trojcestnom katalyzátore sa spaľujú
pri vysokých teplotách, aby pomohli znížiť emisie.

VÝSTRAHA

• Nepoužívajte olovnatý benzín. (Pozri časť “Od-
porúčané kvapaliny/mazadlá a objemy” v čas-
ti “9. Technické informácie”.) Sedimenty z bez-
olovnatého benzínu vážne znižujú schopnosť
trojcestného katalyzátora pomôcť znížiť
škodlivé výfukové splodiny a/alebo poško-
dzujú trojcestný katalyzátor.

• Váš motor udržiavajte správne nastavený. Po-
ruchy zapaľovania, vstrekovania paliva alebo
elektrického systému môžu spôsobiť, že do
katalyzátora bude pritekať väčšie množstvo
paliva, čo spôsobí jeho prehrievanie. Nepokra-
čujte v jazde, ak motor nesprávne spaľuje ale-
bo výrazne stratil výkon, alebo ste zazname-
nali iný nezvyčajný prevádzkový stav. Čo naj-
skôr nechajte vozidlo skontrolovať u
autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN ale-
bo v kvalifikovanej dielni.

• Vyhýbajte sa jazde s extrémne nízkou hladi-
nou paliva v nádrži. Ak dôjde palivo, môže to
spôsobiť nesprávne spaľovanie motora a poš-
kodenie trojcestného katalyzátora.

• Pri zahrievaní motor nevytáčajte.

• Pre naštartovanie vášho vozidla ho nikdy ne-
roztláčajte ani nerozťahujte.

Systém selektívnej katalytickej
redukcie ADBLUE® (ak je súčasťou
výbavy pre model s naftovým
motorom)
AdBlue® alebo výfuková kvapalina pre naftové mo-
tory (DEF) je netoxický roztok zložený z 32,5 % mo-
čoviny v deionizovanej vode. Táto kvapalina sa roz-
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strekuje vo výfukovom systéme naftových vozidiel,
aby spôsobila chemickú reakciu, ktorá potenciálne
nebezpečné emisie NOx (dusíkaté oxidy) rozloží na
neškodný dusík a vodu. Tento systém sa nazýva se-
lektívna katalytická redukcia (SCR). Kvapalina AdB-
lue® nie je prídavkom do paliva a nikdy sa nemieša s
naftovým palivom. Vždy sa skladuje v samostatnej
nádrži vo vozidle.

AdBlue® začína mrznúť pri teplote nižšej ako -11 °C
(12 °F). Ak často jazdíte v oblastiach, kde je teplota
nižšia ako -11 °C (12 °F), nádrž AdBlue® musíte kvapa-
linou AdBlue® naplniť vždy na začiatku zimného ob-
dobia, aby ste zaistili dostatočný výkon odmrazova-
nia pri kúrení.

Stav kvapaliny AdBlue®
Stav hladiny kvapaliny AdBlue® v nádrži alebo poru-
chy systému môžete skontrolovať pomocou mož-
nosti [Údržba] v ponuke [Nastavenia] na displeji s
informáciami o vozidle, pozrite si “Údržba” v časti
“2. Prístroje a ovládače”.

Ak vyberiete možnosť stavu kvapaliny [Stav AdBlue]
pri výskyte systémovej chyby, zobrazí sa upozorne-
nie o poruche [Porucha AdBlue], pozrite si “Porucha
AdBlue®” uvedené neskôr v tejto časti.

Ak nedošlo k žiadnym chybám systému, v závislosti
od stavu hladiny kvapaliny v nádrži a od toho, či je
displej nastavený na km/h alebo MPH, sa zobrazí
hlásenie [Doplniť AdBlue]:

Ak je zostávajúci dojazd menší ako 800 km (500
míľ), správa o stave zobrazí odhadovaný počet zvyš-
ných km (míľ).

Výstražný symbol AdBlue®
Ak je hladina AdBlue® v nádrži nízka alebo ak došlo
k poruche systému SCR AdBlue®, na displeji s infor-
máciami o vozidle sa objaví výstražná správa.

Doplňte AdBlue®:
Informácie o dopĺňaní nádrže AdBlue® nájdete v
časti “Veko a uzáver plniaceho hrdla nádrže AdBlue®
(ak je súčasťou výbavy)” v časti “3. Kontroly a nasta-
venia pred riadením”a “Nádrž AdBlue® (ak je súčas-
ťou výbavy pre model s naftovým motorom)” v časti
“8. Údržba a “urob-si-sám””.

POZNÁMKA

Kvapalina AdBlue® môže pri veľmi nízkych teplo-
tách (–11 °C) zamŕzať. V extrémne studených pod-
mienkach môže mať systém problém rozpoznať,
že bol je znovu naplnený a bude naďalej zobra-
zovať výstrahu [Nízka hladina AdBlue]. Výstraha
sa prestane zobrazovať, keď sa obsah nádrže Ad-
Blue® rozmrazí.

Táto výstraha sa zobrazí, keď dochádza hladina Ad-
Blue® v nádrži. Pri každom naštartovaní motora, ke-
dy sa odhaduje, že nádrž AdBlue® vydrží na 2400 až
800 km (1500 až 500 míľ), sa zobrazí správa. Správa
sa dá vymazať z displeja až do ďalšieho naštartova-
nia motora.

Čo možno najrýchlejšie doplňte nádrž AdBlue®.

Táto výstraha vám poskytne odhad vzdialenosti (0
až 800 km (0 až 500 míľ)), ktorú môžete prejsť, než
je nádrž AdBlue® prázdna. Túto správu možno z
displeja vymazať až po reštartovaní motora, keď sa
znovu objaví. Upozornenie sa objaví aj v intervaloch
100 km (100 km) alebo 50 km (50 km) po 200 km
(200 km) po prvom upozornení (700/600/500/
400/300/200/150/100/50 km). Rozsvieti sa aj vý-
stražná kontrolka pre AdBlue® .

WAF0114XZ

Situácia A

WAF0115XZ

Situácia B
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Tiež bude nepretržite blikať výstražná kontrolka pre
AdBlue® a znieť zvukový signál.

Táto výstraha sa objaví vtedy, keď je nádrž AdBlue®
takmer prázdna.

• Ak sa táto výstraha objaví pri vypnutom motore,
motor sa nedá naštartovať. Kontaktujte autori-
zovaného predajcu NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

• Ak sa táto výstraha objaví počas chodu motora,
s vozidlom ešte stále môžete prejsť k najbližšie-
mu predajcovi vozidiel NISSAN alebo do kvalifi-
kovanej dielne.

• Ak vypnete spínač zapaľovania, keď sa objaví tá-
to výstraha, motor môžete do 3 minút znovu na-
štartovať. Zastavte s vozidlom na bezpečnom
mieste a obráťte sa na predajcu vozidiel NISSAN
alebo na kvalifikovanú dielňu.

Čo možno najrýchlejšie doplňte nádrž AdBlue®.

Po doplnení nádrže AdBlue® dajte spínač zapaľova-
nia do polohy ON a skontrolujte, či výstraha zhasla.
Spínač zapaľovania dajte jedenkrát do polohy OFF
a potom naštartujte motor.

Porucha AdBlue®:
Keď sa objaví výstraha poruchy [Porucha AdBlue], v
závislosti od podmienok sa môže rozsvietiť aj vý-
stražná kontrolka pre AdBlue® a/alebo kontrol-
ka indikátora poruchy (MIL) .

Výstrahy [Porucha AdBlue] sa nachádzajú aj v mož-
nostiach stavu kvapaliny [Stav AdBlue] v ponuke
[Nastavenia] > [Údržba]. Pozri “Údržba” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače”.

Táto výstraha sa zobrazí v prípade poruchy systé-
mu SCR AdBlue®. Správa sa zobrazí pri každom na-
štartovaní motora, keď sa pred kontrolou a/alebo
opravou systému AdBlue® SCR odhaduje, že vydrží
na 850 až 800 km (530 a 500 míľ). Správa sa dá
vymazať z displeja až do ďalšieho naštartovania
motora.

Nechajte systém skontrolovať u autorizovaného
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej diel-
ni.

Táto výstraha vám poskytne odhad vzdialenosti (0
až 800 km (0 až 500 míľ)), ktorú môžete prejsť pred
kontrolou a/alebo opravou systému SCR AdBlue®.
Túto správu možno z displeja vymazať až po reštar-
tovaní motora, keď sa znovu objaví. Upozornenie sa
objaví aj v intervaloch 100 km (100 km) alebo 50 km
(50 km) po 200 km (200 km) po prvom upozornení
(700/600/500/400/300/200/150/100/50 km).
Rozsvieti sa aj výstražná kontrolka pre AdBlue®
a kontrolka indikátora poruchy (MIL) .
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Tiež bude nepretržite blikať výstražná kontrolka pre
AdBlue® , rozsvieti sa kontrolka indikátora poru-
chy (MIL) a tiež bude znieť zvukový signál.

• Ak sa táto výstraha objaví pri vypnutom motore,
motor sa nedá naštartovať. Kontaktujte autori-
zovaného predajcu NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

• Ak sa táto výstraha objaví počas chodu motora,
s vozidlom ešte stále môžete prejsť k najbližšie-
mu predajcovi vozidiel NISSAN alebo do kvalifi-
kovanej dielne.

• Ak vypnete spínač zapaľovania, keď sa objaví tá-
to výstraha, motor môžete do 3 minút znovu na-
štartovať. Zastavte s vozidlom na bezpečnom
mieste a obráťte sa na predajcu vozidiel NISSAN
alebo na kvalifikovanú dielňu.

Nechajte systém SCR AdBlue® čo najskôr skontrolo-
vať a/alebo opraviť u autorizovaného predajcu
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

FILTER SADZÍ NAFTOVÉHO MOTORA
(ak je súčasťou výbavy)

Ak je vaše vozidlo vybavené naftovým motorom,
môže byť v ňom namontovaný filter sadzí nafto-
vého motora (DPF), ako súčasť systému na regulá-
ciu emisií.

Filter DPF filtruje uhlíkové častice z výfukových ply-
nov, čím redukuje emisie sadzí do životného pro-
stredia.

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

VÝSTRAHA

• Za určitých menej priaznivých jazdných pod-
mienok sa filter DPF môže nasýtiť/zapchať,
pretože tieto jazdné podmienky zabraňujú
automatickej regenerácii filtra. V takomto prí-
pade sa na displeji s informáciami o vozidle
zobrazí výstražné hlásenie (ak je súčasťou vý-
bavy) a rozsvieti sa indikátor poruchy (MIL -
oranžový) alebo výstražná kontrolka poruchy
(MWL - červená) (hoci rozsvietenie tejto kon-
trolky môžu spôsobiť aj iné poruchy riadenia
motora). Nasýtenie/zapchatie filtra DPF môže
mať za následok zníženie výkonu motora a
obmedzenie otáčok motora.

• Keď sa zobrazí hlásenie [Exhaust filter full]
(Výfukový filter je plný), za predpokladu, že to
dovoľujú zákonné a bezpečnostné podmien-
ky, vozidlo by malo jazdiť rýchlosťou 80 km/h
(50 MPH) alebo vyššou (napr. na diaľnici), kým
správa nezmizne.

• Ak sa z akéhokoľvek dôvodu rozsvieti MIL ale-
bo MWL, čo možno najskôr navštívte predajcu
vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.
Pokračovanie v jazde s rozsvieteným MIL/MWL
môže viesť k poškodeniu riadiaceho systému
motora.

Čo môžete urobiť sami, aby ste predišli nasýteniu/
zapchatiu filtra DPF:

• Vyhnite sa opakovaným a častým krátkym jaz-
dám, pri ktorých motor nedosiahne svoju nor-
málnu prevádzkovú teplotu.

• Pravidelne jazdite s vozidlom rýchlosťou vyššou
ako 60 km/h po dlhšie časové obdobie (viac než
30 minút).
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FILTER PEVNÝCH ČASTÍC
BENZÍNOVÉHO MOTORA (DPF) (ak je
súčasťou výbavy)

Ak je vaše vozidlo vybavené benzínovým motorom,
môže byť v ňom namontovaný filter pevných častíc
benzínového motora (GPF) alebo PPF, ako súčasť
systému na reguláciu emisií.

Filter GPF filtruje uhlíkové častice z výfukových ply-
nov, čím redukuje emisie sadzí do životného pro-
stredia.

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

VÝSTRAHA

• Za určitých menej priaznivých jazdných pod-
mienok sa filter GPF môže nasýtiť/zapchať,
pretože tieto jazdné podmienky zabraňujú
automatickej regenerácii filtra. V takomto prí-
pade sa na displeji s informáciami o vozidle
zobrazí hlásenie a rozsvieti sa indikátor poru-
chy (MIL - oranžový) alebo výstražná kontrolka
poruchy (MWL - červená) (hoci rozsvietenie tej-
to kontrolky môžu spôsobiť aj iné poruchy ria-
denia motora). Nasýtenie/zapchatie filtra GPF
môže mať za následok zníženie výkonu moto-
ra a obmedzenie otáčok motora.

• Keď sa zobrazí hlásenie [Exhaust filter main-
tenance] (Údržba výfukového filtra), za pred-
pokladu, že to dovoľujú zákonné a bezpeč-
nostné podmienky, vozidlo by malo jazdiť
rýchlosťou 50 km/h (30 MPH) alebo vyššou, s
jemným použitím plynového pedálu akcelerá-
cie, až kým správa nezmizne.

• Ak sa z akéhokoľvek dôvodu rozsvieti MIL ale-
bo MWL, alebo ak sa na displeji s informáciami
o vozidle zobrazí výstražná správa [Exhaust
filter maintenance] (Údržba výfukového filtra),
čo najskôr navštívte predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu. Pokračovanie v
jazde s rozsvieteným MIL/MWL môže viesť k
poškodeniu riadiaceho systému motora.

Čo môžete urobiť sami, aby ste predišli nasýteniu/
zapchatiu filtra GPF:

• Vyhnite sa opakovaným a častým krátkym jaz-
dám, pri ktorých motor nedosiahne svoju nor-
málnu prevádzkovú teplotu.

• Pravidelne jazdite s vozidlom rýchlosťou vyššou
ako 60 km/h po dlhšie časové obdobie (viac než
30 minút).

SYSTÉM TURBOKOMPRESORA (ak je
súčasťou výbavy)
Systém turbokompresora využíva na mazanie a
chladenie svojich rotačných častí motorový olej.
Turbína turbokompresora sa otáča extrémne vyso-
kou rýchlosťou a môže dosiahnuť extrémne vysokú
teplotu. Je nevyhnutné udržiavať prívod oleja cez
systém turbokompresora čistý. Náhle prerušenie
dodávky oleja môže spôsobiť zlyhanie turbokom-
presora.

Pre zaistenie dlhej životnosti a výkonu turbokom-
presora je nevyhnutné dodržiavať nasledujúci údrž-
bársky postup.

VÝSTRAHA

• Vymieňajte motorový olej podľa odporúča-
ných intervalov, ktoré sú uvedené v samostat-
ne dodanej brožúre o údržbe.

• Používajte len odporúčaný motorový olej. Po-
zri “Odporúčané kvapaliny/mazadlá a
objemy” v časti “9. Technické informácie”.

• Ak sa motor dlhší čas používal vo vysokých
otáčkach, pred jeho vypnutím ho nechajte pár
minút v prevádzke na voľnobehu.

• Motor nevytáčajte do vysokých otáčok ihneď
po jeho naštartovaní.

WAF0107XZ
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SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU V
PNEUMATIKÁCH (TPMS) (ak je
súčasťou výbavy)
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 paliva 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, upozornenie bu-
de blikať približne jednu minútu a potom zostane
rozsvietené 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
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 upozornenia na poruchu TPMS,
aby ste zaručili, že náhradné alebo alternatívne pne-
umatiky a kolesá umožnia TPMS pokračovať v
správnej prevádzke.

Dodatočné informácie
• Systém TPMS nebude sledovať tlak vzduchu v

rezervnej pneumatike, pretože rezervná pne-
umatika nie je vybavená systémom TPMS.

• 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 vynulujte tlaky pneumatík zaregistrované vo
vašom vozidle a potom s vozidlom jazdite rých-

losťami nad 25 km/h (16 MPH), aby ste tak akti-
vovali TPMS a vypli kontrolku nízkeho tlaku pne-
umatík.

• Tlak v pneumatikách stúpa a klesá podľa tepla
vytvoreného prevádzkou vozidla a vonkajšou
teplotou. Neznižujte tlak vzduchu v pneumatike
po jazde, pretože po jazde tlak v pneumatike
stúpne. Nízka teplota okolia môže znížiť teplotu
vzduchu vnútri pneumatiky, čo môže spôsobiť
nižší tlak nafúknutia pneumatiky. Môže to spô-
sobiť rozsvietenie kontrolky nízkeho tlaku vzdu-
chu v pneumatike. Ak sa kontrolka rozsvieti pri
nízkej teplote prostredia, skontrolujte tlak pne-
umatík všetkých štyroch pneumatík.

• V závislosti od zmeny vonkajšej teploty sa kon-
trolka nízkeho tlaku pneumatiky môže rozsvietiť
aj v prípade správneho nastavenia tlaku pne-
umatiky. Po vychladnutí pneumatík tlak
pneumatiky znovu nastavte na odporúčaný tlak
pneumatiky COLD (studenej) a systém TPMS vy-
nulujte.

• Tlak všetkých pneumatík môžete skontrolovať
na displeji s informáciami o vozidle. (Pozri časť
“Trasový počítač” v časti “2. Prístroje a ovládače”.)

Pre ďalšie informácie si pozrite “ Kontrolka nízkeho
tlaku pneumatiky (ak je súčasťou výbavy)” v časti
“2. Prístroje a ovládače”.

VAROVANIE

• Ak sa kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky
rozsvieti počas jazdy, vyhnite sa náhlym otá-
čaniam volantu alebo prudkému brzdeniu,
znížte rýchlosť vozidla, čo možno najskôr zíď-
te z cesty na bezpečné miesto a vozidlo za-
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stavte. Jazda s podhustenými pneumatikami
môže pneumatiky natrvalo poškodiť a zvýšiť
pravdepodobnosť poruchy pneumatiky. Môže
dôjsť k vážnemu poškodeniu vozidla, k neho-
de a následkom môže byť vážne zranenie
osôb. Skontrolujte tlak vo všetkých štyroch
pneumatikách. Kontrolku nízkeho tlaku pne-
umatík vypnete upravením tlaku pneumatík
na odporúčaný tlak COLD (studených) pne-
umatík, uvedený na štítku pneumatík. Ak sa
kontrolka rozsvieti počas jazdy potom, ako ste
tlak v pneumatike upravili, pneumatika môže
mať defekt alebo sa môže jednať o poruchu
systému TPMS. V prípade defektu nahraďte
pneumatiku čo možno najskôr rezervnou pne-
umatikou. Ak nemáte defekt na žiadnej z pne-
umatík a vo všetkých pneumatikách je správ-
ny tlak vzduchu, nechajte si vozidlo skontrolo-
vať u autorizovaného predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

• Po nastavení tlaku pneumatiky určite vyko-
najte vynulovanie systému TPMS. V opačnom
prípade vás systém TPMS nebude upozorňo-
vať na nízky tlak pneumatík.

• Keď namontujete rezervnú pneumatiku alebo
vymeníte koleso, systém TPMS nebude fungo-
vať a po dobu 1 minúty bude blikať kontrolka
nízkeho tlaku v pneumatike, pretože rezervná
pneumatika nie je vybavená systémom TPMS.
Indikátor zostane po tejto 1 minúte svietiť.
Ohľadne výmeny pneumatiky a/alebo vynu-
lovania systému sa čo možno najskôr obráťte
na predajcu vozidiel NISSAN alebo na kvalifi-
kovanú dielňu.

• Výmena kolies za kolesá bez pôvodnej špeci-
fikácie spoločnosti NISSAN môže mať vplyv na
správnosť prevádzky TPMS.

• Do pneumatík nevstrekujte žiadne kvapaliny
pre pneumatiky alebo aerosólové tesnenia
pneumatík, pretože to môže spôsobiť poruchu
snímačov tlaku pneumatiky.

VÝSTRAHA

• TPMS nemusí fungovať správne, keď sú na ko-
lesách namontované reťaze na pneumatiky
alebo keď sú kolesá zaborené v snehu.

• Na okná nedávajte žiadne pokovované filmy
alebo žiadne kovové časti (anténa a pod.). Mô-
že to spôsobiť slabý príjem signálov zo sníma-
čov tlaku pneumatík a TPMS nebude fungovať
správne.

Niektoré zariadenia a vysielače môžu dočasné pre-
kážať činnosti TPMS a spôsobiť rozsvietenie kon-
trolky nízkeho tlaku pneumatík. Tu je niekoľko prík-
ladov:

• V blízkosti vozidla sa nachádzajú objekty alebo
elektrické zariadenia používajúce podobné rádi-
ové frekvencie.

• Ak sa vo vozidle alebo v jeho blízkosti používa
vysielač nastavený na podobné frekvencie.

• Ak sa vo vozidle alebo v jeho blízkosti používa
počítač (alebo podobné zariadenie) alebo pre-
vodník DC/AC.

Kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky sa môže rozs-
vietiť v nasledovných prípadoch:

• Ak je vozidlo vybavené kolesom a pneumatikou
bez systému TPMS.

• Ak sa vymenil systém TPMS a nezaregistroval sa
identifikátor.

• V prípade, že sa nejedná o originálne koleso ur-
čené spoločnosťou NISSAN.

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 nasledujúce
postupy.

1. Vozidlo zaparkujte na bezpečnom a rovnom
mieste.

2. Aktivujte parkovaciu brzdu a radiacu páku dajte
do polohy P (parkovanie) (model s CVT a DCT)
alebo do polohy N (neutrál) (model s MT).

3. Na všetkých štyroch pneumatikách nastavte tlak
pneumatík na odporúčaný tlak COLD (stude-
ných) pneumatík, uvedený na štítku pneumatík.
Na kontrolu tlaku pneumatiky použite tlakomer
na pneumatiky.

4. Spínač zapaľovania dajte do polohy ON.
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5. Stlačte tlačidlo ➀, kým sa nezobrazí položka
[Nastavenia].

6. Tlačidlá ➁ stláčajte, pokým nezvolíte po-
ložku [Tyre Pressures] a stlačte tlačidlo <OK> ➂.

7. Tlačidlá ➁ stláčajte, pokým nezvolíte polož-
ku [Calibrate] a stlačte tlačidlo <OK> ➂.

8. Tlačidlá ➁ stláčajte, pokým nezvolíte po-
ložku [Štart] a stlačením tlačidla <OK> ➂ vynuluj-
te TPMS. Po spustení vynulovania TPMS sa zo-
brazí hlásenie [TPMS resetting].

9. Po vynulovaní TPMS jazdite s vozidlom niekoľko
minút pri rýchlostiach nad 25 km/h (16 MPH).

Ak bude kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky po
vynulovaní svietiť, môže to označovať, že systém
TPMS nefunguje správne. Systém nechajte skontro-
lovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikova-
nej dielni.

Informácie týkajúce sa kontrolky nízkeho tlaku pne-
umatiky si pozrite v časti “Odporúčané kvapaliny/
mazadlá a objemy” v časti “9. Technické informácie”.

Úžitkové vozidlá sa môžu prevrátiť omnoho ľah-
šie ako iné typy vozidiel.

Majú vyššiu svetlú výšku ako osobné automobily, čo
ich robí spôsobilými na použitie na rozmanitých ty-
poch dlažieb a v teréne. Ich ťažisko je preto polo-
žené omnoho vyššie ako u bežných vozidiel. Výho-
dou vyššej svetlej výšky je lepší výhľad na cestu, čo
vám tiež umožňuje lepšie predvídať situáciu. Nie sú
však určené pre jazdu v zákrutách pri rovnakých
rýchlostiach ako bežné osobné vozidlá, rovnako ako
nízke športové autá nie sú určené na jazdu v teréne.
Ak je to vôbec možné, vyhýbajte sa ostrým zatoče-
niam alebo náhlym manévrom, obzvlášť pri vyšších
rýchlostiach. Ako pri iných vozidlách tohto typu, aj
tu platí, že pri nedodržaní správneho ovládania vo-
zidla môžete nad vozidlom stratiť kontrolu alebo ho
prevrátiť.

VÝSTRAHA

• Po suchých a tvrdých povrchoch ciest nejaz-
dite v režime LOCK. (Model s pohonom štyroch
kolies (4WD))

• Jazda po suchých a tvrdých povrchoch ciest v
režime LOCK môže spôsobiť nadmerný hluk a
opotrebovanie pneumatík Spoločnosť NISSAN
odporúča použiť pre jazdu režim 2WD alebo
AUTO za nasledujúcich podmienok. (Model s
pohonom štyroch kolies (4WD))

Pozri “INTELLIGENT 4X4 (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”pre viac podrob-
ností.

Šoférovanie vozidla prispôsobené daným podmien-
kam je nevyhnutné pre vašu bezpečnosť a komfort.
Ako vodič by ste mali byť tou správnou osobou, kto-
rá najlepšie vie, ako riadiť vozidlo v daných podmien-
kach.

FÁZA STUDENÉHO ŠTARTU
MOTORA
Kvôli vyšším otáčkam motora počas fázy studené-
ho motora musíte dávať obzvlášť pozor pri preraďo-
vaní rýchlostných stupňov počas zahrievania mo-
tora po naštartovaní.

NALOŽENIE BATOŽINY
Náklad, jeho rozloženie a pripojenie ďalšej výbavy
(ťažné zariadenia, strešné nosiče batožiny atď.)
značne menia jazdnú charakteristiku vozidla. Podľa
toho by ste mali prispôsobiť váš štýl jazdy a rýchlosť
jazdy.

JAZDA V MOKRÝCH PODMIENKACH
• Vyhýbajte sa prudkému zrýchľovaniu alebo náh-

lemu brzdeniu.

• Vyhýbajte sa ostrým zatáčaniam a náhlym zme-
nám jazdných pruhov.

• Vyhýbajte sa prílišnému priblíženiu k vozidlu
pred vami.

Ak množstvo vody na povrchu cesty vytvára mláky,
malé vodné prúdy atď., znížte rýchlosť, aby ste pre-
dišli hydroplaningu, ktorý zapríčiní šmyk a stratu
kontroly nad vozidlom. Ojazdené pneumatiky zvy-
šujú riziko.

JVS0936XZ

Ovládače namontované na volante (ľavá strana)

OPATRENIA PRE JAZDU NA
NESPEVNENÝCH CESTÁCH
A V TERÉNE

POZORNOSŤ PRI ŠOFÉROVANÍ
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JAZDA V ZIMNÝCH PODMIENKACH
• Jazdite opatrne.

• Vyhýbajte sa prudkému zrýchľovaniu alebo náh-
lemu brzdeniu.

• Vyhýbajte sa ostrým zatáčaniam a náhlym zme-
nám jazdných pruhov.

• Vyhýbajte sa prudkým pohybom volantu.

• Vyhýbajte sa prílišnému priblíženiu k vozidlu
pred vami.

VAROVANIE

Počas jazdy nikdy nevyberajte kľúč, ani spínač
zapaľovania nedávajte do polohy LOCK. Volant by
sa zamkol a mohol by spôsobiť stratu kontroly
nad vozidlom. To by mohlo viesť k vážnemu po-
škodeniu vozidla alebo zraneniu osôb.

PREVODOVKA S PLYNULO
MENITEĽNÝM PREVODOM
(CVT)/PREVODOVKA S DUÁLNOU
SPOJKOU (DCT)

Zámka zapaľovania je vyrobená tak, že spínač zapa-
ľovania nemôžete prepnúť do polohy LOCK, pokým
nebude radiaca páka v polohe P (parkovanie). Keď
presúvate spínač zapaľovania do polohy LOCK, aby
ste kľúč vybrali zo spínača zapaľovania, skontroluj-
te, či je radiaca páka v polohe P (parkovanie).

Keď spínač zapaľovania nie je možné otočiť do po-
lohy LOCK:

1. Radiacu páku presuňte do polohy P (parkovanie).

2. Otočte spínač zapaľovania jemne k polohe ON.

3. Spínač zapaľovania dajte do polohy LOCK.

4. Vyberte kľúč.

Ak spínač zapaľovania prepnete do polohy LOCK,
radiacu páku nebudete môcť posunúť z polohy P
(parkovanie). Radiacu páku môžete presunúť, ak je
spínač zapaľovania v polohe ON a pedál nožnej brz-
dy je stlačený.

Poloha OFF ➀ je medzi polohami LOCK a ON, aj keď
nie je na spínači zapaľovania označená.

MANUÁLNA PREVODOVKA (MT)

Spínač zapaľovania obsahuje zariadenie, ktoré po-
máha zabrániť náhodnému vybratiu kľúča počas
jazdy.

Kľúč je možné vybrať len vtedy, keď je spínač zapa-
ľovania v polohe LOCK.

1. Otočte spínač zapaľovania jemne k polohe ON.

2. Spínač zapaľovania dajte do polohy LOCK.

3. Vyberte kľúč.

Poloha OFF ➀ je medzi polohami LOCK a ON, aj keď
nie je na spínači zapaľovania označená.

JVS0409XZ
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SPÍNAČ ZAPAĽOVANIA (model bez systému inteligentného kľúča)
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ZÁMKA RIADENIA
Ak chcete zamknúť volant
1. Spínač zapaľovania dajte do polohy LOCK.

2. Kľúč vyberte ak bol vložený do spínača zapaľo-
vania.

3. Otočte volant 1/6 otáčky v smere chodu hodino-
vých ručičiek z priamej polohy.

Ak chcete odomknúť volant
1. Vložte kľúč do spínača zapaľovania

2. Pomaly otočte spínač zapaľovania, pričom vo-
lant otáčajte jemne doľava a doprava.

POLOHY KĽÚČA
LOCK (OFF)/LOCK (ACC) (0)
• Kľúč zapaľovania môžete vytiahnuť len v tejto

polohe.

• Zámok riadenia možno uzamknúť výlučne v tej-
to polohe.

• Napájanie elektrického príslušenstva sa aktivuje
bez naštartovania motora. (Poloha ACC)

OFF/OFF(ACC) (1)
• Motor je vypnutý a volant je odomknutý.

• Napájanie elektrického príslušenstva sa aktivuje
bez naštartovania motora. (Poloha ACC)

ON (2)
Systém zapaľovania a napájanie elektrického prís-
lušenstva sa aktivujú bez naštartovania motora.

START (3)
Aktivuje štartér motora a motor sa naštartuje. Po
uvoľnení sa spínač zapaľovania automaticky otočí
do polohy ON.

VÝSTRAHA

Okamžite po naštartovaní motora spínač zapaľo-
vania uvoľnite.

OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE
TLAČIDLOVÉHO SPÍNAČA
ZAPAĽOVANIA

VAROVANIE

Tlačidlový spínač zapaľovania nepoužívajte po-
čas jazdy okrem prípadu núdze. (Motor sa vypne
potom, ako 3-krát po sebe stlačíte spínač zapaľo-
vania alebo po stlačení a podržaní spínača zapa-
ľovania na viac ako 2 sekundy.) Volant sa uzam-
kne a mohlo by to spôsobiť stratu kontroly vodiča
nad vozidlom. To by mohlo viesť k vážnemu po-
škodeniu vozidla alebo zraneniu osôb.

Pred použitím spínača zapaľovania sa ubezpečte,
že radiaca páka je v polohe P (parkovanie) (model s
prevodovkou s plynulo meniteľným (CVT)/prevo-
dovkou s duálnou spojkou (DCT)) alebo že radiaca
páka je v polohe N (neutrál) (model s MT (manuálna
prevodovka)).

SYSTÉM INTELIGENTNÉHO KĽÚČA
Systém inteligentného kľúča dokáže ovládať spínač
zapaľovania bez vytiahnutia kľúča z vášho vrecka
alebo tašky. Prevádzkové prostredie a/alebo pod-
mienky môžu mať vplyv na činnosť systému inteli-
gentného kľúča. Niektoré indikátory a varovania pre
činnosť sa zobrazujú na displeji s informáciami o
vozidle. (Pozri časť “Displej s informáciami o vozidle”
v časti “2. Prístroje a ovládače”.)

VÝSTRAHA

• Pri ovládaní vozidla musíte mať inteligentný
kľúč vždy pri sebe.

TLAČIDLOVÝ SPÍNAČ ZAPAĽO-
VANIA (model so systémom
inteligentného kľúča)
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• Keď opúšťate vozidlo, nenechávajte inteli-
gentný kľúč vo vnútri vozidla.

• Ak je vybitý akumulátor vozidla, spínač zapa-
ľovania nie je možné prepnúť z polohy LOCK a
ak je zamknuté riadenie, volant sa nedá po-
hnúť. Čo najrýchlejšie nabite akumulátor. (Po-
zri časť “Naštartovanie pripojením na cudzí
zdroj” v časti “6. V prípade núdze”.)

Prevádzkový dosah

Inteligentný kľúč je možné použiť len pre štartova-
nie motora v prípade, že je inteligentný kľúč v urče-
nom prevádzkovom 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 aj osoba nema-
júca inteligentný kľúč, naštartovala motor stlače-
ním spínača zapaľovania.

• 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, odkladacom vrecku na dverách alebo v ro-
hu interiéru, nemusí inteligentný kľúč fungovať.

• Ak je inteligentný kľúč umiestnený v blízkosti
dverí alebo okna zvonku vozidla, inteligentný
kľúč môže fungovať.

Model s prevodovkou s plynulo
meniteľným prevodom (CVT)/
prevodovkou s dvojitou spojkou (DCT)
Zámka zapaľovania je vyrobená tak, že spínač zapa-
ľovania nemôžete prepnúť do polohy LOCK, pokým
nebude radiaca páka v polohe P (parkovanie).

Keď spínač zapaľovania nie je možné prepnúť do
polohy LOCK:

1. Na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí vý-
straha [Shift to Park] a zaznie zvuk.

2. Radiacu páku presuňte do polohy P (parkovanie).

3. Stlačte spínač zapaľovania. Spínač zapaľovania
sa prepne do polohy OFF.

4. Otvorte dvere. Spínač zapaľovania sa prepne do
polohy LOCK.

Výstrahy a indikátory na displeji s informáciami o
vozidle nájdete v časti “Displej s informáciami o
vozidle” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

Ak spínač zapaľovania prepnete do polohy LOCK,
radiacu páku nebudete môcť posunúť z polohy P

(parkovanie). Radiacu páku môžete presunúť, ak je
spínač zapaľovania v polohe ON a pedál nožnej brz-
dy je stlačený.

ZÁMKA RIADENIA
Spínač zapaľovania je vybavený uzamykacím zaria-
dením proti krádeži.

Ak chcete zamknúť volant
1. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF, kde sa

indikátor polohy spínača zapaľovania nerozsvie-
ti.

2. Otvorte alebo zatvorte dvere. Spínač zapaľova-
nia sa prepne do polohy LOCK.

3. Volant otočte o 1/6 otáčky doprava alebo doľava
z priamej polohy.

Ak chcete odomknúť volant
Stlačte spínač zapaľovania a volant sa automaticky
odomkne.

VÝSTRAHA

• Ak je akumulátor vozidla vybitý, nebude mož-
né prepnúť tlačidlový spínač zapaľovania z
polohy LOCK.

• Ak sa na displeji s informáciami o vozidle ob-
javí indikátor poruchy uvoľnenia uzamknutia
riadenia, znovu stlačte spínač zapaľovania a
jemne pritom otáčajte volant doprava a doľa-
va.

(Pozri časť “Displej s informáciami o vozidle” v
časti “2. Prístroje a ovládače”.)

SSD0436Z
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POLOHY SPÍNAČA ZAPAĽOVANIA

VAROVANIE

Spínač zapaľovania počas jazdy nikdy nedávajte
do polohy OFF. Volant sa môže zamknúť a spôso-
biť stratu kontroly vodiča nad vozidlom, čo môže
mať za následok vážne poškodenie vozidla alebo
zranenia osôb.

VÝSTRAHA

• Vozidlo na dlhšiu dobu neopúšťajte, ak je spí-
nač zapaľovania v polohe ON a ak motor nie je
v činnosti. Môže to spôsobiť vybitie akumulá-
tora.

• Elektrické príslušenstvo používajte len pri be-
žiacom motore, aby ste sa vyhli vybitiu aku-
mulátora vozidla. Ak musíte príslušenstvo po-
užiť v čase, keď motor nie je v prevádzke, ne-
používajte ich dlhú dobu a viacero
elektrických príslušenstiev nepoužívajte na-
raz.

Keď je spínač zapaľovania stlačený bez stlačenia
brzdového pedála (model CVT/DCT) alebo spojko-
vého pedála (model s MT (manuálna prevodovka)),
spínač zapaľovania sa rozsvieti.

Stlačte strednú časť spínača zapaľovania:

• jedenkrát pre zmenu na ON.

• dvakrát pre zmenu na OFF.

Spínač zapaľovania sa automaticky vráti do polohy
LOCK, keď so spínačom v polohe OFF otvoríte alebo
zatvoríte ľubovoľné dvere.

Poloha LOCK
Spínač zapaľovania a zámok riadenia možno uzam-
knúť výlučne v tejto polohe.

Ak sa pri vypnutom spínači zapaľovania otvoria ale-
bo zatvoria ľubovoľné dvere, spínač zapaľovania sa
zamkne.

Poloha ON
Systém zapaľovania a napájanie elektrického prís-
lušenstva sa v tejto polohe aktivujú bez naštartova-
nia motora.

Poloha ON je vybavená funkciou šetrenia batérie,
ktorá po určitom čase prepne spínač zapaľovania
do polohy OFF, ak vozidlo nejazdí, a to za nasledujú-
cich podmienok:

• všetky dvere sú zatvorené,

• radiaca páka je v polohe P (parkovanie) (model s
CVT/DCT) alebo v polohe N (neutrál) (model s
MT).

Funkcia šetrenia batérie sa vypne, ak nastane ľubo-
voľná z nasledujúcich podmienok:

• ktorékoľvek dvere sú otvorené.

• radiacu páku ste vyradili z polohy P (parkovanie)
(model s CVT/DCT).

• poloha spínača zapaľovania sa zmení.

Poloha OFF
Motor je v tejto polohe vypnutý.

Poloha Auto ACC
Rádio sa ešte chvíľu stále dá používať, aj keď je vo-
zidlo v polohe P (parkovanie), inteligentný kľúč má-
te pri sebe a zapaľovanie je presunuté z polohy ON
do OFF, prípadne kým sa otvoria dvere vodiča. Po
určitom čase môžete funkcie, ako napríklad rádio,
navigáciu (ak je súčasťou výbavy) a telefónny sys-
tém Bluetooth® Hands-Free znovu zapnúť zapnu-
tím audio systému (Pozrite si časť “Audio systém (ak
je súčasťou výbavy)” v časti “4. Obrazovka displeja,
kúrenie a klimatizácia a audio systém”v tejto prí-
ručke) alebo tlačidla UNLOCK na inteligentnom kľú-
či, a to po dobu až 30 minút.

JVS0937XZ
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VYBITIE BATÉRIE INTELIGENTNÉHO
KĽÚČA

Ak je batéria inteligentného kľúča vybitá alebo ak
do činnosti inteligentného kľúča zasahujú pod-
mienky prostredia, motor zastavte podľa nasledov-
ného postupu:

1. Model s prevodovkou s plynulo meniteľným
prevodom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spoj-
kou (DCT):

Radiacu páku presuňte do polohy P (parkovanie)
alebo N (neutrál).

Model s MT (manuálna prevodovka):

Presuňte radiacu páku do polohy N (Neutrál).

2. Pevne stlačte brzdový pedál.

3. Spínača zapaľovania sa dotknite inteligentným
kľúčom tak, ako je to na obrázku. (Zaznie zvu-
kový signál.)

4. Do 10 sekúnd od zaznenia zvukového signálu
stlačte spínač zapaľovania a stláčajte pritom brz-
dový pedál (model s CVT/DCT) alebo pedál spoj-
ky (model s MT). Motor sa naštartuje.

Ak po vykonaní kroku 3 stlačíte spínač zapaľovania
bez stlačenia brzdového pedála (model s CVT/DCT)
alebo pedála spojky (model s MT), poloha spínača
zapaľovania sa zmení na ON.

POZNÁMKA

• Keď spínač zapaľovania dáte do polohy ON,
prípadne motor naštartujete pomocou vyššie
uvedených postupov, výstraha slabej batérie
kľúča sa (na displeji s informáciami o vozidle)
zobrazí aj v prípade, že sa inteligentný kľúč
nachádza vo vozidle. Nie je to porucha. Výstra-
hu vypnite opätovným dotknutím sa spínača
zapaľovania pomocou inteligentného kľúča.

• Ak sa (na displeji s informáciami o vozidle) zo-
brazí výstraha slabej batérie kľúča, batériu čo
možno najskôr vymeňte. (Pozri časť “Výmena
batérie” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””.)

1. Aktivujte parkovaciu brzdu.

2. Stlačte pedál nožnej brzdy.

3. Model s prevodovkou s plynulo meniteľným
prevodom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spoj-
kou (DCT):

Radiacu páku presuňte do polohy P (parkovanie)
alebo N (neutrál).

Štartér je skonštruovaný tak, aby fungoval len
vtedy, ako je radiaca páka v správnej polohe.

Model s manuálnou prevodovkou (MT):

Radiacu páku posuňte do polohy N (Neutrál) a
počas štartovania motora pedál spojky stlačte
úplne na podlahu.

Štartér je skonštruovaný tak, aby nefungoval,
pokým nie je pedál spojky stlačený.

4. Naštartujte motor zatiaľ čo je noha dolu z plyno-
vého pedálu, za súčasného otáčania spínača za-
paľovania do polohy START.

Ak je súčasťou výbavy pre modely s naftovým
motorom: Počkajte, kým zhasne indikátor žera-
venia .

5. Po naštartovaní motora okamžite uvoľnite spí-
nač zapaľovania. Ak motor naštartuje, ale po
chvíli zhasne, zopakujte vyššie uvedený postup.

Ak je veľmi náročné naštartovať motor v extrém-
ne studenom alebo horúcom počasí, stlačte pe-
dál plynu a podržte ho, aby ste pomohli pri štar-
tovaní motora.

VÝSTRAHA

• Štartér nenechajte aktivovaný dlhšie ako
15 sekúnd naraz. Ak sa motor nenaštartuje,
spínač zapaľovania dajte do vypnutej po-
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ŠTARTOVANIE MOTORA (model
bez systému inteligentného
kľúča)
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lohy a pred opätovným pokusom o naštar-
tovanie motora počkajte 10 sekúnd. V
opačnom prípade môžete poškodiť štartér.

• Ak bude nevyhnutné naštartovať motor
pomocou náhradnej batérie a štartovacích
káblov, pokyny a upozornenia obsiahnuté
v časti "6. V prípade núdze” musíte pozor-
ne dodržiavať.

6. Po naštartovaní nechajte motor 30 sekúnd be-
žať na voľnobehu, aby sa zohrial. Najprv prejdite
krátku vzdialenosť miernou rýchlosťou, obzvlášť
v studenom počasí.

VÝSTRAHA

Počas zahrievania motora nenechajte vozidlo bez
dozoru.

1. Aktivujte parkovaciu brzdu.

2. Model s prevodovkou s plynulo meniteľným
prevodom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spoj-
kou (DCT):

Radiacu páku posuňte do polohy P (parkovanie)
alebo N (Neutrál).

Štartér je skonštruovaný tak, aby fungoval len
vtedy, ako je radiaca páka v správnej polohe.

Model s MT (manuálna prevodovka):

Presuňte radiacu páku do polohy N (Neutrál).

Štartér je skonštruovaný tak, aby nefungoval,
pokým nie je pedál spojky úplne stlačený.

Inteligentný kľúč musíte držať pri použití spí-
nača zapaľovania.

3. Spínač zapaľovania dajte do polohy ON. Pevne
stlačte brzdový pedál (model s CVT/DCT) alebo
pedál spojky (model s MT) a stlačte spínač zapa-
ľovania, aby ste naštartovali motor.

Ak je súčasťou výbavy pre modely s naftovým
motorom: Počkajte, kým zhasne indikátor žera-
venia .

Ak chcete motor naštartovať okamžite, stlačte a
uvoľnite spínač zapaľovania a stlačte pritom brz-
dový pedál alebo spojkový pedál so spínačom v
ktorejkoľvek polohe.

4. Po naštartovaní motora okamžite uvoľnite spí-
nač zapaľovania. Ak motor naštartuje, ale po
chvíli zhasne, zopakujte vyššie uvedený postup.

Ak nemôžete motor naštartovať počas extrém-
ne chladného alebo horúceho počasia, stlačte
plynový pedál a držte ho. Spínač zapaľovania
stlačte a držte najviac 15 sekúnd. Keď motor na-
štartuje, uvoľnite plynový pedál.

VÝSTRAHA

• Okamžite po naštartovaní motora spínač
zapaľovania uvoľnite.

• Štartér nenechajte aktivovaný dlhšie ako
15 sekúnd naraz. Ak sa motor nenaštartuje,
spínač zapaľovania dajte do polohy OFF a
čakajte 10 sekúnd predtým, než znova na-
štartujete. V opačnom prípade môžete po-
škodiť štartér.

• Ak bude nevyhnutné naštartovať motor
pomocou náhradnej batérie a štartovacích
káblov, pokyny a upozornenia obsiahnuté
v časti "6. V prípade núdze” musíte pozor-
ne dodržiavať.

5. Po naštartovaní nechajte motor 30 sekúnd be-
žať na voľnobehu, aby sa zohrial. Najprv prejdite
krátku vzdialenosť miernou rýchlosťou, obzvlášť
v studenom počasí.

VÝSTRAHA

Počas zahrievania motora nenechajte vozidlo
bez dozoru.

6. Ak chcete motor zastaviť, radiacu páku dajte do
polohy P (parkovanie) (model s CVT/DCT) alebo
radiacu páku dajte do polohy N (neutrál) (model
s MT), aktivujte parkovaciu brzdu a spínač zapa-
ľovania dajte do polohy OFF.

ŠTARTOVANIE MOTORA (model so systémom inteligentného kľúča)

Naštartovanie a riadenie 5-16



JAZDA S PREVODOVKOU S
PLYNULO MENITEĽNÝM PREVODOM
(CVT)/JAZDA S PREVODOVKOU S
DUÁLNOU SPOJKOU (DCT)
Prevodovka s plynulo meniteľným prevodom (CVT)/
prevodovka s dvojitou spojkou (DCT) vo vašom vo-
zidle je riadená elektronicky, aby vytvárala maximál-
ny výkon a plynulú činnosť.

Odporúčané prevádzkové postupy pre túto prevo-
dovku sú zobrazené na nasledujúcich stranách.
Riaďte sa týmito postupmi, aby ste získali maximál-
ny výkon vozidla a radosť z jazdy.

VAROVANIE

Na klzkých cestách nepodraďujte prudko. Toto
môže spôsobiť stratu kontroly.

VÝSTRAHA

• Voľnobežné otáčky studeného motora sú vy-
soké, takže pri zaraďovaní polohy prevodovky
pre jazdu vpred alebo vzad postupujte pred
zahriatím motora opatrne.

• Motor nevytáčajte do vyšších otáčok, keď vo-
zidlo stojí. Môže to spôsobiť neočakávaný po-
hyb vozidla.

• Keď sa vozidlo pohybuje dopredu, nikdy ne-
zaraďte do polohy P (Parkovanie) alebo R
(Spiatočka) a keď sa vozidlo pohybuje doza-
du, nikdy nezaraďte do polohy P (Parkovanie)
alebo D (Jazda vpred). Môže to spôsobiť neho-
du alebo vážne poškodenie prevodovky.

• Motor naštartujte buď pri zaradenej polohe P
(parkovanie), alebo N (neutrál). Pri žiadnej inej

zaradenej polohe motor nenaštartuje. Ak áno,
nechajte vozidlo skontrolovať u autorizované-
ho predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifiko-
vanej dielni.

• Okrem núdzovej situácie počas jazdy neprera-
ďujte na polohu N (neutrál). Jazda vo voľnobe-
hu s prevodovkou v polohe N (neutrál) môže
spôsobiť vážne poškodenie prevodovky.

• Zaraďte polohu P (parkovanie) a zatiahnite
parkovaciu brzdu, ak zastavujete na dlhší čas,
ako je krátke čakanie.

• Pri preraďovaní z polohy N (neutrál) do akej-
koľvek polohy pre jazdu nechajte motor bežať
na voľnobežných otáčkach.

• Zabránenie prípadnému poškodeniu vozidla:
Ak vozidlo zastavíte v strmom svahu, neudr-
žiavajte vozidlo zastavené stláčaním plynové-
ho pedálu. Na tento účel použite nožnú brzdu.

Štartovanie vozidla
1. Po naštartovaní motora úplne stlačte pedál nož-

nej brzdy pred presunutím radiacej páky z polohy
P (parkovanie).

2. Pedál nožnej brzdy držte stlačený a presuňte ra-
diacu páku do polohy pre jazdu.

3. Uvoľnite parkovaciu brzdu, pedál nožnej brzdy a
potom postupne začnite uvádzať vozidlo do po-
hybu.

CVT/DCT je vytvorená tak, že pedál nožnej brzdy
MUSÍ byť stlačený pred preradením z polohy P
(Parkovanie) do akejkoľvek polohy pre jazdu, ak
je spínač zapaľovania otočený do polohy ON.

Radiacu páku nie je možné posunúť z polohy P
(parkovanie) a do žiadnej inej polohy, ak je spínač
zapaľovania umiestnený v polohe LOCK, OFF ale-
bo ACC.

VÝSTRAHA

• STLAČTE PEDÁL NOŽNEJ BRZDY - Preradenie
radiacej páky do polohy D, R alebo do režimu
manuálneho radenia bez stlačenia pedálu
nožnej brzdy spôsobí, že vozidlo sa pomaly
pohne, ak je motor v prevádzke. Uistite sa pred
preradením radiacej páky do inej polohy, že
pedál nožnej brzdy je úplne stlačený a vozidlo
je zastavené.

• SKONTROLUJTE POLOHU RADIACEJ PÁKY -
Skontrolujte, či je radiaca páka v požadovanej
polohe. Poloha D a režim manuálneho radenia
sa používajú pre jazdu dopredu a poloha R pre
jazdu dozadu.

• ZAHREJTE MOTOR - Keďže voľnobežné otáčky
studeného motora sú vyššie, pri preraďovaní
radiacej páky do polohy pre jazdu okamžite
po naštartovaní motora musíte dávať ob-
zvlášť pozor.

JAZDA S VOZIDLOM
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Preraďovanie rýchlostných stupňov

m:
Stlačte tlačidlojA a súčasne stlačte
pedál nožnej brzdy.

m:
Stlačte tlačidlojA .

m:
Len presuňte radiacu páku.

VAROVANIE

• Použite parkovaciu brzdu, ak je radiaca páka v
ktorejkoľvek polohe a motor nebeží. Ak to ne-
urobíte, vozidlo sa môže nečakane pohnúť
alebo odísť, čoho dôsledkom môže byť vážne
poranenie alebo poškodenie majetku.

• Ak radiacu páku nie je možné presunúť z polo-
hy P (parkovanie), keď je motor v prevádzke a
je stlačený pedál nožnej brzdy, brzdové svetlá
možno nebudú fungovať. Nefungujúce brzdo-
vé svetlá môžu spôsobiť nehodu, pri ktorej sa
môžete zraniť vy alebo iní účastníci.

VÝSTRAHA

Aby ste predišli poškodeniu prevodovky, polohu
P (parkovanie) alebo R (spiatočka) používajte len
keď je vozidlo úplne zastavené.

Po naštartovaní motora úplne stlačte pedál nožnej
brzdy, stlačte tlačidlo radiacej páky a presuňte ra-
diacu páku z polohy P (parkovanie).

Ak spínač zapaľovania z akéhokoľvek dôvodu dáte
do polohy OFF alebo ACC, zatiaľ čo je radiaca páka
v akejkoľvek inej polohe ako P (parkovanie), spínač
zapaľovania nebudete môcť dať do polohy LOCK.

Ak je preradenie radiacej páky z polohy P (Parkova-
nie) do inej polohy náročné, najskôr skontrolujte, či
je aktivovaná parkovacia brzda, potom uvoľnite pe-
dál nožnej brzdy a znovu stlačte pedál nožnej brz-
dy.

Keď spínač zapaľovania nie je možné dať do polohy
LOCK, vykonajte nasledovný postup:

1. Aktivujte parkovaciu brzdu.

2. Spínač zapaľovania dajte do polohy ON a stlačte
pritom pedál nožnej brzdy.

3. Radiacu páku presuňte do polohy P (parkovanie).

4. Spínač zapaľovania dajte do polohy LOCK.

P (parkovanie):
Túto polohu použite vtedy, keď je vozidlo odparko-
vané alebo počas štartovania motora. Uistite sa, že
vozidlo je úplne zastavené a posuňte radiacu pá-
ku do polohy P (parkovanie). Aktivujte parkovaciu
brzdu. Pri parkovaní v kopci najprv stlačte pedál
nožnej brzdy, zatiahnite parkovaciu brzdu a potom
radiacu páku presuňte do polohy P (parkovanie).

R (spiatočka):
Túto polohu použite pre cúvanie vozidla. Pred výbe-
rom polohy R (spiatočka) sa uistite, že vozidlo je úpl-
ne zastavené.

N (neutrál):
Nie je zaradený ani prevodový stupeň pre jazdu
vpred, ani spiatočka. V tejto polohe môžete naštar-
tovať motor. Počas jazdy môžete zaradiť polohu N
(neutrál) a opätovne naštartovať zhasnutý motor.

D (jazda vpred):
Túto polohu použite pre normálnu jazdu vpred.

Režim manuálneho preraďovania
Keď radiacu páku preraďujete z polohy D do kulisy
manuálneho preraďovania, keď je vozidlo zastave-
né alebo počas jazdy, prevodovka prejde do režimu
manuálneho preraďovania. Jednotlivé prevodové
stupne môžete preraďovať manuálne.

V režime manuálneho preraďovania je rozsah pre-
vodových stupňov zobrazený na indikátore polohy
v kombinovanom merači.

JVS1025XZ

CVT s režimom manuálneho preraďovania (Typ A)
(model s LHD)

JVS1026XZ

CVT s režimom manuálneho preraďovania (Typ B) alebo
DCT (model s LHD)
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Jednotlivé prevodové stupne sa preraďujú za se-
bou nasledovne:

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

• Pri preraďovaní nahor posuňte radiacu páku na
stranu označenú znamienkom + (hore). (Preradí
na vyšší stupeň).

• Pri podraďovaní posuňte radiacu páku na stra-
nu označenú znamienkom - (dole). (Preradí na
nižší stupeň).

• Posunutie radiacej páky rýchlo dvakrát za sebou
do rovnakej strany zaradí po sebe idúce stupne.
Avšak, ak tento pohyb urobíte rýchlo, druhé pre-
radenie sa nemusí správne dokončiť.

M7 (siedmy):
Túto polohu použite pre normálnu jazdu vpred. Aj
napriek tomu musíte pri zrýchľovaní alebo predbie-
haní iného vozidla preradiť na nižší prevodový stu-
peň.

M6 (šiesty) a M5 (piaty):
Tieto polohy použite pri stúpaní po dlhých svahoch
alebo na brzdenie motorom pri klesaniach z dlhých
svahov.

M4 (štvrtý), M3 (tretí) a M2 (druhý):
Tieto polohy použite pre jazdu hore kopcom alebo
na brzdenie motorom počas zjazdu dole kopcom.

M1 (prvý):
Túto polohu použite pri pomalej jazde na strmých
svahoch, pomalej jazde hlbokým snehom, pieskom
alebo blatom, alebo pre dosiahnutie maximálnej
brzdiacej sily motora pri jazde strmými klesaniami.

• Pamätajte si, že nemáte jazdiť vysokými rýchlos-
ťami dlhší čas na nižšom stupni ako je M7. Zvy-
šuje to spotrebu paliva.

• V režime manuálneho preraďovania sa prevo-
dovka automaticky podradí do stupňa M1 (pr-
vý) skôr, ako sa vozidlo zastaví. Keď znovu
zrýchľujete, je nevyhnutné zaradiť požadova-
ný vyšší stupeň.

• V režime manuálneho preraďovania sa za ur-
čitých okolností nemusí dať zaradiť zvolený
prevodový stupeň. Pomáha to udržiavať jazd-
ný výkon a znižuje šancu poškodenia vozidla
alebo straty kontroly nad vozidlom.

• Ak chcete zrušiť režim manuálneho preraďova-
nia, vráťte radiacu páku späť do polohy D. Prevo-
dovka sa vráti do normálneho režimu jazdy.

• Keď je teplota kvapaliny do prevodovky CVT/
DCT príliš nízka, režim manuálneho preraďova-
nia nemusí pracovať a ako režim jazdy bude fun-
govať automatické preraďovanie. Nie je to poru-
cha. V takomto prípade vráťte radiacu páku do
polohy D a chvíľu jazdite a potom preraďte do
režimu manuálneho preraďovania.

• Keď je teplota kvapaliny do prevodovky CVT/
DCT vysoká, jednotlivé prevodové stupne sa mô-
žu preraďovať nahor pri nižších otáčkach moto-
ra, než je zvyčajné. Nie je to porucha.

Podradenie pomocou plynového
pedálu - v polohe D
Pre predbehnutie alebo jazdu do kopca úplne stlač-
te plynový pedál až na podlahu. Týmto povelom
prevodovka podradí na nižší prevodový stupeň, v
závislosti na rýchlosti vozidla.

Uvoľnenie uzamknutia preraďovania
Ak je vybitý akumulátor, radiacu páku nie je možné
posunúť z polohy P (parkovanie) ani vtedy, ak je stla-
čený pedál nožnej brzdy.

Pre uvoľnenie uzamknutia preraďovania vykonajte
nasledovný postup:

1. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF alebo
LOCK.

2. Aktivujte parkovaciu brzdu.

3. Vhodným nástrojom vyberte kryt uvoľňovania
uzamknutia preraďovania (zobrazený na obráz-
ku hore).

4. Vložte mechanický kľúč a uvoľnenie uzamknutia
preraďovania zatlačte nadol.

5. Stlačte tlačidlo radiacej páky a radiacu páku pre-
suňte do polohy N (neutrál), zatiaľ čo pridržiavate
uvoľnenie uzamknutia preraďovania. Po vykona-
ní činnosti vymeňte kryt uvoľnenia uzamknutia
preraďovania.

Ak chcete uvoľniť uzamknutie volantu, spínač zapa-
ľovania dajte do polohy ON.

JVS0392XZ

Príklad
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Vozidlo môžete tlačením presunúť na požadované
miesto.

Ak sa radiaca páka nedá vyradiť z polohy P (parko-
vanie), nechajte systém CVT/DCT čo najskôr skon-
trolovať u autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

Režim ochrany pri vysokej teplote
kvapaliny
Táto prevodovka má režim ochrany pri vysokej tep-
lote kvapaliny. Ak sa teplota kvapaliny príliš zvýši
(napr. pri strmých stúpaniach pri vysokých teplo-
tách s ťažkým nákladom), výkon motora a za urči-
tých okolností rýchlosť vozidla, sa automaticky zní-
žia, aby sa znížilo riziko poškodenia prevodovky.
Rýchlosť vozidla môžete ovládať plynovým pedá-
lom, ale otáčky motora a rýchlosť vozidla môže byť
obmedzená.

Ochrana proti zlyhaniu
Ak sa vyskytne prevádzka v režime ochrany proti
zlyhaniu, nedôjde k preradeniu prevodovky
CVT/DCT na zvolenú polohu jazdy.

Ak s vozidlom jazdíte v extrémnych podmien-
kach, napr. nadmerné preklzávanie kolies a ná-
sledne prudké brzdenie, môže sa aktivovať sys-
tém ochrany proti zlyhaniu. To nastane aj v prípa-
de, ak všetky elektrické obvody správne fungujú.
V takomto prípade dajte spínač zapaľovania do
polohy OFF a počkajte 10 sekúnd. Potom dajte
spínač zapaľovania späť do polohy ON. Vozidlo
by sa malo vrátiť späť do normálneho prevádzko-
vého stavu. Ak sa nevráti do normálneho
prevádzkového stavu, nechajte prevodovku

skontrolovať a v prípade potreby opraviť u auto-
rizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo v kva-
lifikovanej dielni.

VAROVANIE

Rýchlosť vozidla sa môže postupne znižovať v
prípade, že dôjde k prevádzke v režime ochrany
proti zlyhaniu. Znížená rýchlosť môže byť nižšia
ako rýchlosť ostatných účastníkov premávky, čo
môže zvýšiť šancu kolízie. Pri jazde buďte preto
obzvlášť opatrní. Ak je to potrebné, prejdite na
kraj cesty na bezpečné miesto a umožnite návrat
prevodovky do normálnej prevádzky alebo ju v
prípade potreby nechajte opraviť.

JAZDA S MANUÁLNOU
PREVODOVKOU (MT)

VAROVANIE

• Na klzkých cestách nepodraďujte prudko. To-
to môže spôsobiť stratu kontroly nad vozid-
lom.

• Pri preraďovaní na nižší prevodový stupeň ne-
vytáčajte motor. Toto môže spôsobiť stratu
kontroly nad vozidlom alebo poškodenie mo-
tora.

VÝSTRAHA

• Počas jazdy si neopierajte nohu o spojkový
pedál. Toto môže poškodiť systém spojky.

• Spojkový pedál stlačte na doraz predtým, než
zaradíte rýchlosť, aby ste pomohli predísť po-
škodeniu prevodovky.

• Pred zaradením do polohy R (spiatočka) úplne
zastavte vozidlo.

• Keď je vozidlo nejakú dobu zastavené, naprík-
lad pri čakaní na semaforoch, preraďte do po-
lohy N (neutrál) a uvoľnite pedál spojky pri
stlačenom pedáli nožnej brzdy.

• Počas jazdy nepreraďujte do polohy N (neut-
rál). Jazda vo voľnobehu s prevodovkou v po-
lohe N (neutrál) môže spôsobiť vážne poško-
denie prevodovky.

Štartovanie vozidla
1. Po naštartovaní motora stlačte spojkový pedál k

podlahe a radiacu páku presuňte do polohy 1 (1.)
alebo R (spiatočka).

2. Pomaly stlačte plynový pedál a uvoľňujte spojko-
vý pedál a zároveň uvoľňujte parkovaciu brzdu.

Radenie rýchlosti
Ak chcete zmeniť rýchlosť alebo pohybovať radia-
cou pákou hore a dole, stlačte spojkový pedál na
doraz, zaraďte správnu rýchlosť a pedál spojky
uvoľnite pomaly a hladko.

Pre zabezpečenie hladkého preraďovania, pred ma-
nipuláciou s radiacou pákou stlačte pedál spojky na
doraz. Ak pred preradením rýchlostného stupňa nie
je úplne stlačený pedál spojky, môžete počuť hluk z
prevodových stupňov. Môže dôjsť k poškodeniu pre-
vodovky.

S vozidlom sa pohnite v polohe 1 (1.) a potom prera-
ďujte postupne na prevodový stupeň 2 (2.), 3 (3.), 4
(4.), 5 (5.) a 6 (6.) podľa rýchlosti vozidla.

Ak je náročné posunúť radiacu páku do polohy R
(spiatočka) alebo polohy 1 (1.), preraďte ju do polohy
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N (Neutrál) a potom raz uvoľnite spojkový pedál.
Znovu úplne stlačte pedál spojky a zaraďte páku do
polohy R alebo 1.

• Pre zaradenie spiatočky zastavte vozidlo a ra-
diacu páku dajte do polohy N (neutrál) a potom
krúžok ➀ potiahnite nahor, aby ste preradili do
polohy R (spiatočka).

• Vyťahovací krúžok sa vráti späť do pôvodnej po-
lohy, keď radiacu páku posuniete do polohy N
(neutrál).

Odporúčané maximálne rýchlosti
každého prevodového stupňa
Ak motor nebeží plynulo alebo ak potrebujete
zrýchliť, preraďte na nižší prevodový stupeň.

Neprekračujte maximálne odporúčané rýchlosti
(zobrazené nižšie) žiadneho prevodového stupňa.
Pri jazde na rovnej ceste použite najvyšší prevodový
stupeň, odporúčaný pre túto rýchlosť. Vždy dodr-
žiavajte určené rýchlostné obmedzenia a jazdu kvô-
li vašej bezpečnosti prispôsobte podmienkam vo-
zovky. Pri preraďovaní na nižší prevodový stupeň

nevytáčajte motor, pretože to môže spôsobiť poš-
kodenie motora alebo stratu kontroly nad vozidlom.

Model s motorom MR20DD:
km/h (MPH)

1. 48 (29)
2. 84 (52)
3. 117 (72)
4. 151 (93)
5. a 6. — (—)

Model s motorom MR16DDT:
km/h (MPH)

1. 48 (30)
2. 85 (53)
3. 135 (84)
4. 183 (114)
5. a 6. — (—)

Model s motorom R9M:
km/h (MPH)

1. 35 (22)
2. 63 (39)
3. 98 (61)
4. 136 (85)
5. a 6. — (—)

Model s motorom M9R:
km/h (MPH)

1. 34 (21)
2. 64 (40)
3. 105 (65)
4. 147 (91)
5. a 6. — (—)

Model s motorom R9N:
km/h (MPH)

1. 38 (24)
2. 69 (43)
3. 107 (66)
4. 150 (93)
5. a 6. — (—)

SSD0552Z
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Systém Stop/Štart sme navrhli tak, aby bránil ne-
potrebnej spotrebe paliva, výfukovým emisiám a
hluku počas jazdy:

• Keď zastavíte vozidlo a bude stlačený brzdový
pedál (CVT/DCT) alebo bude radiaca páka v po-
lohe N (neutrál) a spojkový pedál bude uvoľnený
(MT), motor sa automaticky vypne.

• Motor sa automaticky zapne po uvoľnení brz-
dového pedálu (CVT/DCT) alebo po stlačení
spojkového pedálu (MT).

VÝSTRAHA

• Motor sa môžu automaticky znovu naštarto-
vať, ak to vyžaduje systém Stop/Štart.

• Pred otvorením kapoty motora alebo pred vy-
konaním akejkoľvek údržby dajte spínač za-
paľovania do polohy OFF. V opačnom prípade
môže automatické naštartovanie motora
spôsobiť vážne zranenie.

• Pred opustením vozidla dajte spínač zapaľo-
vania vždy do polohy OFF, keďže systém mo-
hol vypnúť motor, ale zapaľovanie bude stále
zapnuté a mohlo by dôjsť k automatickému
naštartovaniu.

Nevykonanie tohto postupu môže mať za ná-
sledok vybitie akumulátora.

POZNÁMKA

Pre model so systémom Stop/Štart použite špe-
ciálny akumulátor, ktorý má vylepšenú kapacitu
nabíjania-vybíjania a životnosť. Vyhnite sa použi-
tiu nešpecializovaného akumulátora pre systém
Stop/Štart, pretože to môže spôsobiť skoré opot-
rebovanie akumulátora alebo poruchu systému
Stop/Štart. Pre akumulátor odporúčame použí-

vať originálne diely NISSAN. Ak chcete získať viac
informácií, kontaktujte autorizovaného predajcu
vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

POZNÁMKA

Systém Stop/Štart sa nezapne pri nasledovných
podmienkach:

• Keď motor udržiavate po zapnutí motora vo
voľnobehu bez pohybu.

• Keď je nízka teplota chladiacej kvapaliny mo-
tora.

• Keď je nízka kapacita akumulátora.

• Keď je nízka teplota akumulátora.

• Keď sa s vozidlom pohnete.

• Keď klesne podtlak v brzdovom servo systé-
me.

• Keď je otvorená kapota motora a motor je v
činnosti.

• Keď motor zapnete v čase, keď je kapota mo-
tora otvorená.

• Keď nie je zapnutý bezpečnostný pás vodiča.

• Keď sú otvorené dvere vodiča.

• Keď použijete volant (modely s CVT/DCT).

• Keď indikátor systému Stop/Štart pomaly bli-
ká.

• Keď je ovládač regulácie rýchlosti ventilátora
v akejkoľvek polohe okrem polohy OFF (0) v
čase, keď je ovládač prúdenia vzduchu v polo-
he odrosenia predného skla.

• Keď je zapnutý spínač odrosenia predného sk-
la.

• Keď je teplota vo vnútri vozidla príliš vysoká
alebo nízka. (Systém Stop/Štart bude v pre-
vádzke, keď bude klimatizácia vypnutá.)

• Keď je rýchlosť ventilátora klimatizácie nasta-
vená na maximálnu rýchlosť.

• Keď je zapnutý spínač vypnutia systému
Stop/Štart.

• Keď je vysoká spotreba energie.

• Keď vozidlo jazdí v nadmorských výškach nad
2000 m (6562 ft) (model s MT).

• Keď vozidlo jazdí v nadmorských výškach nad
1500 m (4922 ft) (modely s motorom R9M , M9R
a R9N v kombinácii s CVT).

• Pre modely s manuálnou prevodovkou (MT)

– Keď je radiaca páka v akejkoľvek polohe
okrem polohy N (neutrál).

– Keď je stlačený spojkový pedál.

– Keď inteligentný kľúč nie je vo vozidle.

• Model s prevodovkou s plynulo meniteľným
prevodom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spoj-
kou (DCT)

– Keď je stlačený plynový pedál.

– Keď je radiaca páka v polohe R (spiatočka).

– Keď brzdový pedál nie je pevne stlačený.

– Keď vozidlo zastavíte na svahovitých ces-
tách.

• Keď svieti kontrolka elektrického posilňovača
riadenia, kontrolka protiblokovacieho brzdo-
vého systému (ABS) alebo kontrolka progra-
mu elektronickej stability (ESP).

SYSTÉM STOP/ŠTART (ak je
súčasťou výbavy)
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POZNÁMKA

Motor sa po aktivácii systému Stop/Štart nena-
štartuje ani v prípade, že brzdový pedál uvoľníte
(CVT/DCT) alebo stlačíte spojkový pedál (MT), a to
v nasledujúcich situáciách:

• Keď je radiaca páka v polohe P (parkovanie)
(model s CVT/DCT).

• Keď je kapota motora otvorená.

• Keď je bezpečnostný pás vodiča odopnutý a
dvere vodiča sú otvorené (model s MT).

• Keď radiaca páka nie je v neutrálnej polohe
(modely s MT).

• Ak je aktivovaná funkcia automatického podr-
žania brzdy (ak je súčasťou výbavy).

• Ak je aktivovaný systém ProPILOT (ak je sú-
časťou výbavy).

POZNÁMKA

Zapnutie systému Stop/Štart môže určitú dobu
trvať v nasledujúcich situáciách:

• Keď je akumulátor vybitý.

• Keď je vonkajšia teplota nízka alebo vysoká.

• Keď vymeníte akumulátor alebo keď koncov-
ku akumulátora na dlhú dobu odpojíte a po-
tom znovu pripojíte.

POZNÁMKA

Keď sa rozsvieti indikátor systému Stop/Štart,
motor automaticky spustí prevádzku pri aspoň
jednej z nasledovných podmienok:

• Brzdový pedál je uvoľnený s radiacou pákou v
polohe D ( jazda) alebo N (neutrál) (motor ne-
naštartuje, ak je funkcia automatického podr-

žania brzdy aktivovaná alebo je radiaca páka
v polohe P (parkovanie)) (model s CVT/DCT).

• Radiacu páku ste dali do polohy D ( jazda) z
polohy N (neutrál) alebo P (parkovanie) (pre
model s CVT).

• Radiacu páku ste dali do polohy D ( jazda) z
polohy N (neutrál) alebo P (parkovanie) a brz-
dový pedál je uvoľnený (pre model s DCT).

• Radiacu páku ste dali do polohy R (spiatočka)
z polohy N (neutrál) alebo P (parkovanie) (pre
model s CVT/DCT).

• Odopli ste bezpečnostný pás vodiča alebo sú
otvorené dvere vodiča (model s CVT/DCT).

• Napätie akumulátora sa zníži (kvôli elektric-
kému zaťaženiu z ostatných systémov vozid-
la, ako napríklad svetlometov, kúrenia a pod.,
alebo prídavných zariadení pripojených k 12
Voltovej zásuvke vo vnútri vozidla).

• Rýchlosť vozidla je vyššia ako 2 km/h (1 MPH).

• Keď je teplota vo vnútri vozidla príliš vysoká
alebo nízka. (Systém Stop/Štart bude v pre-
vádzke, keď bude klimatizácia vypnutá.)

• Keď je zapnuté odrosenia predného skla. (Mo-
tor sa v závislosti od vonkajšej teploty možno
nenaštartuje).

• Keď uplynuli viac ako 3 minúty od času, keď
bol aktívny systém Stop/Štart (model s CVT/
DCT).

• Keď je stlačený plynový pedál (model s CVT/
DCT).

• Keď použijete volant. (Ovládanie volantu mô-
že byť ťažké, ale nie je to porucha.) (model s
CVT/DCT).

• Keď je nízka kapacita akumulátora.

• Keď je vysoká spotreba energie.

• Keď radiacu páku dáte do polohy R (spiatočka)
(model s CVT/DCT).

• Keď je stlačený spojkový pedál (model s MT).

• Keď je systém ProPILOT nastavený na
prevádzku (motor možno nenaštartuje v zá-
vislosti od miery stlačenia brzdového pedálu)
(ak je súčasťou výbavy).

• Keď je systém ProPILOT aktivovaný a vodič
prevádzkuje systém za účelom naštartovania
vozidla. (ak je súčasťou výbavy).

• Keď je systém ProPILOT aktivovaný a vozidlo
pred vami naštartuje. (ak je súčasťou výbavy).

VÝSTRAHA

Rýchlostný stupeň zaraďte len vtedy, keď je spoj-
kový pedál úplne stlačený (model s MT).

POZNÁMKA

Nasledovné podmienky zabránia systému Stop/
Štart v automatickom opätovnom naštartovaní
motora. Následne bude potrebné naštartovanie
motora pomocou spínača zapaľovania:

• Odopli ste bezpečnostný pás vodiča a dvere
vodiča sú otvorené (model s MT).

• Kapota je otvorená.

Ak sa vyskytne porucha systému prevodovky s
dvojitou spojkou (DCT), motor bude zastavený
(pre model s DCT).
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Tento systém použite počas čakania na semaforoch
atď. Keď vozidlo stojí dlhú dobu, vypnite motor.

Keď sa motor zastaví pomocou systému Stop/Štart,
vypnú sa funkcie kúrenia, chladenia a odstránenia
vlhkosti. Vypnutiu funkcií klimatizácie zabránite
vypnutím režimu zastavenia pri voľnobehu, a to
stlačením spínača vypnutia systému Stop/Štart.

DISPLEJ SYSTÉMU STOP/ŠTART
Zastavenie motora

Po zastavení motora sa na chvíľu zobrazia informá-
cie.

Zapnutie alebo vypnutie systému
Stop/Štart

Po zapnutí alebo vypnutí systému Stop/Štart po-
mocou spínača vypnutia systému Stop/Štart sa zo-
brazí hlásenie.

Úspora CO2 alebo paliva a doba
zastavenia motora

Režim úspory CO2 alebo paliva a doby zastavenia
motora zobrazuje nasledujúce položky:

• Položka Zachránené CO2 zobrazuje odhadova-
né množstvo výfukových emisií CO2, ktorým za-
bránil systém Stop/Štart po každom automatic-
kom zastavení motora.

• Položka Doba zastavenia motora zobrazuje do-
bu, počas ktorej bol motor zastavený pomocou
systému Stop/Štart.

Keď chcete získať viac informácií, pozrite si “Systém
Stop/Štart (ak je súčasťou výbavy)” uvedené skôr v
tejto časti.

Vypnutie automatického naštartovania

Ak sa motor zastaví, keď je zapnutý systém Stop/
Štart a automaticky sa nenaštartuje, zobrazí sa hlá-
senie.

JVS0341XZ

JVS0638XZ

JVS0430XZ

JVS0344XZ
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Výstraha ZÁMKY kľúča

Táto informácia sa zobrazí a zaznie zvuková signa-
lizácia, aby sa tak vodičovi pripomenulo, že má spí-
nač zapaľovania prepnúť do polohy OFF, čím zabrá-
ni vybitiu akumulátora.

Hlásenie môžete vymazať len otočením alebo stla-
čením spínača zapaľovania do polohy OFF (alebo
opätovným naštartovaním motora).

Porucha systému

Toto hlásenie sa zobrazí v prípade poruchy systé-
mu Stop/Štart.

Systém nechajte skontrolovať u predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

SPÍNAČ VYPNUTIA SYSTÉMU
STOP/ŠTART

Systém môžete prechodne vypnúť stlačením spína-
ča vypnutia systému Stop/Štart. Systém Stop/Štart
znovu zapnete opätovným stlačením spínača ale-
bo opätovným naštartovaním motora pomocou
spínača zapaľovania.

• Keď systém Stop/Štart vypnete počas prevádz-
ky motora, zabráni sa automatickému zastavo-
vaniu motora.

• Keď systém Stop/Štart vypnete po automatic-
kom zastavení motora pomocou systému Stop/
Štart, motor sa okamžite znovu naštartuje, ak
dôjde k vhodným podmienkam. V rámci tej istej
jazdy sa potom zabráni automatickému zasta-
veniu motora.

• Po každom vypnutí systému Stop/Štart sa rozs-
vieti indikátor ➀ na spínači vypnutia systému
Stop/Štart. V takomto stave nedokáže systém
Stop/Štart zabrániť nepotrebnej spotrebe pali-
va, výfukovým emisiám alebo hluku počas jazdy.

• V prípade poruchy systému Stop/Štart sa rozs-
vieti indikátor ➀ na spínači vypnutia systému
Stop/Štart.

POZNÁMKA

Po stlačení spínača vypnutia systému Stop/Štart
sa na displeji s informáciami o vozidle na niekoľ-
ko sekúnd zobrazí hlásenie o zapnutí alebo vy-
pnutí systému Stop/Štart. Pozri “Displej systému
Stop/Štart” uvedené skôr v tejto časti.

JVS0345XZ JVS0346XZ

JVS0938XZ
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OVLÁDANIE SPÍNAČA REŽIMU
INTELLIGENT 4X4

Systém pohonu štyroch kolies Intelligent 4x4 sa po-
užíva na výber režimu 2WD (pohon dvoch kolies),
AUTO alebo LOCK, a to v závislosti od jazdných pod-
mienok.

Režim 2WD, AUTO alebo LOCK vyberte stlačením
spínača režimu Intelligent 4x4, ktorý sa nachádza
na stredovej konzole.

AUTO: Spínač režimu Intelligent 4x4 otočte do neut-
rálnej polohy (AUTO). Na merači sa rozsvieti indiká-
tor AUTO pohonu štyroch kolies (4WD) .

2WD: Spínač režimu Intelligent 4x4 otočte v smere
hodinových ručičiek do polohy 2WD.

LOCK: Ak chcete zapnúť režim LOCK, spínač režimu
Intelligent 4x4 otočte proti smeru hodinových ruči-
čiek do polohy LOCK. Spínač sa automaticky vráti
do polohy AUTO a na merači sa rozsvieti indikátor
LOCK pohonu štyroch kolies (4WD) . Ak chcete
režim LOCK vypnúť, spínač znovu otočte do polohy
LOCK. Spínač sa automaticky vráti do polohy AUTO
a indikátor 4WD LOCK zhasne.

JVS0401XZ

Spínač režimu Intelligent 4x4

Režim 4WD Hnané kolesá

Indikátor režimu 4WD

(m,m)
Podmienky použitia

2WD

Predné kolesá:
Režim pohonu kolies je pri
jazde na normálnej ceste
nastavený na pohon dvoch
kolies (2WD).*1

Vypnite Pre jazdu na suchých,
nespevnených cestách

AUTO

Rozdelenie krútiaceho
momentu na predné a zadné
kolesá sa zmení automaticky v
závislosti od vyskytujúcich sa
jazdných podmienok (pomer;
100 : 0 (2WD) 50 : 50 (4WD)).
Tým sa dosiahne zlepšená
stabilita.

Rozsvieti sa

m
Pre jazdu na
nespevnených alebo
klzkých cestách

LOCK Pohon štyroch kolies (4WD)
*2*3*

Rozsvieti sa

m/m
Pre jazdu po
hrboľatých cestách

*1: Režim 2WD sa môže na režim 4WD zmeniť automaticky v závislosti od jazdných podmienok. Indikátor
režimu 4WD sa nerozsvieti.

*2: Režim LOCK sa automaticky zmení na režim AUTO pri jazde s vozidlom vysokou rýchlosťou. Indikátor
4WD LOCK zhasne.

*3: Režim LOCK sa automaticky zruší po presunutí spínača zapaľovania do polohy OFF.

INTELLIGENT 4X4 (ak je
súčasťou výbavy)
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Tipy na zmenu 4WD
• Teplota oleja súčastí hnacieho príslušenstva sa

zvýši v prípade trvalého používania vozidla v
podmienkach, kde je veľký rozdiel medzi rotá-
ciou predných a zadných kolies (prekĺzavanie
kolies), ako napríklad pri jazde hrboľatých ces-
tách cez piesok alebo bahno alebo pri uvoľňo-
vaní uviaznutého vozidla. V týchto prípadoch sa
zobrazí hlásenie [4WD High Temp. Stop vehicle] a
režim 4WD sa zmení na režim 2WD, aby boli chrá-
nené súčasti hnacieho príslušenstva. Ak vozidlo
zastavíte, motor nechajte bežať vo voľnobehu a
počkajte, pokým výstraha [4WD High Temp. Stop
vehicle] nezmizne a systém 4WD sa nevráti do
predtým zvoleného režimu.

• Brzdná vzdialenosť v režime 4WD je rovnaká ako
pri režime 2WD.

VÝSTRAHA

• Podľa jazdných podmienok sa môže režim
4WD automaticky zmeniť z 2WD na 4WD aj v
prípade, že bude zvolený režim 2WD. Ak k to-
mu dôjde, indikátor režimu 4WD sa nerozsvie-
ti.

• V nasledovných prípadoch neštartujte motor
so spínačom režimu Intelligent 4x4 v žiadnom
režime:

– keď je vozidlo umiestnené na voľných val-
čekoch alebo pri zdvíhaní vozidla so zdvi-
hnutými prednými pneumatikami a zadné
pneumatiky sú na zemi.

– pri ťahaní vozidla so zadnými pneumatika-
mi zdvihnutými zo zeme.

• Spínač režimu Intelligent 4x4 používajte len
pri priamej jazde. Spínač režimu Intelligent
4x4 nepoužívajte pri otáčaní alebo cúvaní. V
prípade použitia spínača režimu Intelligent
4x4 počas zatáčania, zrýchľovania alebo spo-
maľovania, alebo ak je zapaľovanie vypnuté,
môžete pri režime AUTO alebo LOCK pocítiť
otras. Nie je to porucha.

• Spínač režimu Intelligent 4x4 nepoužívajte pri
prešmykovaní predných kolies.

• Počas zahrievania motora sú voľnobežné
otáčky motora vyššie. Pri štartovaní alebo jaz-
de na klzkých povrchoch buďte obzvlášť
opatrní, ak je spínač režimu Intelligent 4x4 na-
stavený na režim AUTO.

VÝSTRAHA 4WD
Ak v systéme pohonu štyroch kolies (4WD) dôjde k
akejkoľvek poruche počas činnosti motora, na disp-
leji s informáciami o vozidle sa zobrazia výstražné
hlásenia.

Ak sa zobrazí výstraha [4WD system fault] ➀, v sys-
téme 4WD pravdepodobne došlo k poruche. Znížte
rýchlosť vozidla a vozidlo nechajte čo možno naj-
skôr skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo
v kvalifikovanej dielni.

Výstraha [4WD High Temp. Stop vehicle] (vysoká tep-
lota) ➁ sa môže zobraziť, keď sa pokúšate uvoľniť
uviaznuté vozidlo, a to z dôvodu zvýšenej teploty
oleja. Jazdný režim sa môže zmeniť na dvojkolesový

JVS0411X
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(2WD) režim pohonu. Ak sa zobrazí táto výstraha,
hneď, ako to bude bezpečné, zastavte vozidlo a ne-
chajte motor bežať na voľnobeh. Potom, ak výstra-
ha zhasne, môžete pokračovať v jazde.

Výstraha [Tyre size incorrect] ➂ sa môže zobraziť,
ak je veľký rozdiel medzi priemerom predných a za-
dných kolies. Na bezpečnom mieste opustite cestu
a motor nechajte bežať na voľnobeh. Skontrolujte,
či sú všetky veľkosti pneumatík rovnaké, či je správ-
ny tlak v pneumatikách a či pneumatiky nie sú nad-
merne opotrebované. Spínač režimu Intelligent 4x4
prepnite na režim 2WD a nejazdite rýchlo.

Ak sa ktorékoľvek výstražné hlásenie zobrazuje aj
naďalej, vozidlo nechajte čo možno najskôr skon-
trolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni.

VÝSTRAHA

• Motor nepoužívajte na voľnom valci, keď je
ktorékoľvek z kolies zdvihnuté.

• Ak sa výstraha [4WD system fault] zobrazí po-
čas jazdy, v systéme 4WD pravdepodobne
došlo k poruche. Znížte rýchlosť vozidla a ne-
chajte vozidlo čo možno najskôr skontrolovať
u autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni. Pri jazde buďte
preto obzvlášť opatrní.

• Hnacie ústrojenstvo sa môže poškodiť, ak bu-
dete pokračovať v jazde v prípade, že je za-
pnutá výstraha [4WD system fault].

INDIKÁTORY REŽIMU 4WD
Indikátory režimu 4WD ( , ) sa nachádzajú
na merači.

Indikátory režimu 4WD ( , ) sa rozsvietia,
keď spínač zapaľovania dáte do polohy ON. Indiká-
tory zhasnú do 1 sekundy.

Indikátory režimu 4WD zobrazia režim zvolený spí-
načom režimu Intelligent 4x4, keď je motor v pre-
vádzke.

Indikátor 4WD LOCK sa rozsvieti súčasne s
indikátorom 4WD AUTO , keď zvolíte režim
LOCK.

Indikátor režimu 4WD AUTO sa rozsvieti pri
výbere režimu AUTO.

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle zobrazí
výstraha 4WD, indikátory režimu 4WD zhasnú.

INDIKÁTOR DISTRIBÚCIE
KRÚTIACEHO MOMENTU REŽIMU
INTELLIGENT 4X4

Keď zvolíte zobrazenie distribúcie krútiaceho mo-
mentu 4x4, počas jazdy budete môcť zobraziť po-
mer rozdelenia krútiaceho momentu prevodovky
na predné a zadné kolesá. Zobrazenie distribúcie
krútiaceho momentu 4x4 sa zobrazuje na obrazov-
ke displeja s informáciami o vozidle.

Keď chcete získať viac informácií, pozrite si “Trasový
počítač” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

➀ Pomer rozdelenia pre predné kolesá

➁ Pomer rozdelenia pre zadné kolesá

VAROVANIE

Počas jazdy nesledujte obrazovku dlhú dobu.
Mohli by ste tým spôsobiť nehodu.

JVS0400XZ
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VÝSTRAHA

Zobrazenie sa možno nezmení, keď je zmena roz-
delenia krútiaceho momentu malá. Nie je to po-
rucha.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRE
TERÉNNE JAZDENIE
• Jazdite opatrne, ak ste v teréne, a vyhnite sa ne-

bezpečným úsekom. Vždy majte zapnutý bez-
pečnostný pás, ktorý vám a ostatným spolujazd-
com pomôže pri jazde drsným terénom udržať
sa na sedadlách.

• Pred jazdou do svahu alebo zo svahu skontro-
lujte, či sa na povrchu vozovky nenachádzajú
hrče alebo výmole. Jazdite nahor miernymi svah-
mi a klesajte miernymi svahmi.

• Nejazdite naprieč strmými svahmi. Namiesto to-
ho jazdite buď priamo hore alebo priamo dolu
svahom. Off-road vozidlá sa môžu prevrátiť na-
bok oveľa ľahšie ako dopredu alebo dozadu.

• Pre zabránenie poškodeniu vozidla nejazdite v
režime LOCK na suchých a tvrdých povrchoch.

• Mnoho svahov je príliš strmých pre akékoľvek
vozidlo. Ak sa pokúsite vyjsť smerom nahor, mô-
že sa zastaviť motor. Ak sa rozhodnete, že zídete
smerom nadol, nemusí sa vám podariť kontrolo-
vať rýchlosť vozidla. Ak budete jazdiť naprieč tý-
mito svahmi, môžete sa prevrátiť.

• Nepreraďujte počas jazdy z kopca, pretože by to
mohlo spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom.

• Určite použite brzdenie motorom. Výkon brzdo-
vého pedála môže byť znížený, následkom čoho
môže dôjsť k nehode.

• Pri príjazde k vrcholu stúpania zostaňte v pozo-
re. Na vrchu sa môže nachádzať spád alebo iné
nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť nehodu.

• Ak motor zhasne alebo nedokážete vyjsť na vr-
chol strmého kopca, nikdy sa nepokúšajte oto-
čiť. Vaše vozidlo by sa mohlo prevrátiť. Vždy cú-
vajte priamo dolu so spätným chodom. Nikdy
necúvajte v polohe N (neutrál) s použitím iba brz-
dy, pretože by to mohlo spôsobiť stratu kontroly.

• Trvalé brzdenie pri jazde dolu svahom môže spô-
sobiť prehriatie bŕzd a ich oslabenie, čo môže
viesť k strate kontroly a k nehode. Brzdy použite
jemne a rýchlosť kontrolujte pomocou nízkeho
prevodu.

• Nezaistená batožina sa môže počas jazdy v ťaž-
kom teréne vymrštiť do vnútra vozidla. Správne
ju zaistite tak, aby sa nemohla vymrštiť do vozid-
la a spôsobiť zranenie vám alebo ostatným pa-
sažierom.

• Aby ste zabránili nadmernému zdvihnutiu ťažis-
ka, neprekračujte predpísanú nosnosť strešné-
ho nosiča/debny na náradie (ak je súčasťou vý-
bavy) a náklad rozdeľte rovnomerne. Ťažký ná-
klad zaistite v batožinovom priestore čo najviac
dopredu a dole. Na vozidlo nemontujte väčšie
ako predpísané pneumatiky. To by mohlo mať
za následok prevrátenie vozidla.

• Pri jazde v teréne neuchopujte vnútornú stranu
alebo ramená volantu. Volant sa môže náhle str-
hnúť a poraniť vaše ruky. Miesto toho jazdite s
palcami a prstami na vonkajšom okraji.

• Pred prevádzkou vozidla skontrolujte, či má vo-
dič a všetci pasažieri vo vozidle zapnutý bezpeč-
nostný pás.

• Pri jazde majte podlahové rohože vždy na svo-
jom mieste, pretože podlaha sa môže veľmi zoh-
riať. Obzvlášť by ste si mali dávať pozor vtedy, ak
máte bosé nohy.

• Ak zaznamenáte silný bočný vietor, znížte rých-
losť. Kvôli vyššiemu ťažisku je vaše vozidlo viac
citlivé na bočný vietor. Nižšie rýchlosti zabezpe-
čujú lepšiu ovládateľnosť vozidla.

• Nejazdite za hranicou výkonu pneumatík, ani
počas jazdy v režime pohonu 4WD.

Náhle zrýchlenie, ostré zatáčacie manévre ale-
bo prudké brzdenie môže spôsobiť stratu kon-
troly nad vozidlom.

• Vždy používajte pneumatiky rovnakej veľkosti,
značky, konštrukcie (diagonálna, semiradiálna
alebo radiálna) a s rovnakým dezénom na všet-
kých štyroch kolesách. Pri jazde na klzkých po-
vrchoch namontujte snehové reťaze na predné
kolesá a jazdite opatrne.

• Okamžite po jazde v blate alebo vo vode skon-
trolujte brzdy. (Pozri časť “Brzdový systém” uve-
dené neskôr v tejto časti.)

• Vždy, keď jazdíte po piesku, blate alebo vode,
ktorá siaha vyše nábojov kolies, môže sa vyža-
dovať častejšia údržba. Pre podrobnosti si pozri-
te “Údržba pre terénne jazdenie” v samostatnej
brožúre o údržbe.

• Vaše vozidlo neparkujte v strmých svahoch. Ak
vyjdete z vozidla a ono sa prevráti dopredu, do-
zadu alebo nabok, mohli by ste sa zraniť.
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PNEUMATIKY MODELU 4WD
VÝSTRAHA

• Vždy používajte pneumatiky rovnakej veľkos-
ti, značky, konštrukcie (diagonálne, radiálne s
diagonálnou kostrou alebo radiálne) a dezénu
na všetkých štyroch kolesách. Ak to neurobíte,
môže sa vyskytnúť rozdiel v obvode jednotli-
vých pneumatík na prednej a zadnej náprave,
ktorý spôsobí nadmerné opotrebenie pne-
umatiky a môže poškodiť aj prevodovku, roz-
deľovaciu prevodovku a zadný diferenciál.

• Používajte iba rezervné pneumatiky určené
pre jednotlivé modely 4WD.

Ak zistíte nadmerné opotrebenie pneumatík, odpo-
rúčane, aby ste vymenili všetky štyri pneumatiky za
pneumatiky rovnakej veľkosti, značky, konštrukcie
a dezénu. V prípade potreby by ste mali nastaviť aj
správny tlak a geometriu pneumatík. Kontaktujte
autorizovaného predajcu NISSAN alebo kvalifikova-
nú dielňu.

Zimné pneumatiky
Ak montujete zimné pneumatiky, musia byť tiež rov-
nakej veľkosti, značky, konštrukcie a s rovnakým
dezénom na všetkých štyroch kolesách.

Tlak vzduchu v pneumatike
Pri návšteve servisnej stanice pravidelne kontroluj-
te meracím prístrojom tlak vo všetkých pneumati-
kách, vrátane rezervnej. Ak je to potrebné, tlak na-
stavte na stanovenú hodnotu. Tlaky v pneumati-
kách sú uvedené na štítku na pneumatike.

Rotácia pneumatiky
Spoločnosť NISSAN odporúča rotovanie pneumatík
každých 5.000 km (3.000 míľ). Do rotácie pneuma-
tík nezahŕňajte náhradnú pneumatiku.

Snehová reťaz
Snehové reťaze sa môžu montovať len na predné
kolesá, nikdy nie na zadné kolesá.

S namontovanými reťazami na pneumatiky nejaz-
dite na dláždených cestách, ktoré nie sú pokryté
snehom. Jazda s namontovanými snehovými reťa-
zami v takýchto podmienkach môže spôsobiť poš-
kodenie rôznych mechanizmov vozidla z dôvodu ich
preťaženia.

VAROVANIE

• Systém ESP je navrhnutý tak, aby vodičovi po-
máhal udržiavať stabilitu vozidla, ale nezab-
raňuje nehodám spôsobeným náhlym strhnu-
tím volantu vo vysokej rýchlosti alebo
neopatrnou a nebezpečnou technikou jazdy.
Znížte rýchlosť vozidla a dávajte obzvlášť po-
zor pri jazde a zatáčaní na klzkých povrchoch
a vždy jazdite opatrne.

• Nemodifikujte systém odpruženia vozidla. Ak
niektoré súčasti pruženia, ako napr. tlmiče
pruženia, ramená, pružiny, stabilizátory, ob-
jímky a kolesá nie sú odporúčané spoločnos-
ťou NISSAN pre vaše vozidlo alebo sú extrém-
ne opotrebované, systém ESP nemusí praco-
vať správne. Môže to nepriaznivo ovplyvniť
ovládateľnosť vozidla a môže sa rozsvietiť
kontrolka ESP .

• Ak niektoré súčasti bŕzd, ako napr. brzdové
doštičky, rotory a strmene, nie sú odporúčané
spoločnosťou NISSAN alebo sú extrémne
opotrebované, systém ESP nemusí fungovať
správne a môže sa rozsvietiť kontrolka ESP

.

• Ak niektoré časti súvisiace s ovládaním moto-
ra nie sú vybavením odporúčaným spoločnos-
ťou NISSAN alebo sú extrémne opotrebované,
môže sa rozsvietiť kontrolka ESP .

• Pri jazde na extrémne šikmých povrchoch, na-
pr. viac naklonené rohy, nemusí systém ESP
pracovať správne a môže sa rozsvietiť kontrol-
ka ESP . Nejazdite po takýchto typoch vo-
zoviek.

SYSTÉM ELEKTRONICKÉHO
STABILIZAČNÉHO PROGRAMU
(ESP)
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• Pri jazde na nestabilnom povrchu, napr. otoč-
ná plošina, kompa, dopravník alebo rampa, sa
môže rozsvietiť kontrolka ESP . Nie je to
porucha. Po jazde na nestabilnom povrchu vy-
pnite a opäť naštartujte motor.

• Ak používate kolesá a pneumatiky, ktoré nie
sú odporúčané spoločnosťou NISSAN, systém
ESP nemusí fungovať správne a môže sa rozs-
vietiť kontrolka ESP .

• Systém ESP nie je vhodný pre zimné pneuma-
tiky ani snehové reťaze, ktoré sa používajú na
zasnežených cestách.

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 jednom prešmykujúcom hnacom
kolese tak, že výkon prenáša na neprešmykujúce
hnacie koleso na tej istej náprave.

• Ovláda brzdový tlak a výkon motora kvôli zníže-
niu prešmykovania hnacieho kolesa na základe
rýchlosti vozidla (funkcia ovládania trakcie).

• Ovláda brzdový tlak jednotlivých kolies a výkonu
motora, čím vodičovi pomáha udržiavať kontro-
lu nad vozidlom pri nasledovných podmienkach:

– nedotáčavosť (vozidlo má tendenciu nesle-
dovať dráhu riadenia napriek zvýšenému ria-
deniu)

– 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 systém ESP pracuje, kontrolka ESP na me-
rači bliká, takže si všimnite nasledovné:

• Cesta môže byť klzká alebo systém rozhodol, že
pre pomoc vozidlu 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 jazdu prispôsobte podmienkam na
ceste.

Ak dôjde k poruche systému, na merači sa rozsvieti
kontrolka ESP . Systém ESP sa automaticky vy-
pne.

Spínač ESP OFF sa používa na vypnutie systému
ESP. Indikátor vypnutia ESP rozsvietením ozna-
čuje vypnutie systému ESP. Keď spínač vypnutia ESP
použijete na vypnutie systému, systém ESP bude
neustále zabraňovať prešmykovaniu jedného hna-
cieho kolesa prenášaním výkonu na neprešmykujú-
ce hnacie koleso. Ak k tomu dôjde, kontrolka ESP

bude blikať. Všetky ostatné funkcie ESP sú vy-
pnuté a kontrolka ESP nebude blikať. Systém
ESP sa automaticky vynulovaním zapne, keď spínač
zapaľovania dáte do polohy OFF a potom späť do
polohy ON.

Pozri “ Kontrolka vypnutia programu elektronickej
stabilizácie vozidla (ESP)” v časti “2. Prístroje a ovlá-
dače”a “Spínač vypnutia elektronického systému
stabilizácie vozidla (ESP)” uvedené neskôr v tejto
časti.

Počítač má zabudovanú diagnostickú funkciu, kto-
rá otestuje systém vždy po naštartovaní a pohnutí
vozidla dopredu alebo dozadu pri nízkej rýchlosti.
Keď prebehne samotestovanie, môžete počuť “klik-
nutie” a/alebo cítiť pulzovanie brzdového pedálu. Je
to normálne a neznamená to poruchu.

SPÍNAČ VYPNUTIA
ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU
STABILIZÁCIE VOZIDLA (ESP)

Vozidlo by ste mali vo väčšine jazdných situácií ria-
diť so zapnutým elektronickým systémom stabili-
zácie vozidla (ESP).
Ak vozidlo zapadne do blata alebo snehu, systém
ESP zníži výkon motora, aby zabránil preklzávaniu
kolies. Výkon motora bude znížený aj vtedy, ak plyn
zatlačíte úplne na podlahu. Ak je na oslobodenie vo-
zidla potrebný maximálny výkon motora, systém
ESP vypnite.
Aby ste systém ESP vypli, stlačte spínač pre vypnu-
tie systému ESP. Rozsvieti sa indikátor vypnutia sys-
tému ESP .
Zatlačte spínač ESP OFF znova alebo opätovne na-
štartujte motor, aby ste zapli systém.

SSD1149Z
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Riadenie podvozku je elektrický riadiaci modul, kto-
rý obsahuje nasledujúce funkcie:

• Systém Intelligent Trace Control

• Systém Intelligent Engine Brake

• Systém Intelligent Ride Control

SYSTÉM INTELLIGENT TRACE
CONTROL
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.

Prostredníctvom stránky [Nastavenia] na displeji s
informáciami o vozidle môžete systém Intelligent
Trace Control nastaviť na možnosť ON (zapnuté)
alebo OFF (vypnuté). Pozri “Displej s informáciami o
vozidle” v časti “2. Prístroje a ovládače”, kde získate
ďalšie informácie.

Keď spínač elektronického stabilizačného progra-
mu (ESP) stlačíte do polohy OFF a vypnete systém
ESP, vypne sa aj systém Intelligent Trace Control.

Keď systém Intelligent Trace Control pracuje a na
trasovom počítači zvolíte režim [Chassis Control],
na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazuje
grafika systému Intelligent Trace Control. (Pozri časť
“Trasový počítač” v časti “2. Prístroje a ovládače”.)

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle objaví vý-
stražné hlásenie riadenia podvozku, môže to zna-
menať, že systém Intelligent Trace Control nefun-
guje správne. Nechajte systém skontrolovať u auto-
rizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni. (Pozri časť “Upozornenia a indi-
kátory displeja s informáciami o vozidle” v časti
“2. Prístroje a ovládače”.)

VAROVANIE

V závislosti od jazdných podmienok nemusí sys-
tém Intelligent Trace Control fungovať. Vždy jaz-
dite opatrne a pozorne.

Keď je systém Intelligent Trace Control v činnosti,
na brzdovom pedáli môžete cítiť pulzovanie a po-
čuť zvuk. Je to normálne a znamená to, že systém
Intelligent Trace Control pracuje správne.

Dokonca aj keď je systém Intelligent Trace Control
nastavený na možnosť OFF, niektoré funkcie zosta-
nú zapnuté, aby pomáhali vodičovi (napríklad vyhý-
bacie scenáre).

Systém INTELLIGENT ENGINE
BRAKE (Model s prevodovkou s
plynulo meniteľným prevodom
(CVT)/prevodovkou s dvojitou
spojkou (DCT))
Systém Intelligent Engine Brake tiež pridáva jemné
spomalenie pomocou CVT/DCT ovládania prevodo-
vých pomerov podľa toho, ako vodič stláča brzdový
pedál.

Prostredníctvom stránky [Nastavenia] na displeji s
informáciami o vozidle môžete systém Intelligent
Engine Brake nastaviť na možnosť ON (zapnuté)
alebo OFF (vypnuté). Pozri “Displej s informáciami o
vozidle” v časti “2. Prístroje a ovládače”, kde získate
ďalšie informácie.

JVS0403XZ
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Keď systém Intelligent Engine Brake pracuje v zá-
krutách a na trasovom počítači je zvolený režim
[Chassis Control], na displeji s informáciami o vozid-
le sa zobrazuje grafika systému Intelligent Engine
Brake. Pozri “Trasový počítač” v časti “2. Prístroje a
ovládače”, kde získate ďalšie informácie.

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle objaví vý-
stražné hlásenie riadenia podvozku, môže to zna-
menať, že systém Intelligent Engine Brake nefun-
guje správne. Nechajte systém skontrolovať u auto-
rizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

VAROVANIE

V závislosti od jazdných podmienok nemusí sys-
tém Intelligent Engine Brake fungovať. Vždy jaz-
dite opatrne a pozorne.

Keď je systém Intelligent Engine Brake v činnosti,
ručička otáčkomera stúpne a môžete počuť zvuk
motora. Je to normálne a znamená to, že systém
Intelligent Engine Brake funguje správne.

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 spínač elektronického stabi-
lizačného programu (ESP) stlačíte do polohy OFF a
vypnete systém ESP, vypne sa aj systém Intelligent
Ride Control.

Keď je v činnosti regulácia bŕzd systému Intelligent
Ride Control (Inteligentné riadenie jazdy) a na traso-
vom počítači zvolíte režim [Chassis Control], na
displeji s informáciami o vozidle sa zobrazuje sym-
bol systému Intelligent Ride Control (Inteligentné
riadenie jazdy). Pozri “Trasový počítač” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače”, kde získate ďalšie informácie.

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle objaví vý-
stražné hlásenie riadenia podvozku, môže to zna-
menať, že systém Intelligent Ride Control
(Inteligentné riadenie jazdy) nefunguje správne. Ne-
chajte systém skontrolovať u autorizovaného pre-
dajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej 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.

JVS0403XZ JVS0398XZ
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VAROVANIE

• Pri zabraňovaní spätného pohybu vozidla pri
rozbiehaní v kopci sa nikdy nespoliehajte vý-
lučne na systém ľahkého rozjazdu do kopca
(EHS). Vždy jazdite opatrne a pozorne. Keď vo-
zidlo zastaví v strmom kopci, stlačte brzdový
pedál. Obzvlášť opatrní buďte pri zastavení na
zľadovatenom alebo bahnitom kopci. Ak ne-
zabránite spätnému pohybu vozidla, môže to
spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom a ná-
sledne vážne zranenia alebo smrť.

• Systém ľahkého rozjazdu do kopca (EHS) nie
je určený na to, aby vozidlo udržal zastavené v
kopci. Keď vozidlo zastaví v strmom kopci,
stlačte brzdový pedál. Ak to neurobíte, vozidlo
sa môže začať pohybovať späť, čo môže spô-
sobiť kolíziu alebo vážne zranenia osôb.

• Systém ľahkého rozjazdu do kopca (EHS) ne-
musí zabrániť spätnému pohybu vozidla v
kopci pri každom zaťažení alebo za každých
podmienok vozovky. Vždy buďte pripravení
stlačiť brzdový pedál, aby ste zabránili spät-
nému pohybu vozidla. Ak to neurobíte, môže
to spôsobiť kolíziu alebo vážne zranenia osôb.

Systém ľahkého rozjazdu do kopca (EHS) automa-
ticky udržuje brzdy v aktívnom stave, aby vozidlu
zabránil v pohybe dozadu v dobe, kedy vodič uvoľní
brzdový pedál a stlačí plynový pedál, keď je vozidlo
zastavené v kopci.

Systém ľahkého rozjazdu do kopca (EHS) funguje
automaticky za nasledovných podmienok:

• Prevodovka je zaradená v prevodovom stupni
pre jazdu vpred alebo pre spiatočku.

• Vozidlo úplne zastaví v kopci pomocou bŕzd.

Maximálny čas udržania bŕzd je 2 sekundy. Po 2 se-
kundách sa vozidlo začne pohybovať smerom vzad
a systém ľahkého rozjazdu do kopca (EHS) sa úplne
deaktivuje.

Systém ľahkého rozjazdu do kopca (EHS) nefungu-
je, ak je prevodovka zaradená v polohe N (neutrál)
alebo P (parkovanie), alebo ak sa vozidlo nachádza
na rovnej a plochej ceste.

Ak sa na merači rozsvieti kontrolka elektronického
stabilizačného programu (ESP), systém ľahkého
rozjazdu do kopca (EHS) nebude fungovať. (Pozri
časť “ Kontrolka vypnutia programu elektronickej
stabilizácie vozidla (ESP)” v časti “2. Prístroje a ovlá-
dače”.)

VAROVANIE

• Pri jazde zo strmých svahov sa ohľadom ovlá-
dania rýchlosti vozidla nikdy nespoliehajte vý-
hradne len na systém ovládania klesania zo
svahu. Keď používate systém ovládania kle-
sania zo svahu, vždy jazdite opatrne a rých-
losť vášho vozidla v prípade potreby znížte
stlačením brzdového pedálu. Obzvlášť opatr-
ní buďte pri jazde na zamrznutých, blatistých
alebo extrémne strmých zjazdoch. Ak nebu-
dete kontrolovať rýchlosť vozidla, môže to
spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom a ná-
sledne vážne zranenia alebo smrť.

• Systém ovládania klesania zo svahu nemusí
dostatočne ovládať rýchlosť vozidla v kopci pri
každom zaťažení alebo za každých podmie-
nok vozovky. Vždy buďte pripravení stlačiť
brzdový pedál, aby ste znížili rýchlosť vozidla.
Ak to neurobíte, môže to spôsobiť kolíziu ale-
bo vážne zranenia osôb.

VÝSTRAHA

Keď je systém ovládania klesania zo svahu akti-
vovaný nepretržite dlhší čas, môže stúpnuť tep-
lota aktuátora systému elektronického stabili-
začného programu (ESP) a systém ovládania kle-
sania zo svahu sa môže dočasne deaktivovať
(indikátor zapnutia systému ovládania klesania
zo svahu bude blikať). Ak indikátor po blikaní ne-
zostane trvale svietiť, zastavte používanie systé-
mu.

SYSTÉM ĽAHKÉHO ROZJAZDU
DO KOPCA (EHS)

SYSTÉM OVLÁDANIA KLESANIA
ZO SVAHU (ak je súčasťou
výbavy)
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Keď je zapnutý systém ovládania klesania zo svahu,
automaticky aktivuje jemný tlak na brzdy, aby kon-
troloval rýchlosť jazdy na strmých svahoch alebo v
teréne bez toho, aby ste museli stláčať brzdový pe-
dál alebo pedál plynu.

Systém ovládania klesania zo svahu pomáha udr-
žiavať rýchlosť vozidla pri jazde rýchlosťou nižšou
ako 25 km/h (15 MPH) na strmých klesaniach, ktorú
samotné brzdenie motorom nie je schopné v reži-
me pohonu všetkých štyroch kolies (4WD) udržia-
vať.

Pri jazde smerom dopredu v klesaní môžete rých-
losť ovládať pomocou brzdy alebo plynu. Systém
udržiava rýchlosť pri jazde smerom dozadu v kle-
saní.

SPÍNAČ OVLÁDANIA KLESANIA ZO
SVAHU

Ak je na strmých zrázoch potrebné silnejšie brzde-
nie, aktivujte systém ovládania klesania zo svahu
stlačením spínača systému ovládania klesania zo
svahu.

Po zapnutí systému ovládania klesania zo svahu sa
rozsvieti indikátor zapnutia systému ovládania kle-
sania zo svahu . (Pozri časť “ Indikátor zapnutia
systému ovládania klesania zo svahu (ak je súčas-
ťou výbavy)” v časti “2. Prístroje a ovládače”.) Keď
bude systém ovládania klesania zo svahu používať
brzdy za účelom ovládania rýchlosti vozidla, budú
svietiť aj brzdové/koncové svetlá.

Ak chcete zapnúť systém ovládania klesania zo sva-
hu, musíte splniť nasledujúce podmienky:

• Prevodovku zaraďte na prevodový stupeň pre
jazdu dopredu alebo pre spiatočku.

• Spínač režimu Intelligent 4x4 prepnite do režimu
LOCK a s vozidlom jazdite rýchlosťou pod 25
km/h.

• Spínač ovládania klesania zo svahu stlačte do
polohy ON.

Ak pri zapnutom systéme ovládania klesania zo sva-
hu stlačíte plynový alebo brzdový pedál, systém do-
časne prestane fungovať. Okamžite po uvoľnení
plynového alebo brzdového pedálu začne systém
ovládania klesania zo svahu znovu fungovať, ak sú
splnené prevádzkové podmienky ovládania klesa-
nia zo svahu.

Indikátor zapnutia systému ovládania klesania zo
svahu bliká, ak je spínač ovládania klesania zo sva-
hu zapnutý a nie všetky podmienky aktivácie sys-
tému sú splnené, prípadne ak sa systém z akého-
koľvek dôvodu vypne.

Keď rýchlosť vozidla prekročí 40 km/h (25 MPH), in-
dikátor režimu 4WD sa zmení z LOCK na AUTO. Keď
rýchlosť klesne na 25 km/h, otočte spínač režimu
Intelligent 4x4 znovu do polohy LOCK, aby ste akti-
vovali systém ovládania klesania zo svahu.

Ak chcete systém ovládania klesania zo svahu vy-
pnúť, spínač ovládania klesania zo svahu stlačte do
polohy OFF.

JVS0402XZ
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POZNÁMKA

Ak je vaše vozidlo vybavené systémom inteligent-
ného tempomatu ICC alebo ProPILOT, pozrite si
príslušnú časť v tejto príručke pre informácie o
(LDW) systéme varovania pri zmene jazdného
pruhu.

• ICC: pozri “Inteligentný tempomat (ICC) a asis-
tent riadenia (ak je súčasťou výbavy) (vo vo-
zidlách s manuálnou prevodovkou)” uvedené
neskôr v tejto časti.

• ProPILOT: pozri “ProPILOT (ak je súčasťou
výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti.

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní systému LDW môže spôsobiť vážne zra-
nenie alebo smrť.

• Tento systém je len výstražné zariadenie, kto-
ré vodiča informuje o potenciálne neúmysel-
nej zmene jazdného pruhu. Nevykoná riade-
nie vozidla ani nezabráni strate ovládania. Je

na zodpovednosti vodiča, aby dával pozor, jaz-
dil bezpečne, vozidlo udržiaval v jazdnom pru-
hu a vozidlo 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 kameryjA , ktorá sa nachá-
dza nad vnútorným spätným zrkadlom.

Systém LDW upozorní vodiča kontrolkou LDW na
displeji s informáciami o vozidle a vydaním zvuko-
vého signálu na to, že vozidlo opúšťa jazdný pruh.
Pre ďalšie informácie si pozrite “Prevádzka systému
LDW” uvedené neskôr v tejto časti.

JVS0939XZ

VAROVANIE PRI ZMENE JAZDNÉHO PRUHU (LDW) (ak je súčasťou
výbavy)
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➀ Indikátor LDW (na displeji s informáciami o
vozidle)

➁ Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

➂ Displej s informáciami o vozidle

➃ Spínač LDW (ak je súčasťou výbavy)

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, z dôvodu upozornenia vo-

diča zaznie výstražný zvukový signál a na displeji s
informáciami o vozidle bude blikať indikátor LDW.

Výstražná funkcia sa vypne, keď sa vozidlo vráti me-
dzi označenia jazdného pruhu.

Ak chcete zapnúť systém LDW na modeli so spína-
čom LDW, po naštartovaní motora stlačte spínač
systému LDW na prístrojovej doske. Systém LDW vy-
pnite opätovným stlačením spínača LDW.

JVS1018XZ
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➀ Displej s informáciami o vozidle

➁ Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

➂ Spínač LDW (ak je súčasťou výbavy)

ZAPNUTIE/VYPNUTIE SYSTÉMU
LDW
Systém LDW zapnete alebo vypnete pomocou na-
sledujúcich krokov.

1. Tlačidlo stláčajte dovtedy, pokým sa
na displeji s informáciami o vozidle nezobrazí po-

ložka [Nastavenia] a následne stlačte tlačidlo
<OK>. Pomocou tlačidla vyberte položku
[Podpora riadenia]. Potom stlačte tlačidlo <OK>.

2. Vyberte položku [Asistenti riadenia] a stlačte tla-
čidlo <OK>.

3. Ak chcete systém LDW zapnúť alebo vypnúť, po-
mocou tlačidiel sa pohybujte v rámci po-
nuky a pomocou tlačidla <OK> vyberte alebo
zmeňte položku:

• Vyberte položku [Lane] a stlačte tlačidlo
<OK>.

– Ak chcete zapnúť výstražný systém, po-
mocou tlačidla <OK> označte pole pre
[Warning].

Ak chcete zapnúť systém LDW na modeli so spína-
čom LDW, po naštartovaní motora stlačte spínač
systému LDW na prístrojovej doske. Systém LDW vy-
pnite opätovným stlačením spínača LDW. Keď je sys-
tém LDW zapnutý, rozsvieti sa indikátor na spínači
LDW. Keď zapnete systém LDW pomocou spínača
LDW (ak je súčasťou výbavy), v rovnakom čase sa
zapne aj nastavenie systému LDW v ponuke [Nasta-
venia].

POZNÁMKA

Ak systém LDW vypnete pomocou spínača LDW
(ak je súčasťou výbavy) alebo ponuky [Nastave-
nia], systém zostane vypnutý pri ďalšom naštar-
tovaní motora.

JVS1019XZ
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OBMEDZENIA SYSTÉMU LDW

VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému LDW. Ne-
dodržanie varovaní a pokynov o správnom pou-
žívaní systému LDW môže spôsobiť vážne zrane-
nie alebo smrť.

• Systém nebude fungovať pri rýchlostiach niž-
ších ako približne 60 km/h (37 MPH) alebo v
prípade, že nedokáže rozpoznať označenia
jazdných pruhov.

• Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej sig-
nalizácie a nemusí ju byť počuť.

• Systém LDW nepoužívajte za nasledovných
podmienok, pretože nemusí fungovať správ-
ne:

– počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh
atď.),

– pri jazde na klzkej vozovke, napr. pri jej po-
krytí ľadom alebo snehom,

– pri jazde na veterných alebo nerovných
cestách,

– pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu vy-
konávania opráv na ceste,

– pri jazde v provizórnom alebo dočasnom
jazdnom pruhu,

– pri jazde na cestách s príliš úzkymi jazd-
nými pruhmi,

– pri jazde v podmienkach neštandardných
pneumatík (napríklad opotrebovanie pne-
umatiky, nízky tlak v pneumatike, namon-

tované rezervné koleso, snehové reťaze,
neštandardné kolesá),

– keď vozidlo nie je vybavené originálnymi
brzdovými dielmi alebo dielmi odpruženia,

– keď ťaháte príves alebo iné vozidlo.

• Systém nemusí správne fungovať v nasledu-
júcich prípadoch:

– Na cestách s viacerými paralelnými ozna-
čeniami jazdných pruhov, s označeniami
jazdných pruhov, ktoré sú vyblednuté ale-
bo nie sú namaľované jasne, na cestách s
žltými označeniami jazdných pruhov, ne-
štandardnými označeniami jazdných pru-
hov alebo s označeniami jazdných pruhov,
ktoré sú pokryté vodou, nečistotami, sne-
hom atď.

– Na cestách, na ktorých sa stále dajú roz-
poznať nepoužívané označenia jazdných
pruhov.

– Na cestách s ostrými zákrutami.

– Na cestách s ostro kontrastujúcimi pred-
metmi, ako sú napríklad tiene, sneh, voda,
koľaje od kolies, spoje alebo línie, ktoré zo-
stali po cestných opravách. (Systém LDW by
tieto prvky mohol rozpoznať ako označe-
nia jazdných pruhov.)

– Na cestách, kde sa jazdné pruhy spájajú
alebo rozdeľujú.

– Keď sa smer jazdy vozidla nezhoduje s
označením jazdného pruhu.

– Pri jazde v blízkosti vozidla pred vami, kto-
ré prekáža detekčnému dosahu jednotky
kamery jazdných pruhov.

– Keď sa na čelnom skle pred jednotkou ka-
mery jazdných pruhov prichytí dážď, ne-
čistoty alebo iné predmety.

– Keď svetlomety jasne nesvietia z dôvodu
nečistôt na šošovkách, prípadne ak sklon
svetlometov nie je nastavený správne.

– Keď sa do jednotky kamery jazdných pru-
hov dostane silné svetlo. (Napríklad keď na
prednú časť vozidla svieti priame svetlo pri
východe alebo západe slnka.)

– Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Napríklad,
keď vozidlo vstúpi do tunela alebo opustí
tunel alebo keď prechádza pod mostom.)

SYSTÉM JE PRECHODNE
NEDOSTUPNÝ
Ak je vozidlo zaparkované na priamom slnečnom
svetle a pri vysokej teplote (vyššej ako približne
40 °C (104 °F)) a následne ho naštartujete, systém
LDW sa môže automaticky vypnúť, bude blikať kon-
trolka LDW a na displeji s informáciami o vozidle sa
objaví nasledujúce hlásenie [Not available High Ca-
bin Temperature].

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 2
sekundy po vypnutí signálu o zmene jazdného
pruhu.)
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• 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 SYSTÉMU
V prípade poruchy systému LDW sa systém auto-
maticky zruší a na displeji s informáciami o vozidle
sa zobrazí hlásenie [Chyba systému]. Ak sa na disp-
leji s informáciami o vozidle objaví hlásenie [Chyba
systému], opustite cestu a zastavte vozidlo na bez-
pečnom mieste. Spínač zapaľovania dajte do polo-
hy OFF a motor znovu naštartujte. Ak sa hlásenie
[Chyba systému] na displeji s informáciami o vozid-
le zobrazuje aj naďalej, systém nechajte skontrolo-
vať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

Jednotka kamery jazdného pruhu ➀ pre systém
LDW sa nachádza nad vnútorným spätným zrkad-
lom.

Z dôvodu zachovania správnej prevádzky systému
LDW a zabránenia vzniku poruchy systému určite
dodržiavajte nasledujúce:

• Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.

• Do blízkosti jednotky kamery nenalepujte nálep-
ky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať ne-
gatívny 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 kamera poškodí v
dôsledku nehody, odporúčame vám navštíviť
predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

POZNÁMKA

Ak je vaše vozidlo vybavené systémom inteligent-
ného tempomatu ICC alebo ProPILOT, pozrite si
príslušnú časť v tejto príručke pre informácie o
(LDW) systéme varovania pri zmene jazdného
pruhu.

• ICC: pozri “Inteligentný tempomat (ICC) a asis-
tent riadenia (ak je súčasťou výbavy) (vo vo-
zidlách s manuálnou prevodovkou)” uvedené
neskôr v tejto časti.

• ProPILOT: pozri “ProPILOT (ak je súčasťou
výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti.

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní systému Intelligent Lane Intervention
môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

• Systém Intelligent Lane Intervention nebude
ovládať vozidlo, ani nezabráni strate ovláda-
nia. Je na zodpovednosti vodiča, aby dával po-
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zor, jazdil bezpečne, vozidlo udržiaval v jazd-
nom pruhu a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

• Systém Intelligent Lane Intervention je
primárne určený na používanie na kvalitne vy-
budovaných diaľniciach alebo rýchlostných
cestách. Nemusí rozpoznať označenia jazd-
ných pruhov na niektorých cestách, za urči-
tého počasia alebo v určitých jazdných pod-
mienkach.

Po každom uvedení spínača zapaľovania do polohy
ON musíte systém Intelligent Lane Intervention zap-
núť spínačom zapnutia systému Intelligent Lane In-
tervention.

Systém Intelligent Lane Intervention funguje vtedy,
keď vozidlo jazdí nasledovnou alebo vyššou rých-
losťou a len vtedy, keď sú označenia jazdných pru-
hov na ceste zreteľne viditeľné:

• približne 60 km/h (37 MPH)

Systém Intelligent Lane Intervention upozorní vodi-
ča indikátorom Intelligent Lane Intervention na
displeji s informáciami o vozidle a zvukovou signali-
záciou, keď vozidlo opustí stred jazdného pruhu.
Systém pomáha vodičovi vrátiť vozidlo do stredu
jazdného pruhu tým, že (na krátky časový úsek) ap-
likuje brzdenie jednotlivo na ľavé alebo pravé kole-
sá.

Systém Intelligent Lane Intervention monitoruje
označenia jazdných pruhov pomocou jednotky ka-
mery jA , ktorá sa nachádza nad vnútorným spät-
ným zrkadlom

➀ Indikátor zapnutia systému Intelligent Lane
Intervention (na displeji s informáciami o
vozidle)

➁ Indikátor systému Intelligent Lane
Intervention (na displeji s informáciami o
vozidle)

➂ Displej s informáciami o vozidle

➃ Ovládače namontované na volante

➄ Spínač Intelligent Lane Intervention

JVS0940XZ
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PREVÁDZKA SYSTÉMU INTELLIGENT
LANE INTERVENTION
Systém Intelligent Lane Intervention pracuje pri
hodnotách približne viac ako:

• približne 60 km/h (37 MPH)

Keď sa vozidlo približuje buď k ľavej, alebo k pravej
strane jazdného pruhu, z dôvodu upozornenia vo-
diča zaznie výstražný zvukový signál a na displeji s
informáciami o vozidle bude blikať (žltý) indikátor
systému Intelligent Lane Intervention. Potom sys-
tém Intelligent Lane Intervention počas krátkeho
časového úseku automaticky aplikuje brzdenie, aby
tak vodičovi pomohol vrátiť vozidlo do stredu jazd-
ného pruhu.

AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA SYSTÉMU
INTELLIGENT LANE INTERVENTION
➀ Displej s informáciami o vozidle

➁ Spínač Intelligent Lane Intervention

Ak chcete zapnúť systém Intelligent Lane Interven-
tion, po naštartovaní motora stlačte spínač systé-
mu Intelligent Lane Intervention na prístrojovej do-
ske.

Na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí indi-
kátor Intelligent Lane Intervention ON. Opätovným
stlačením spínača systému Intelligent Lane Inter-
vention systém Intelligent Lane Intervention vypne-
te. Na displeji s informáciami o vozidle zhasne indi-
kátor systému Intelligent Lane Intervention.
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OBMEDZENIA SYSTÉMU
INTELLIGENT LANE INTERVENTION

VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému Intelli-
gent Lane Intervention. Ak nebudete vozidlo pou-
žívať v súlade s týmito obmedzeniami systému,
môže to mať za následok vážne zranenie alebo
usmrtenie.

• Systém Intelligent Lane Intervention sa môže
aktivovať pri zmene jazdného pruhu bez pred-
chádzajúceho zapnutia smerovky alebo nap-
ríklad v prípade, ak je z dôvodu stavebných
prác premávka nasmerovaná cez existujúce
označenie jazdných pruhov. Ak sa to stane,
možno budete musieť korigovať riadenie, aby
ste mohli dokončiť zmenu jazdného pruhu.

• Pretože systém Intelligent Lane Intervention
sa nemusí aktivovať pri cestných a poveter-
nostných podmienkach, prípadne označení
pruhov popísaných v tejto časti, nemusí sa ak-
tivovať vždy, keď vozidlo začne opúšťať jazd-
ný pruh a budete musieť korigovať riadenie.

• Systém Intelligent Lane Intervention nebude
fungovať pri rýchlostiach nižších ako nasle-
dovné hodnoty alebo v prípade, že nedokáže
rozpoznať označenia jazdných pruhov.

– približne 60 km/h (37 MPH)

• Systém Intelligent Lane Intervention nepouží-
vajte za nasledovných podmienok, pretože
nemusí fungovať správne:

– počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh
atď.),

– pri jazde na klzkej vozovke, napr. pri jej po-
krytí ľadom alebo snehom,

– pri jazde na veterných alebo nerovných
cestách,

– pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu vy-
konávania opráv na ceste,

– pri jazde v provizórnom alebo dočasnom
jazdnom pruhu,

– pri jazde na cestách s príliš úzkymi jazd-
nými pruhmi,

– pri jazde v podmienkach neštandardných
pneumatík (napríklad opotrebovanie pne-
umatiky, nízky tlak v pneumatike, namon-
tované rezervné koleso, snehové reťaze,
neštandardné kolesá),

– keď vozidlo nie je vybavené originálnymi
brzdovými dielmi alebo dielmi odpruženia,

– Na cestách s viacerými paralelnými ozna-
čeniami jazdných pruhov, s označeniami
jazdných pruhov, ktoré sú vyblednuté ale-
bo nie sú namaľované jasne, na cestách s
žltými označeniami jazdných pruhov, ne-
štandardnými označeniami jazdných pru-
hov alebo s označeniami jazdných pruhov,
ktoré sú pokryté vodou, nečistotami, sne-
hom atď.

– Na cestách, na ktorých sa stále dajú roz-
poznať nepoužívané označenia jazdných
pruhov.

– Na cestách s ostrými zákrutami.

– Na cestách s ostro kontrastujúcimi pred-
metmi, ako sú napríklad tiene, sneh, voda,
koľaje od kolies, spoje alebo línie, ktoré zo-

stali po cestných opravách. (Systém Intelli-
gent Lane Intervention by tieto prvky mo-
hol rozpoznať ako označenia jazdných pru-
hov.)

– Na cestách, kde sa jazdné pruhy spájajú
alebo rozdeľujú.

– Keď sa smer jazdy vozidla nezhoduje s
označením jazdného pruhu.

– Pri jazde v blízkosti vozidla pred vami, kto-
ré prekáža detekčnému dosahu jednotky
kamery jazdných pruhov.

– Keď sa na čelnom skle pred jednotkou ka-
mery jazdných pruhov prichytí dážď, ne-
čistoty alebo iné predmety.

– Keď svetlomety jasne nesvietia z dôvodu
nečistôt na šošovkách, prípadne ak sklon
svetlometov nie je nastavený správne.

– Keď sa do jednotky kamery jazdných pru-
hov dostane silné svetlo. (Napríklad keď na
prednú časť vozidla svieti priame svetlo pri
východe alebo západe slnka.)

– Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Napríklad,
keď vozidlo vstúpi do tunela alebo opustí
tunel alebo keď prechádza pod mostom.)

– Keď ťaháte príves alebo iné vozidlo.

– Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej
signalizácie a nemusí ju byť počuť.

POZNÁMKA

Keď systém Intelligent Lane Intervention pracuje,
môžete počuť prevádzkové zvuky bŕzd. Je to nor-
málne a znamená to, že systém Intelligent Sys-
tém pracuje správne.
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SYSTÉM INTELLIGENT LANE
INTERVENTION DOČASNE
NEDOSTUPNÝ
Situácia A:

Výstražné a asistenčné funkcie systému Intelligent
Lane Intervention nie sú navrhnuté tak, aby fungo-
vali za nasledovných podmienok:

• Keď použijete signál o zmene jazdného pruhu a
meníte jazdný pruh v smere signálu. (Systém In-
telligent Lane Intervention sa vypne približne 2
sekundy po vypnutí signálu o zmene jazdného
pruhu.)

• Keď rýchlosť vozidla klesne pod približne:

– 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 Intelligent Lane Inter-
vention nie je navrhnutá tak, aby fungovala za na-
sledovných podmienok (výstraha však stále fungu-
je):

• Keď je stlačený brzdový pedál.

• Keď otočíte volantom tak, ako je nevyhnutné,
aby vozidlo zmenilo jazdný pruh.

• Keď vozidlo zrýchli počas činnosti systému Intel-
ligent Lane Intervention.

• 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 Intelligent Lane In-
tervention.

Podmienka C:

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle objavia
nasledovné hlásenia, zaznie zvuková signalizácia a
systém Intelligent Lane Intervention sa automatic-
ky vypne.

• [Nie je dostupné Zlé cestné podmienky]:

Keď pracuje systém ESP (s výnimkou funkcie sys-
tému kontroly trakcie (TCS)) alebo systém ABS.

• [Momentálne nie je dostupné]:

Keď je systém ESP v polohe OFF.

Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, vypnite
systém Intelligent Lane Intervention. Opätovným
stlačením spínača systému Intelligent Lane Inter-
vention systém Intelligent Lane Intervention opäť
zapnete.

Stav dočasného vypnutia pri vysokej teplote:

Ak je vozidlo zaparkované na priamom slnečnom
svetle v podmienkach vysokej teploty (nad približne
40ºC (104ºF)) a následne systém Intelligent Lane
Intervention zapnete, systém Intelligent Lane Inter-
vention sa môže automaticky vypnúť a na displeji s
informáciami o vozidle sa objaví nasledovná správa:
[Nie je dostupné Vysoká teplota v kabíne]. Keď sa
teplota v interiéri zníži, automaticky sa obnoví čin-
nosť systému.

PORUCHA SYSTÉMU
V prípade poruchy systému Intelligent Lane Inter-
vention sa systém automaticky zruší a na displeji s
informáciami o vozidle sa zobrazí správa [Porucha
systému]. Ak sa na displeji s informáciami o vozidle
objaví správa [Porucha systému], opustite na bez-
pečnom mieste cestu, vypnite motor a znovu ho
naštartujte. Ak sa na displeji s informáciami o vozid-
le aj naďalej zobrazuje správa [Porucha systému],
nechajte systém Intelligent Lane Intervention skon-
trolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni.

ÚDRŽBA JEDNOTKY KAMERY S
VIACNÁSOBNÝM SNÍMANÍM

Jednotka kamery jazdného pruhu jA pre systém
Intelligent Lane Intervention sa nachádza nad vnú-
torným spätným zrkadlom. Z dôvodu zachovania
správnej prevádzky systému Intelligent Lane Inter-
vention a zabránenia vzniku poruchy systému urči-
te dodržiavajte nasledujúce:

• Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.
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• Do blízkosti jednotky kamery nenalepujte nálep-
ky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať ne-
gatívny dopad na schopnosť rozpoznávania
označenia jazdných pruhov.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu ka-
mery, ani neodstraňujte skrutku nachádzajúcu
sa na jednotke kamery. V prípade poškodenia
jednotky kamery v dôsledku nehody kontaktuj-
te predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní systému BSW môže spôsobiť vážne zra-
nenie alebo smrť.

• Systém BSW nie je náhradou za správny po-
stup riadenia a nie je navrhnutý na zabráne-
nie kontaktu s vozidlami alebo predmetmi. Pri
zmene jazdných pruhov vždy používajte von-
kajšie a vnútorné spätné zrkadlá a tiež sa ob-
ráťte a pozrite v smere plánovaného pohybu
vozidla, aby ste sa ubezpečili, že zmena jazd-
ného pruhu je bezpečná. Nikdy sa nespolie-
hajte výlučne na systém BSW.

Systém BSW pomáha upozorniť vodiča pri zmene
jazdného pruhu na iné vozidlá vo vedľajších pru-
hoch.

Systém BSW používa na rozpoznanie iných vozidiel
vo vedľajšom pruhu radarové snímače ➀ namon-
tované v blízkosti zadného nárazníka.

Radarové snímače dokážu rozpoznať vozidlá na
ktorejkoľvek strane vášho vozidla v oblasti rozpoz-
návania tak, ako je to zobrazené na obrázku. Táto
oblasť rozpoznávania sa začína od vonkajšieho
spätného zrkadla vášho vozidla a pokračuje do
vzdialenosti približne 3,0 m (10 stôp) za zadným ná-
razníkom a približne 3,0 m (10 stôp) do bočných
strán.
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Oblasť rozpoznávania

SYSTÉM ROZPOZNANIA MŔTVEHO UHLA (BSW) (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 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 spínača zapaľo-
vania do polohy ON rozsvieti na niekoľko sekúnd.

Jas bočného indikátora sa nastavuje automaticky, a
to v závislosti od jasu okolitého osvetlenia.

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 pod-
mienky BSW” uvedené neskôr v tejto časti.
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➀ Displej s informáciami o vozidle

➁ Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

ZAPNUTIE/VYPNUTIE SYSTÉMU
BSW
Systém BSW zapnete alebo vypnete pomocou na-
sledujúcich krokov.

1. Tlačidlo stláčajte dovtedy, pokým sa
na displeji s informáciami o vozidle nezobrazí po-

ložka [Nastavenia] a následne stlačte tlačidlo
<OK>. Pomocou tlačidla vyberte položku
[Podpora riadenia]. Potom stlačte tlačidlo <OK>.

2. Vyberte položku [Asistenti riadenia] a stlačte tla-
čidlo <OK>.

3. Ak chcete systém BSW zapnúť alebo vypnúť, po-
mocou tlačidiel sa pohybujte v rámci po-
nuky a pomocou tlačidla <OK> vyberte alebo
zmeňte položku.

• Vyberte položku [Blind Spot] a stlačte tlačidlo
<OK>.

– Ak chcete zapnúť výstražný systém, pomo-
cou tlačidla <OK> označte pole pre [Warning].

POZNÁMKA

Pri zapnutí/vypnutí systému si systém zachová
pôvodné nastavenia aj v prípade opätovného na-
štartovania motora.

OBMEDZENIA SYSTÉMU BSW

VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému BSW. Ak
nebudete vozidlo používať v súlade s týmito ob-
medzeniami systému, môže to mať za následok
vážne zranenie alebo usmrtenie.

• Systém BSW nedokáže rozpoznať všetky vo-
zidlá za každých podmienok.

• Radarové snímače možno nebudú schopné
rozpoznať prítomnosť určitých predmetov a
aktivovať systém BSW, ako napríklad:

– chodci, bicykle, zvieratá,
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– vozidlá, ako napríklad motocykle, vozidlá s
malou výškou alebo vozidlá s veľkou svet-
lou výškou,

– prichádzajúce vozidlá,

– vozidlá, ktoré zostanú v oblasti rozpozná-
vania pri rozjazde,

– vozidlo prechádzajúce do vedľajšieho
jazdného pruhu rýchlosťou, ktorá je približ-
ne rovnaká, ako rýchlosť vášho vozidla,

– vozidlo, ktoré sa veľmi rýchlo približuje zo-
zadu,

– vozidlo, ktoré je veľmi rýchlo predbiehané
vaším vozidlom,

– vozidlo, ktoré rýchlo prejde cez oblasť roz-
poznávania.

– Pri predchádzaní viacerých vozidiel v rade
sa vozidlá za prvým vozidlom nemusia roz-
poznať, ak jazdia za sebou v tesnej blízkos-
ti.

• Oblasť rozpoznávania radarových snímačov je
navrhnutá na základe štandardnej šírky jazd-
ného pruhu. Pri jazde v širšom jazdnom pruhu
radarové snímače možno nebudú schopné
rozpoznať vozidlá vo vedľajšom jazdnom pru-
hu. Pri jazde v úzkom jazdnom pruhu radaro-
vé snímače možno nebudú schopné rozpoz-
nať vozidlá idúce o dva jazdné pruhy ďalej.

• Radarové snímače sú navrhnuté tak, aby ig-
norovali väčšinu statických predmetov, ale ob-
čas sa možno rozpoznajú predmety, ako nap-
ríklad ochranné zábradlie, steny, lístie a zapar-
kované vozidlá. Ide o normálny prevádzkový
stav.

• Nasledujúce podmienky môžu znížiť schop-
nosť radaru rozpoznať iné vozidlá:

– nepriaznivé počasie,

– postrek vozovky,

– nános ľadu/námrazy/nečistôt na vozidle,

• Do blízkosti radarových snímačov neprilepujte
nálepky (vrátane priehľadných materiálov),
nemontujte príslušenstvo ani nenanášajte
doplnkový náter. Tieto podmienky môžu zní-
žiť schopnosť radaru rozpoznať iné vozidlá.

• Nadmerný hluk (napríklad hlasitosť audio sys-
tému, otvorené okno vozidla) bude rušiť zvu-
kovú signalizáciu a možno ju nebudete 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 ob-
lasti rozpoznávania dostane iné vozidlo zozadu vo
vedľajšom jazdnom pruhu.

Obrázok 2: Ak vodič zapne smerovku, systém spustí
zvukovú signalizáciu (dvakrát) a bočný indikátor bli-
ká.
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Obrázok 1 – Približovanie sa zozadu
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Obrázok 2 – Približovanie sa zozadu
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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 oblasti
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.

Vojdenie zo strany

Obrázok 5: Bočný indikátor sa rozsvieti, ak sa do ob-
lasti rozpoznávania dostane iné vozidlo z ktorejkoľ-
vek z bočných strán.

Obrázok 6: Ak vodič zapne smerovku, systém spustí
zvukovú signalizáciu (dvakrát) a bočný indikátor bli-
ká.
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Obrázok 3 – Predchádzanie iného vozidla

JVS0740XZ

Obrázok 4 – Predchádzanie iného vozidla JVS0741XZ

Obrázok 5 – Vojdenie zo strany

JVS0742XZ

Obrázok 6 – Vojdenie zo strany
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POZNÁMKA

• Radarové snímače nemusia rozpoznať vozid-
lo, ktoré pri vjazde do oblasti rozpoznávania
jazdí približne rovnakou rýchlosťou ako vaše
vozidlo.

• 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.

➀ Displej s informáciami o vozidle

SYSTÉM JE PRECHODNE
NEDOSTUPNÝ
Keď sa rozpozná zablokovanie radaru, systém BSW
sa automaticky vypne, zaznie zvukový signál a na
displeji s informáciami o vozidle ➀ sa zobrazí vý-
straha [Not available: Side Radar Obstructed].

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.

JVS0948XZ
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POZNÁMKA

Ak systém BSW prestane fungovať, prestane fun-
govať aj systém RCTA.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, systém
sa automaticky obnoví.

Ak sa výstraha [Nie je dostupné: prekážka bočného
radaru] zobrazuje i naďalej, systém nechajte skon-
trolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni.

PORUCHA SYSTÉMU
V prípade poruchy systému BSW sa systém auto-
maticky vypne a na displeji s informáciami o vozidle
sa zobrazí výstražné hlásenie [Chyba systému].

POZNÁMKA

Ak systém BSW prestane fungovať, prestane fun-
govať aj systém RCTA.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Vozidlo zastavte na bezpečnom mieste, vypnite
motor a znovu ho naštartujte. Ak sa toto hlásenie
zobrazuje naďalej, systém BSW nechajte skontrolo-
vať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

Dva radarové snímače ➀ pre systém BSW sa nachá-
dzajú v blízkosti zadného nárazníka. Vždy uchovajte
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.

Nezasahujte, ani nepoškodzujte oblasť okolo rada-
rových snímačov.

Ak je oblasť okolo radarových snímačov poškodená
v dôsledku kolízie, navštívte predajcu vozidiel NIS-
SAN kvalifikovanú dielňu.

Overovacie čísla a informácie o rádiu nájdete v “Rá-
diofrekvenčné schválenie” v časti “9. Technické in-
formácie”.

JVS0945XZ
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VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní systému RCTA môže spôsobiť vážne zra-
nenie alebo smrť.

• Systém RCTA nie je náhradou za správny po-
stup riadenia a nie je navrhnutý na zabráne-
nie kontaktu s vozidlami alebo predmetmi. 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.

➀ Bočný indikátor

➁ Displej s informáciami o vozidle

➂ Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

JVS0953XZ

UPOZORNENIE NA DOPRAVU ZA VOZIDLOM (RCTA) (ak je súčasťou
výbavy)
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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.

Systém RCTA používa na zaznamenanie blížiaceho
sa vozidla radarové snímače ➀ nainštalované na
oboch stranách v blízkosti zadného nárazníka.

Radarové snímače ➀ môžu zaznamenať blížiace sa
vozidlo až do vzdialenosti približne 20 m (66 stôp).

JVS0173XZ

JVS0945XZ
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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 stláčajte dovtedy, pokým sa
na displeji s informáciami o vozidle nezobrazí po-
ložka [Nastavenia] a následne stlačte tlačidlo
<OK>. Pomocou tlačidla vyberte položku
[Podpora riadenia]. Potom stlačte tlačidlo <OK>.

2. Vyberte položku [Parkovací asistent] a stlačte tla-
čidlo <OK>.

3. Ak chcete systém RCTA zapnúť alebo vypnúť, po-
mocou tlačidiel sa pohybujte v rámci po-
nuky a pomocou tlačidla <OK> vyberte alebo
zmeňte položku:

• Ak chcete zapnúť systém RCTA, pomocou tla-
čidla <OK> označte pole pre [Cross Traffic].

POZNÁMKA

Pri zapnutí/vypnutí systému sa nastavenie sys-
tému zachová aj v prípade opätovného naštarto-
vania motora.

JVS0942XZ
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OBMEDZENIA SYSTÉMU RCTA

VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému RCTA. Ak
nebudete vozidlo používať v súlade s týmito ob-
medzeniami systému, môže to mať za následok
vážne zranenie alebo usmrtenie.

• Pred začatím cúvania vždy skontrolujte okolie
a otočte sa, aby ste skontrolovali, čo sa nachá-
dza za vami. Radarové snímače zaznamená-
vajú blížiace sa (pohybujúce) vozidlá. Radaro-
vé snímače nedokážu zaznamenať každý
predmet, ako napríklad:

– chodcov, bicykle, motocykle, zvieratá ale-
bo hračkárske vozidlá ovládané deťmi,

– vozidlo, ktoré sa pohybuje rýchlosťou väč-
šou ako približne 30 km/h (19 MPH),

– vozidlo, ktoré sa pohybuje rýchlosťou men-
šou ako približne 8 km/h (5 MPH).

• Radarové snímače nemusia zaznamenať blí-
žiace sa vozidlá v určitých situáciách:

– Obrázokja : ak vozidlo zaparkované vedľa
vás prekáža lúču radaru.

– Obrázok jb : ak je vozidlo zaparkované na
šikmom parkovacom mieste.

– Obrázok jc : ak je vozidlo zaparkované na
šikmom povrchu.

– Obrázok jd : ak blížiace sa vozidlo odbočí
do uličky s parkovacím miestom vášho vo-
zidla.

– Obrázokje : ak je uhol vytvorený vaším vo-
zidlom a približujúcim sa vozidlom malý.

• Nasledujúce podmienky môžu znížiť schop-
nosť radaru rozpoznať iné vozidlá:

– nepriaznivé počasie,

– postrek vozovky,

– nános ľadu/námrazy/nečistôt na vozidle,

• Do blízkosti radarových snímačov neprilepujte
nálepky (vrátane priehľadných materiálov),
nemontujte príslušenstvo ani nenanášajte
doplnkový náter. Tieto podmienky môžu zní-
žiť schopnosť radaru rozpoznať iné vozidlá.

• Nadmerný hluk (napr. hlasitosť audio systé-
mu, otvorené okno vozidla) bude rušiť zvuko-
vú signalizáciu a možno ju nebudete počuť.

JVS0479XZ
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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.

➀ Displej s informáciami o vozidle

SYSTÉM JE PRECHODNE
NEDOSTUPNÝ
Keď sa rozpozná zablokovanie radaru, systém sa
automaticky deaktivuje. Na displeji s informáciami o
vozidle sa zobrazí výstražné hlásenie [Not available:
Side Radar Obstructed].

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.

JVS0172XZ

Obrázok 1

JVS0173XZ

Obrázok 2
JVS0948XZ
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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 [System fault].

POZNÁMKA

Ak systém BSW prestane fungovať, prestane fun-
govať aj systém RCTA.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Vozidlo zastavte na bezpečnom mieste, vypnite
motor a znovu ho naštartujte. Ak sa toto hlásenie
zobrazuje naďalej, systém nechajte skontrolovať u
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej diel-
ni.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

Dva radarové snímače ➀ 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.

Nezasahujte, ani nepoškodzujte oblasť okolo rada-
rových snímačov. Ak je oblasť okolo radarových sní-
mačov poškodená v dôsledku kolízie, odporúčame
navštíviť predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifiko-
vanú dielňu.

Overovacie čísla a informácie o rádiu nájdete v “Rá-
diofrekvenčné schválenie” v časti “9. Technické in-
formácie”.

JVS0945XZ
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POZNÁMKA

Ak je vaše vozidlo vybavené systémom ProPILOT,
pozrite si “ProPILOT (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

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.

VAROVANIE

• Vždy dodržiavajte rýchlostné obmedzenia
uvádzané na dopravnom značení. Nenasta-
vujte rýchlosť nad ich úroveň.

• Vždy si overte nastavenie stavu obmedzovača
rýchlosti na displeji s informáciami o vozidle.

Keď je obmedzovač rýchlosti zapnutý, tempomat
(ak je súčasťou výbavy) nemožno obsluhovať.

ČINNOSTI OBMEDZOVAČA
RÝCHLOSTI
Obmedzovač rýchlosti je možné nastaviť na rých-
losť medzi nasledujúcimi rýchlosťami.

• 30 až 180 km/h (pre modely s motorom HR13,
R9M a R9N)

• 30 až 200 km/h (20 až 124 MPH) (pre modely s
motorom M9R a MR16)

Spínač nastavenia obmedzovača rýchlosti sa na-
chádzajú na volante.

1. Spínač <RES/+>

2. Spínač <CANCEL>

3. Spínač <SET/−>

4. Spínač obmedzovača rýchlosti MAIN

(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.)

5. Spínač tempomatu ON/OFF (podrobnosti
nájdete v časti “Tempomat (ak je súčasťou
výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti.)

Prevádzkový stav obmedzovača rýchlosti je zobra-
zený na displeji s informáciami o vozidle.

1. Indikátor obmedzovača rýchlosti

2. Nastavenie indikátora rýchlosti

Jednotku rýchlosti môžete meniť na km/h a MPH.
(Pozri časť “Displej s informáciami o vozidle” v časti
“2. Prístroje a ovládače”.)

V prípade, že vozidlo prekročí nastavený rýchlostný
limit, indikátor nastavenej rýchlosti bude blikať a
plynový pedál nebude fungovať, pokým vozidlo ne-
spomalí pod nastavený rýchlostný limit.

Obmedzovač rýchlosti nebude automaticky zni-
žovať rýchlosť vozidla na nastavené rýchlostné
obmedzenie.

Zapnutie obmedzovača rýchlosti
Stlačte spínač obmedzovača rýchlosti MAIN. Indiká-
tory obmedzovača rýchlosti a nastavenej rýchlosti
sa rozsvietia na displeji s informáciami o vozidle.

JVS1004XZ JVS0284XZ

OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI (ak je
súčasťou výbavy)
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Nastavenie rýchlostného obmedzenia
1. Stlačte spínač <SET/−>.

• Po zastavení vozidla bude rýchlosť nastavená
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 rozsvieti indiká-
tor obmedzovača rýchlosti a nastavenej rýchlos-
ti.

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
o približne 5 km/h alebo 5 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.

Keď aktuálna rýchlosť vozidla prekročí nastavenú
rýchlosť, zvuková signalizácia zaznie krátko po pre-
kročení nastavenej rýchlosti, ak sa nezaznamená
zásah vodiča.

Zrušenie rýchlostného obmedzenia

VAROVANIE

• Po zrušení rýchlostného obmedzenia vozidlo
môže zrýchliť.

• Ak plánujete použiť ďalšie podlahové rohože,
ubezpečte sa, že sú správne zaistené a že ne-
môžu zasahovať do plynového pedálu. Roho-
že, ktoré nie sú prispôsobené pre vozidlo, mô-
žu brániť správnej činnosti obmedzovača
rýchlosti.

Ak chcete obmedzovač rýchlosti zrušiť, stlačte spí-
nač <CANCEL>. Indikátor obmedzovača rýchlosti a
indikátor nastavenej rýchlosti na displeji s informá-
ciami o vozidle zhasnú.

Rýchlostné obmedzenie je možné aj obísť, a to úpl-
ným stlačením plynového pedála za bod, keď začne
klásť odpor.

V plnej miere zatlačte plynový pedál až za bod, keď
začne klásť odpor. Obmedzovač rýchlosti bude vy-
pnutý, čím sa umožní jazda nad nastavenou rých-
losťou. Indikátor nastavenej rýchlosti bude blikať.
Obmedzovač rýchlosti automaticky obnoví činnosť,
keď rýchlosť klesne pod nastavené rýchlostné ob-
medzenie.

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/+> smerom na-
hor.

Ak je aktuálna rýchlosť vozidla vyššia ako v minu-
losti nastavená rýchlosť, plynový pedál nebude fun-
govať a indikátor 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.

Vypnutie obmedzovača rýchlosti
Obmedzovač rýchlosti bude vypnutý po uskutoč-
není jednej z nasledovných činností:

• Stlačte spínač obmedzovača rýchlosti MAIN. In-
dikátor obmedzovača rýchlosti a indikátor na-
stavenej rýchlosti na displeji s informáciami o
vozidle zhasnú.

• Stlačte spínač tempomatu ON/OFF. Informácie
o obmedzovači rýchlosti na displeji s informáci-
ami o vozidle budú nahradené informáciami o
tempomate. Podrobnosti si pozrite v “Tempo-
mat (ak je súčasťou výbavy)” uvedené neskôr v
tejto časti.

• Po zastavení vozidla a presunutí spínača zapa-
ľovania do polohy OFF.

Vypnutím obmedzovača rýchlosti vymažete pamäť
nastavených rýchlostných obmedzení.

Porucha obmedzovača rýchlosti
Ak dôjde k poruche obmedzovača rýchlosti, indiká-
tor obmedzovača rýchlosti bude na displeji s infor-
máciami o vozidle blikať.

Vypnite spínač obmedzovača rýchlosti MAIN a sys-
tém nechajte skontrolovať u predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.
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1. Spínač <RES/+>

2. Spínač <CANCEL>

3. Spínač <SET/->

4. Spínač tempomatu ON/OFF

5. Spínač obmedzovača rýchlosti MAIN

POZNÁMKA

Ak je vaše vozidlo vybavené systémom inteligent-
ného tempomatu ICC alebo ProPILOT, pozrite si
príslušnú časť v tejto príručke pre informácie o
(LDW) systéme varovania pri zmene jazdného
pruhu.

• ICC: pozri “Inteligentný tempomat (ICC) a asis-
tent riadenia (ak je súčasťou výbavy) (vo vo-
zidlách s manuálnou prevodovkou)” uvedené
neskôr v tejto časti.

• ProPILOT: pozri “ProPILOT (ak je súčasťou
výbavy)” uvedené neskôr v tejto časti.

VAROVANIE

• Vždy dodržiavajte vyznačené povolené rých-
losti a nenastavujte rýchlosť na vyššie hodno-
ty, ako predpisuje dopravné značenie.

• Tempomat nepoužívajte počas jazdy za nasle-
dujúcich podmienok: Ak to urobíte, môže to
spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom a ná-
slednú nehodu.

– Ak nie je možné udržať vozidlo pri
konštantnej rýchlosti.

– Pri jazde v hustej premávke.

– Pri jazde v premávke, kde sa mení rýchlosť.

– Pri jazde za veterných podmienok.

– Pri jazde na veterných alebo kopcovitých
cestách.

– Pri jazde na klzkých cestách (dážď, sneh,
ľad atď.).

VÝSTRAHA

Na modeloch s manuálnou prevodovkou (MT) ne-
zaraďujte polohu N (neutrál) bez stlačenia pedálu
spojky, keď je v tempomat v prevádzke. Ak by sa
tak malo stať, stlačte pedál spojky a okamžite vy-
pnite spínač tempomatu ON/OFF. Ak to neurobí-
te, môžete poškodiť motor.

PREVENTÍVNE OPATRENIA K
TEMPOMATU
• Ak dôjde k poruche systému tempomatu, bude

automaticky vypnutý. Indikátor CRUISE na disp-
leji s informáciami o vozidle bude potom blikať,
aby upozornil vodiča.

• Ak indikátor CRUISE bliká, vypnite spínač tempo-
matu ON/OFF a nechajte systém skontrolovať
predajcom vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanou
dielňou.

• Indikátor CRUISE môže blikať, keď je spínač tem-
pomatu ON/OFF v polohe ON, zatiaľ čo stláčate
spínač <RES/+>, <SET/-> alebo <CANCEL>. Pre
správne nastavenie systému tempomatu vyko-
najte nasledujúce kroky.

ČINNOSTI TEMPOMATU
Tempomat umožňuje udržiavať rýchlosť jazdy nad
40 km/h (25 MPH) (s výnimkou modelov s motorom
HR13, R9N a R9M) alebo 30 km/h (20 MPH) (modely
s motorom HR13, R9N a R9M) bez toho, aby ste mu-
seli mať nohu položenú na plynovom pedáli.

Pre modely s benzínovým motorom sa tempomat
automaticky zruší, ak vozidlo spomalí na rýchlosť
približne o 13 km/h (8 MPH) nižšiu ako je nastavená
rýchlosť.

JVS1005XZ

Modely bez obmedzovača rýchlosti

JVS1007XZ

Modely s obmedzovačom rýchlosti

TEMPOMAT (ak je súčasťou
výbavy)
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Pre modely s naftovým motorom sa tempomat au-
tomaticky zruší, ak vozidlo spomalí na rýchlosť niž-
šiu ako približne 35 km/h (22 MPH) (s výnimkou mo-
delov s motorom HR13, R9N a R9M) alebo 25 km/h
(16 MPH) (modely s motorom HR13, R9N a R9M).

Presunutím radiacej páky do polohy N (Neutrál) zru-
šíte tempomat.

Zapínanie tempomatu
Stlačte spínač tempomatu ON/OFF. Na displeji s in-
formáciami o vozidle sa zobrazí indikátor CRUISE.

Nastavenie rýchlosti tempomatu
1. Zrýchlite s vašim vozidlom na požadovanú rých-

losť.

2. Stlačte spínač <SET/-> a uvoľnite ho.

3. Dajte dolu nohu z plynového pedálu.

Vozidlo bude zachovávať nastavenú rýchlosť.

Predchádzanie iného vozidla:
Stlačte plynový pedál pre akceleráciu. Keď plynový
pedál uvoľníte, vozidlo spomalí na predtým nasta-
venú rýchlosť.

Vozidlo nie je schopné udržiavať nastavenú rých-
losť pri jazde nahor alebo nadol strmým svahom. V
takýchto prípadoch jazdite bez tempomatu.

Vynulovanie na nižšiu rýchlosť:
Pre vynulovanie na pomalšiu rýchlosť použite kto-
rúkoľvek z nasledujúcich metód.

• Jemne stlačte pedál nožnej brzdy. Keď vozidlo
dosiahne želanú rýchlosť, stlačte a uvoľnite spí-
nač <SET/->.

• Stlačte a podržte spínač <SET/->. Keď vozidlo
dosiahne želanú rýchlosť, uvoľnite spínač
<SET/->.

• Rýchlo stlačte a uvoľnite spínač <SET/->. Toto
zníži rýchlosť vozidla približne o 1 km/h (1 MPH).

Vynulovanie na vyššiu rýchlosť:
Pre vynulovanie na vyššiu rýchlosť použite ktorú-
koľvek z 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
<RES/+>.

• Rýchlo stlačte a uvoľnite spínač <RES/+>. Toto
zvýši rýchlosť vozidla približne o 1 km/h (1MPH).

Obnovenie predvolenej rýchlosti:
Stlačte a uvoľnite spínač <RES/+>.

Vozidlo obnoví naposledy nastavenú rýchlosť jazdy,
ak je rýchlosť vozidla vyššia ako 40 km/h (25 MPH) (s
výnimkou modelov s motorom HR13, R9N a R9M)
alebo 30 km/h (20 MPH) (modely s motorom HR13,
R9N a R9M).

Zrušenie rýchlosti tempomatu
Na zrušenie nastavenej rýchlosti použite ktorúkoľ-
vek z nasledujúcich metód.

• Stlačte spínač <CANCEL>.

• Stlačte pedál nožnej brzdy.

• Stlačte spínač tempomatu ON/OFF. Indikátor
CRUISE zhasne.

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní systému ICC a asistenta riadenia môže
spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

• ICC a asistent riadenia nie je systém samočin-
ného riadenia vozidla. V rámci svojich mož-
ností, ako sú tieto opísané v tejto príručke, po-
máha vodičovi pri určitých činnostiach počas
jazdy.

• ICC a asistent riadenia nie je náhradou za
správny postup riadenia a nie je navrhnutý
tak, aby naprával neopatrnú, nepozornú ale-
bo roztržitú jazdu. ICC a asistent riadenia ne-
bude vždy riadiť vozidlo tak, aby ho udržal v
jazdnom pruhu. ICC a asistent riadenia nie je
navrhnutý tak, aby zabránil strate kontroly
nad vozidlom. Je na zodpovednosti vodiča,
aby dával pozor, jazdil bezpečne, vozidlo udr-
žiaval v jazdnom pruhu a vozidlo mal vždy pod
kontrolou.

• Systém ICC a asistent riadenia má svoje ob-
medzenia. ICC a asistent riadenia nefunguje
vo všetkých jazdných, dopravných, poveter-
nostných, ani cestných podmienkach. Je na
zodpovednosti vodiča, aby dával pozor, jazdil
bezpečne, vozidlo udržiaval v jazdnom pruhu
a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

• Systém ICC a asistent je iba pomôcka pre vo-
diča, nie je to zariadenie na vyhýbanie sa kolí-
zii alebo výstražné zariadenie.

INTELIGENTNÝ TEMPOMAT (ICC) A
ASISTENT RIADENIA (ak je súčasťou
výbavy) (vo vozidlách s manuálnou
prevodovkou)
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• Systém ICC a asistent riadenia je určený len na
jazdu po diaľniciach, kde je premávka v proti-
smere oddelená bariérou a nie je určený na
jazdu po meste.

• Vždy dodržiavajte vyznačené povolené rých-
losti a nenastavujte rýchlosť na vyššie hodno-
ty, ako predpisuje dopravné značenie.

• Počas jazdy nikdy nedávajte ruky dole z vo-
lantu.Vždy držte ruky na volante a jazdite bez-
pečne s vašim vozidlom.

• Systém ICC a asistent riadenia nereaguje na
stojace alebo pomaly sa pohybujúce vozidlá.

• Pri používaní systému ICC a asistenta riadenia
vždy jazdite opatrne a dávajte pozor. Pred po-
užitím systému ICC a asistenta riadenia si dô-
kladne prečítajte príručku vlastníka a pochop-
te ju. Aby ste sa vyhli vážnemu zraneniu alebo
usmrteniu, nespoliehajte sa pri prevencii ne-
hôd alebo regulácii rýchlosti vozidla v núdzo-
vých situáciách výlučne na systém. Systém ICC
a asistenta riadenia nepoužívajte, ak na to nie
sú na ceste a v premávke vhodné podmienky.

jA Radarový snímač

jB Predná kamera s viacnásobným snímaním

Systém ICC je určený na zlepšenie prevádzky vozid-
la, keď jazdíte za vozidlom, ktoré ide v rovnakom
jazdnom pruhu a smere jazdy. Ak radarový snímač
jA detekuje pred vami pomaly jazdiace vozidlo, sys-
tém zníži rýchlosť vozidla tak, že vaše vozidlo bude
jazdiť za vozidlom pred vami so zvoleným odstu-
pom. Systém asistenta riadenia používa prednú ka-
meru s viacnásobným snímanímjB umiestnenú za
čelným sklom na monitorovanie značiek jazdného
vášho jazdného pruhu.

PREHĽAD SYSTÉMU ICC A
ASISTENTA RIADENIA (vozidlá s
manuálnou prevodovkou)
INTELIGENTNÝ TEMPOMAT (ICC)
(vozidlá s manuálnou prevodovkou)
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 vozidlami:

Systém ICC udržiava zvolenú vzdialenosť od vozidla
pred vami v rámci rozsahu rýchlosti od približne 30
po 170 km/h (20 až 105 MPH) až po nastavenú rých-
losť. Nastavenú rýchlosť môže vodič nastaviť na pri-
bližne 30 až 170 km/h (20 až 105 MPH). Keď rýchlosť
vozidla jazdiaceho pred vami klesne pod približne

30 km/h (20 MPH), systém ICC sa deaktivuje, zaznie
výstražná zvuková signalizácia, aby upozornila vo-
diča.

ASISTENT RIADENIA (vozidlá s
manuálnou prevodovkou)
Funkcia asistenta riadenia ovláda systém riadenia a
pomáha vám udržať vozidlo v jazdnom pruhu.

Asistent riadenia nie je k dispozícii pri rýchlostiach
nižších ako 60 km/h (37 MPH).

JVS0973XZ
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OVLÁDACIE PRVKY SYSTÉMU ICC A
ASISTENTA RIADENIA (vozidlá s
manuálnou prevodovkou)
➀ Ovládacie prvky na volante (vľavo)

➁ Displej s informáciami o vozidle

➂ Spínač asistenta riadenia

➃ Ovládacie prvky na volante (vpravo)

➄ Spínač ON/OFF systému ICC

1) Spínač vzdialenosti

– Dlhá

– Stredná

– Krátka

2) Spínač <RES/+>

Obnovuje nastavenú rýchlosť alebo postupne
zvyšuje rýchlosť.

3) Spínač <CANCEL>

Deaktivuje systém ICC bez toho, aby vymazal na-
stavenú rýchlosť

4) Spínač <SET/->

Nastavuje požadovanú rýchlosť alebo postupne
znižuje rýchlosť

5) Spínač ON/OFF systému ICC:

Zapína alebo vypína systém ICC

NSD842

NSD843
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DISPLEJ A INDIKÁTORY SYSTÉMU ICC A ASISTENTA RIADENIA (vozidlá s
manuálnou prevodovkou)

1) Indikátor označenia jazdných pruhov

Označuje, či systém rozpoznáva jazdné pruhy

• 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): Rozpoznalo
sa opustenie jazdného pruhu

2) Nastavenie indikátora vzdialenosti

Zobrazuje zvolenú vzdialenosť.

3) Indikátor rozpoznania vozidla idúceho vpredu

Keď je systém ICC zapnutý a aktívny, udáva to, či
systém rozpoznáva 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.

– Žltý: Asistent riadenia má poruchu.

5) 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.

– Žltý: Asistent riadenia má poruchu.

6) 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 vozid-
lo pred vami). Rýchlosť vášho vozidla sa pris-
pôsobuje rýchlosti vozidla pred vami.

– Zelené (obrys): Systém ICC (režim udržiava-
nia regulácie rýchlosti) je aktívny (nerozpoz-

NSD817
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nalo sa žiadne vozidlo pred vami). Vaše vo-
zidlo bude udržiavať nastavenú rýchlosť zvo-
lenú vodičom.

– Celé žlté: Porucha systému ICC.

7) Nastavenie indikátora rýchlosti vozidla

Udáva nastavenú rýchlosť vozidla.

– Sivé: Pohotovostný režim systému ICC.

– Zelené čísla: ICC je aktívny.

8) Indikátor stavu systému Intelligent Lane Inter-
vention/LDW (jazdný pruh)

Označuje stav systému Intelligent Lane Inter-
vention a LDW.

– Zelená: Inteligentné riadenie jazdných pru-
hov zap

– Sivý: LDW zapnutý

– Žiadna ikona: Intelligent Lane Intervention aj
LDW vypnuté

AKTIVÁCIA KONVENČNÉHOREŽIMU
TEMPOMATU (fixná rýchlosť)
(vozidlá s manuálnou prevodovkou)
POZNÁMKA

Systém ICC v konvenčnom režime tempomatu
(fixná rýchlosť) neponúka výstrahu pri priblížení
sa, automatickom brzdení, ani činnosti asistenta
riadenia.

Ak chcete vybrať konvenčný režim tempomatu (fix-
ná rýchlosť), stlačte spínač ON/OFF systému ICC na
dlhší čas, ako približne 1,5 sekundy. Pre ďalšie infor-

mácie si pozrite “Konvenčný (fixná rýchlosť) režim
tempomatu (vozidlá s manuálnou prevodovkou)”
uvedené neskôr v tejto časti.

INTELIGENTNÝ TEMPOMAT (ICC)
(vozidlá s manuálnou prevodovkou)

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní systému ICC môže spôsobiť vážne zrane-
nie alebo smrť.

• Systém ICC nie je zariadenie na vyhýbanie sa
kolízii alebo výstražné zariadenie. Je určený
len na jazdu po diaľniciach a nie pre jazdu v
hustej premávke alebo v meste. Nebrzdenie
môže mať za následok nehodu.

• Systém ICC je iba pomôcka pre vodiča, nie je to
zariadenie na vyhýbanie sa kolízii alebo vý-
stražné zariadenie. Je na zodpovednosti vodi-
ča, aby dával pozor, jazdil bezpečne a ovládal
vždy vozidlo.

• Vždy dodržiavajte vyznačené povolené rých-
losti a nenastavujte rýchlosť na vyššie hodno-
ty, ako predpisuje dopravné značenie.

• Pri používaní ktoréhokoľvek režimu tempo-
matu vždy jazdite opatrne a dávajte pozor.
Pred použitím tempomatu si dôkladne prečí-
tajte príručku vlastníka a pochopte ju. Aby ste
sa vyhli vážnemu zraneniu alebo usmrteniu,
nespoliehajte sa pri prevencii nehôd alebo re-
gulácii rýchlosti vozidla v núdzových situáci-
ách výlučne na systém. Tempomat nepouží-
vajte, ak na to nie sú na ceste a v premávke
vhodné podmienky.

• V konvenčnom režime tempomatu (fixná
rýchlosť) vás zvuková signalizácia upozorní
na to, že ste príliš blízko vozidla jazdiaceho
pred vami. Venujte veľkú pozornosť vzdiale-
nosti medzi vašim vozidlom a vozidlom 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 rých-
losti (ak je súčasťou výbavy)” uvedené skôr v tejto
časti, kde získate bližšie informácie.
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➀ Zobrazenia a indikátory

➁ Spínač vzdialenosti ICC

➂ Spínač ON/OFF systému ICC

ČINNOSŤ TEMPOMATU (vozidlá s
manuálnou prevodovkou)
Ak chcete vybrať režim regulácie vzdialenosti medzi
vozidlami, na chvíľu stlačte spínač ON/OFF systé-
mu ICC ➂.

Ak chcete vybrať konvenčný režim tempomatu (fix-
ná rýchlosť), stlačte a podržte spínač ON/OFF sys-
tému ICC ➂. Asistent riadenia nie je k dispozícii v
konvenčnom režime 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 sys-
tému ICC ➂, aby sa systém uviedol do polohy OFF.
Potom stlačte znovu spínač ON/OFF systému ICC
➂, aby sa systém znovu zapol a zvoľte požadovaný
režim tempomatu.

Vždy si overte nastavenie systému ICC na displeji s
informáciami o vozidle ➀.

AKO ZVOLIŤ REŽIMY TEMPOMATU
(vozidlá s manuálnou prevodovkou)
Výber režimu regulácie vzdialenosti medzi
vozidlami:
Ak chcete vybrať režim regulácie vzdialenosti medzi
vozidlami, rýchlo stlačte a potom uvoľnite spínač
ON/OFF systému ICC.

Výber konvenčného režimu tempomatu (fixná
rýchlosť):
Ak chcete vybrať konvenčný režim tempomatu (fix-
ná rýchlosť), stlačte spínač ON/OFF systému ICC na
dlhší čas, ako približne 1,5 sekundy.

Konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť) si po-
zrite v časti “Konvenčný (fixná rýchlosť) režim tem-
pomatu (vozidlá s manuálnou prevodovkou)” uve-
dené neskôr v tejto časti.

REŽIM REGULÁCIE VZDIALENOSTI MEDZI
VOZIDLAMI (vozidlá s manuálnou
prevodovkou)
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).

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. Systém ICC však môže využívať len pri-
bližne 40 % celkového brzdného výkonu vozidla.
Tento systém by sa mal používať len vtedy, keď pod-
mienky cestnej premávky umožňujú udržať pomer-
ne 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 skrátiť, pretože systém ICC nedokáže spo-
maliť vozidlo dostatočne rýchlo. Ak sa to stane, sys-
tém ICC spustí výstražnú zvukovú signalizáciu a
displej systému bude blikať, aby upozornil vodiča
na nevyhnutný zásah.

POZNÁMKA

Systém sa zruší a zaznie výstražná zvuková sig-
nalizácia, ak rýchlosť vozidla klesne pod približne
30 km/h (20 MPH). Systém sa tiež vypne pri pre-
kročení maximálnej nastavenej rýchlosti (170
km/h (105 MPH)).
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Režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami riadi
nasledovné položky:

• Režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami
udržiava rýchlosť nastavenú vodičom. Rozsah
nastavenej rýchlosti je:

– Medzi 30 a 170 km/h (20 a 105 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 úpravy rýchlosti je približ-
ne 30 km/h (20 MPH) až po nastavenú rýchlosť

• Keď vozidlo jazdiace pred vami opustí tento
jazdný pruh, režim regulácie vzdialenosti medzi
vozidlami zrýchli vozidlo a bude udržiavať na-
stavenú rýchlosť.

Pri jazde dávajte pozor, aby ste si udržali kontrolu
nad vozidlom pri zrýchľovaní na nastavenú rých-
losť.

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.

Vozidlo nemusí byť schopné udržiavať nastavenú
rýchlosť pri jazde do kopca. Ak sa to stane, musíte
rýchlosť vozidla regulovať manuálne a preraďovať
rýchlostné stupne podľa potreby.

POZNÁMKA

Preraďovanie rýchlostných stupňov nezruší sys-
tém ICC.

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.

Spínače režimu regulácie vzdialenosti medzi
vozidlami:
Systém sa ovláda pomocou spínača ON/OFF sys-
tému ICC a štyroch ovládacích spínačov. Všetky sa
nachádzajú na volante.

1 Spínač <RES/+>:

Obnovuje nastavenú rýchlosť alebo postupne
zvyšuje rýchlosť.

2 Spínač vzdialenosti:

Mení vzdialenosť od vozidla pred vami:

Dlhá Stredná Krátka Dlhá

3 Spínač <SET/->:

Nastavuje požadovanú rýchlosť, postupne
znižuje rýchlosť.

4 Spínač <CANCEL>:

Deaktivuje systém bez toho, aby vymazal
nastavenú rýchlosť.

5 Spínač ON/OFF systému ICC:

Hlavný spínač aktivácie systému.
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Displej a indikátory režimu regulácie vzdiale-
nosti medzi vozidlami:

Displej sa nachádza na displeji s informáciami o vo-
zidle.

1) Nastavenie indikátora vzdialenosti:

Zobrazuje zvolenú vzdialenosť medzi vozidlami
nastavenú pomocou spínača DISTANCE.

2) Tento indikátor udáva stav systému ICC pomo-
cou farby.

• Indikátor systému ICC v polohe ON (sivý):

• Indikátor systému ICC v polohe ON (zelený):

Udáva, že systém ICC je v polohe ON a aktív-
ny. Udáva, že je nastavená rýchlosť jazdy.

– Celý zelený udáva vozidlo zistené
vpredu

– Zelený obrys udáva, že vpredu nie je
žiadne vozidlo

• Indikátor systému ICC v polohe ON (žltý):

Udáva, že v systéme ICC sa vyskytla porucha.

3) Nastavenie indikátora rýchlosti vozidla:

Udáva nastavenú rýchlosť vozidla.

• Zelená: ICC je aktívny

• Sivá: Pohotovostný režim systému ICC

4) Indikátor rozpoznania vozidla idúceho vpredu:

Udáva, či rozpoznal vozidlo pred vami (len ak je
systém ICC aktívny).

Činnosť režimu regulácie vzdialenosti medzi
vozidlami:

Ak chcete zapnúť tempomat, rýchlo stlačte a uvoľ-
nite spínač ICC ON/ICC jA . Zobrazí sa kontextová
správa, ktorá zobrazuje ICC ON a stav asistenta ria-
denia (ak je asistent riadenia zapnutý s použitím
displeja s informáciami o vozidle). Zapne sa indiká-
tor systému ICC ON (sivý) a indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla ---jB .

Ak chcete nastaviť rýchlosť jazdy, vozidlo zrýchlite
na želanú rýchlosť, stlačte spínač <SET/-> a uvoľ-
nite ho. (Farba indikátora systému ICC a indikátora
nastavenej rýchlosti vozidla sa zmení na zelenú).

Zložte nohu z plynového pedálu. Vaše vozidlo bude
udržiavať nastavenú rýchlosť alebo požadovanú
vzdialenosť za vozidlom vpredu.

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).

• Keď radiaca páka je v polohe N (neutrál).

• Keď je parkovacia brzda aktivovaná.

• Keď vodič obsluhuje brzdy.

Systém sa nedá nastaviť, ak stlačíte spínač <SET/->
za nasledovných podmienok.

Zaznie výstražná zvuková signalizácia a objaví sa
správa:

• Keď je systém ESP vypnutý (Ak chcete používať
systém ICC, zapnite systém ESP a stlačte spínač
ON/OFF systému ICC. Ak chcete získať viac in-
formácií o systému ESP, pozrite si “Systém elek-
tronického stabilizačného programu (ESP)” uve-
dené skôr 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.)
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Po nastavení ICC sa zobrazí jedna z nasledujúcich položiek:

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 ➀vozidlo, 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. V závislosti od
podmienok sa môže vyžadovať radenie prevodo-
vých stupňov.

POZNÁMKA

• Keď systém ICC začne brzdiť, rozsvietia sa brz-
dové 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.

Nebolo rozpoznané žiadne vozidlo pred vami

Keď už vozidlo pred vami viac nie je rozpoznávané
➁, systém ICC postupne zrýchli vaše vozidlo tak,
aby obnovil predtým nastavenú rýchlosť vozidla.
Systém 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.

Ak je rýchlosť vozidla nižšia ako približne 30 km/h
(20 MPH), systém sa zruší.

Keď predbieháte iné vozidlo

Vodič môže vyradiť funkciu ICC stlačením plynové-
ho pedála. Indikátor nastavenej rýchlosti bude bli-
kať, keď rýchlosť vozidla prekročí nastavenú hod-
notu. Keď je priestor pred vozidlom voľný, indikátor
rozpoznania vozidla zhasne. Keď pedál uvoľníte, vo-
zidlo sa vráti k predtým nastavenej rýchlosti.

Dokonca aj keď je rýchlosť vozidla nastavená systé-
mom ICC, môžete stlačiť plynový pedál, keď potre-
bujete prudko zrýchliť.

Ako vypnúť systém ICC:
Vypnite ICC úplne vypnutím spínača ON/OFF sys-
tému ICC. Indikátor systému ICC zhasne.

Spôsob zmeny nastavenej rýchlosti vozidla:
Ak chcete zrušiť prednastavenú rýchlosť, použite
jednu z týchto metód:

• Stlačte spínač <CANCEL>. Indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla zmení farbu na sivú.
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• Stlačte brzdový pedál. Indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla zmení farbu na sivú.

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 zvyšuje v prírastkoch po 10
km/h (5 MPH).

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <RES/+>.
Vždy, keď to urobíte, nastavená rýchlosť sa zvýši
o 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 znižuje v úbytkoch po 10
km/h (5 MPH).

• 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 po zrušení
systému ICC, stlačte a uvoľnite spínač <RES/+>. Vo-
zidlo obnoví naposledy nastavenú rýchlosť jazdy, ak
je rýchlosť vozidla vyššia 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 na-
stavená 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.

• Zakaždým, keď je systém ICC zapnutý pomocou
spínača ON/OFF systému ICC, predvolená vzdia-
lenosť bude dlhá.

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.

• Zabliká indikátor rozpoznania vozidla pred vami.

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
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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:
Predbiehanie na ľavej strane:

Keď má systém ICC viac ako 70 km/h (43 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 vozidlo, potom bude
vozidlo akcelerovať až po rýchlosť nasledovania
tohto vozidla. Ak vozidlo nie je smerované do ľavé-
ho pruhu na predbiehanie, akcelerácia sa po krát-
kom čase zastaví a znova sa nadobudne nastavená
vzdialenosť nasledovania.

Akceleráciu je možné zastaviť v ktoromkoľvek bode
stlačením brzdového pedálu alebo spínačom <CAN-
CEL> na volante.

Predbiehanie na pravej strane:

Keď má systém ICC viac ako 70 km/h (43 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 pra-
vého pruhu na predbiehanie, akcelerácia sa po krát-
kom čase zastaví a znova sa nadobudne nastavená
vzdialenosť.

Akceleráciu je možné zastaviť v ktoromkoľvek bode
stlačením brzdového pedálu alebo spínačom <CAN-
CEL> na volante

VAROVANIE

Aby sa znížilo riziko kolízie, ktorá môže mať za
následok vážne zranenie alebo smrť, dbajte, pro-
sím, o nasledovné:

• Táto funkcia sa aktivuje len s ľavou alebo pra-
vou smerovkou a bude rýchlo akcelerovať vo-
zidlo dokonca aj vtedy, keď sa nezmení jazd-
ný pruh. Toto môže zahŕňať situácie bez pred-
biehania, ako výjazdy ľavou alebo pravou
stranou.

• Zabezpečte, aby v prípade predbiehania iné-
ho vozidla bol vedľajší jazdný pruh čistý pred-

tým ako sa iniciuje predbiehanie. Počas pred-
biehania sa môžu vyskytnúť náhle zmeny, pre-
to vždy riaďte alebo brzdite manuálne tak, ako
je to potrebné a nikdy sa úplne nespoliehajte
na systém.

Automatické zrušenie:
Zvuková signalizácia znie za nasledovných podmie-
nok a ovládanie sa automaticky zruší.

• Keď vaše vozidlo jazdí rýchlosťou nižšou ako 30
km/h (20 MPH)

• 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 sní-
maču

• Keď koleso preklzáva

• Keď je radarový signál dočasne prerušený

Obmedzenia režimu regulácie vzdialenosti
medzi vozidlami:

VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému ICC. Ak
nebudete vozidlo používať v súlade s týmito ob-
medzeniami systému, môže to mať za následok
vážne zranenie alebo usmrtenie.

• Systém je primárne určený na to, aby sa pou-
žíval na rovných, suchých a otvorených ces-
tách s menšou premávkou. Neodporúča sa po-
užívať systém v mestskej alebo hustej
premávke.
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• Systém sa neprispôsobí automaticky pod-
mienkam na ceste. Tento systém by sa mal
používať v rovnomerne plynúcej premávke.
Systém nepoužívajte na cestách s ostrými zá-
krutami, na zľadovatených cestách, v silnom
daždi alebo v hmle.

• Keďže výkon funkcie regulácie vzdialenosti
má svoje obmedzenia, nikdy sa nespoliehajte
výlučne na systém ICC. Tento systém nenapra-
ví neopatrnú, nepozornú alebo roztržitú jaz-
du, ani neprekoná zlú viditeľnosť v daždi, hm-
le alebo inom zlom počasí. Znížte rýchlosť vo-
zidla stlačením brzdového pedálu, a to v
závislosti od vzdialenosti od vozidla pred va-
mi a od okolitých okolností, aby ste udržali
bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami.

• Vždy dávajte pozor na činnosť vozidla a buďte
pripravení manuálne upraviť správnu vzdiale-
nosť. Režim regulácie vzdialenosti medzi vo-
zidlami systému ICC nemusí za určitých okol-
ností zvládať udržiavanie zvolenej vzdialenos-
ti medzi vozidlami (odstup) alebo zvolenú
rýchlosť vozidla.

• Systém nemusí rozpoznať vozidlo pred vami
za určitých cestných alebo poveternostných
podmienok. Ak sa chcete vyhnúť nehodám,
systém ICC nikdy nepoužívajte za nasledov-
ných podmienok:

– Na cestách s hustou premávkou alebo os-
trými 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 pre-
kročiť nastavenú rýchlosť vozidla a časté
brzdenie môže mať za následok prehriatie
bŕzd)

– Na cestách s opakovanými klesaniami a
stúpaniami

– Ak podmienky premávky sťažujú udržanie
správnej vzdialenosti medzi vozidlami z
dôvodu častého zrýchľovania alebo spo-
maľovania

– 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 brzdenie.
Možno budete musieť regulovať vzdialenosť
od iných vozidiel pomocou plynového pedála.
Buďte vždy v pohotovosti a vyhýbajte sa pou-
žívaniu systému ICC, ak sa podľa tejto časti
neodporúča.

• Systém ICC nepoužívajte pri ťahaní prívesu
alebo iného vozidla.

Radarový snímač nerozpozná nasledujúce predme-
ty:

• Statické a pomaly sa pohybujúce vozidlá

• Chodcov alebo prekážky na vozovke

• Prichádzajúce vozidlá v rovnakom pruhu

• Motocykle a iné vozidlá jazdiace okrajom jazd-
ného 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

• Ak vaše vozidlo ťahá príves, atď.

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.
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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.

NSD775
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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 môže zrušiť a nemusí byť schopný udržia-
vať 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 rýchlosť vozidla klesne pod približne 30
km/h (20 MPH)

• Keď je parkovacia brzda aktivovaná

• Keď pneumatika preklzáva

• Keď je radarový signál dočasne prerušený

• Keď je stlačený spojkový pedál po dobu približ-
ne 8 sekúnd

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky viac nie sú prítom-
né, stlačte spínač <RES/+>, aby ste mohli znova po-
užívať systém ICC.

Situácia B:
Zaznie zvuková signalizácia a na displeji s informá-
ciami o vozidle sa zobrazí výstražná správa [Not
available: Front Radar obstructed].

• 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 zaparkujte na
bezpečnom mieste a vypnite motor. Keď je rada-
rový signál dočasne prerušený, vyčistite oblasť sní-
mača a znovu naštartujte motor. Systém bude po-
trebovať určitý čas, aby zistil, že plocha snímača je
teraz čistá. Ak sa táto výstražná správa zobrazuje aj
naďalej, systém ICC nechajte skontrolovať u predaj-
cu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

• 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 [Nie je dostupné: Prekážka predného rada-
ru].

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky viac nie sú prítom-
né, systém ICC znovu zapnite, aby ste ho mohli pou-
žívať.

Podmienka C:
Keď systém ICC nepracuje správne, zaznie zvuková
signalizácia a objaví sa indikátor ON systému ICC
(žltý).

NSD679
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Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa objaví výstraha, zaparkujte vozidlo na bezpeč-
nom mieste. Vypnite zapaľovanie, znovu naštartuj-
te motor, pokračujte v jazde a znovu nastavte sys-
tém ICC.

Ak nie je možné nastaviť systém alebo ak zosta-
ne výstraha rozsvietená, môže to znamenať, že
systém ICC má poruchu. Aj keď s vozidlom môže-
te naďalej jazdiť za normálnych podmienok, vo-
zidlo si nechajte skontrolovať u predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Údržba systému:
Snímač systému ICC sa nachádza v prednej časti
vozidla za emblémomjA .

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 podobné
objekty. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie alebo po-
ruchu.

• 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 sa obráťte na predajcu vo-
zidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Overovacie čísla a informácie o rádiu nájdete v “Rá-
diofrekvenčné schválenie” v časti “9. Technické in-
formácie”.

ASISTENT RIADENIA (ak je súčasťou
výbavy) (vozidlá s manuálnou
prevodovkou)

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní systému asistenta riadenia môže spôso-
biť vážne zranenie alebo smrť.

• Asistent riadenia nie je systém samočinného
riadenia vozidla. V rámci svojich možností, ako
sú tieto opísané v tejto príručke, pomáha vo-
dičovi pri určitých činnostiach počas jazdy.

• Systém asistenta riadenia nie je náhradou za
správny postup riadenia a nie je navrhnutý
tak, aby naprával neopatrnú, nepozornú ale-
bo roztržitú jazdu. Systém asistenta riadenia
nebude vždy riadiť vozidlo tak, aby ho udržal v
jazdnom pruhu. Asistent riadenia nie je navrh-
nutý tak, aby zabránil strate kontroly nad vo-

zidlom. Je na zodpovednosti vodiča, aby dával
pozor, jazdil bezpečne, vozidlo udržiaval v
jazdnom pruhu a vozidlo mal vždy pod kon-
trolou.

• Asistent riadenia má svoje obmedzenia. Sys-
tém asistenta riadenia nefunguje vo všetkých
jazdných, dopravných, poveternostných, ani
cestných podmienkach. Je na zodpovednosti
vodiča, aby dával pozor, jazdil bezpečne, vo-
zidlo udržiaval v jazdnom pruhu a vozidlo mal
vždy pod kontrolou.

• Systém asistenta riadenia je iba pomôcka pre
vodiča, nie je to zariadenie na vyhýbanie sa
kolízii alebo výstražné zariadenie.

• Systém asistenta riadenia je určený len na jaz-
du po diaľniciach, kde je premávka v protisme-
re oddelená bariérou a nie je určený na jazdu
po meste.

• Vždy dodržiavajte vyznačené povolené rých-
losti a nenastavujte rýchlosť na vyššie hodno-
ty, ako predpisuje dopravné značenie.

• Počas jazdy nikdy nedávajte ruky dole z vo-
lantu.Vždy držte ruky na volante a jazdite bez-
pečne s vašim vozidlom.

• Pri používaní systému asistenta riadenia vždy
jazdite opatrne a dávajte pozor. Pred použitím
systému asistenta riadenia si dôkladne prečí-
tajte príručku vlastníka a pochopte ju. Aby ste
sa vyhli vážnemu zraneniu alebo usmrteniu,
nespoliehajte sa pri prevencii nehôd alebo re-
gulácii rýchlosti vozidla v núdzových situáci-
ách výlučne na systém. Systém asistenta ria-
denia nepoužívajte, ak na to nie sú na ceste a
v premávke vhodné podmienky.

JVS0956XZ
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jA Predná kamera s viacnásobným snímaním

Systém asistenta riadenia používa prednú kameru
s viacnásobným snímaním ➀ umiestnenú za čel-
ným sklom na monitorovanie značiek jazdného váš-
ho jazdného pruhu.

Funkcia asistenta riadenia ovláda systém riadenia a
pomáha vám udržať vozidlo v jazdnom pruhu.

OVLÁDACIE PRVKY SYSTÉMU ASISTENTA RIADENIA (vozidlá s manuálnou
prevodovkou)

➀ Ovládacie prvky na volante (vľavo)

➁ Displej s informáciami o vozidle

➂ Spínač asistenta riadenia

➃ Ovládacie prvky na volante (vpravo)

JVS0939XZ
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PREVÁDZKA SYSTÉMU ASISTENTA
RIADENIA (model s manuálnou
prevodovkou)
Asistent riadenia nie je k dispozícii pri rýchlostiach
nižších ako 60 km/h (37 MPH).

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 “Inteligentný tempomat
(ICC) (vozidlá s manuálnou prevodovkou)” uvedené
skôr v tejto časti.

Asistent riadenia sa dá aktivovať po splnení nasle-
dovných podmienok:

• Je aktivovaný a nastavený systém ICC.

• Označenia jazdných pruhov na oboch stranách
sa dajú zreteľne rozpoznať.

• 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).

• Rýchlosť vozidla je nižšia ako 60 km/h (37 MPH).

DISPLEJ A INDIKÁTORY SYSTÉMU
ASISTENTA RIADENIA (model s
manuálnou prevodovkou)

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 re-
žime

• 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.

Keď je asistent riadenia deaktivovaný, indikátor 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 sivé.
Ak bol asistent riadenia deaktivovaný automaticky
z dôvodu nesplnenia podmienok na aktiváciu, za-
znie dvojnásobná zvuková signalizácia.

Intelligent Lane Intervention:
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 systému Intelligent Lane Interventi-
on (žltý), aby upozornili vodiča. Potom systém Intel-
ligent Lane Intervention počas krátkeho časového
úseku automaticky aplikuje brzdenie, aby tak vodi-
čovi pomohol vrátiť vozidlo do stredu jazdného pru-
hu. Táto činnosť je doplnkom všetkých činností asis-
tenta riadenia. Pre ďalšie informácie si pozrite “Sys-
tém Intelligent Lane Intervention dočasne
nedostupný” uvedené neskôr v tejto časti.

NSD814
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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
prejde systém asistenta riadenia do dočasného po-
hotovostného režimu.

VAROVANIE

Asistent riadenia nie je systém, ktorý by umožňo-
val jazdu bez použitia rúk. Vždy držte ruky na vo-
lante a jazdite bezpečne s vašim vozidlom. V
opačnom prípade by mohlo dôjsť k kolízii s ná-
sledným 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.

Aktivácia/deaktivácia asistenta riadenia:
Asistenta riadenia zapnete alebo vypnete pomocou
nasledujúcich metód.

Spínač ICC ON/OFF na volante:

Stlačte spínač ICC ON/OFF. Tým dôjde k zapnutiu
systému ICC a asistenta riadenia v pohotovostnom
režime a zobrazia sivé ikony asistenta riadenia. Upo-
zorňujeme, že asistent riadenia môže byť už zapnu-
tý v závislosti od nastavení v ponuke Nastavenia.
Tieto nastavenia sa zachovajú, keď sa motor reštar-
tuje.

Potom stlačte tlačidlo <SET/-> na pravej strane vo-
lantu, aby ste mohli nastaviť rýchlosť tempomatu.
Keď systém zistí jasné označenie jazdného pruhu,
ikony asistenta riadenia sa zmení na zelenú a sys-
tém asistenta riadenia sa aktivuje.

Spínač asistenta riadenia:

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť asistenta riadenia,
stlačte spínač asistenta riadenia na prístrojovej do-
ske.

POZNÁMKA

• Keď použijete spínač asistenta riadenia na za-
pnutie alebo vypnutie systému, systém si za-
pamätá nastavenie pri reštartovaní motora.
Ak chcete nastavenie zmeniť na zapnuté ale-
bo vypnuté, musíte stlačiť spínač znovu.

• Spínač asistenta riadenia zmení stav výberu
položky [Steering Assist] uskutočnený na ob-
razovke [Nastavenia] na displeji s informáci-
ami o vozidle.

Nastavenie na displeji s informáciami o vozidle

1. Stláčajte tlačidlo alebo na ľavej strane
volantu dovtedy, kým sa na displeji s informáci-
ami o vozidle neobjaví ponuka [Nastavenia] a
stlačte tlačidlo <OK>.

2. Pomocou tlačidla a na volante označ-
te položku [Podpora riadenia] a stlačte tlačidlo
<OK>.

3. Pomocou tlačidla a 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.

Symbol označenia označuje, že asistent riadenia
je vybraný.

POZNÁMKA

• Keď sa na displeji s informáciami o vozidle zo-
brazuje obrazovka systému asistenta riade-
nia, stlačením tlačidla <OK> na volante zobra-
zíte ponuku nastavenia [Podpora riadenia].

• Keď systém zapínate/vypínate prostredníc-
tvom displeja s informáciami o vozidle alebo
keď stlačíte spínač asistenta riadenia, systém
si uchová aktuálne nastavenia aj po reštarto-
vaní motora.

NSD792
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Obmedzenia asistenta riadenia

VAROVANIE

• V nasledovných situáciách kamera nemusí
správne rozpoznať označenia jazdných pru-
hov alebo môže rozpoznať označenia jazd-
ných pruhov nesprávne a asistent riadenia ne-
musí fungovať správne:

– Pri jazde na cestách s viacerými paralelný-
mi označeniami jazdných pruhov, s ozna-
čeniami jazdných pruhov, ktoré sú vybled-
nuté alebo nie sú namaľované 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 ozna-
čením jazdných pruhov

– Pri jazde na cestách s jazdnými pruhmi,
ktoré sa rozširujú alebo zužujú

– Pri jazde na cestách s viacerými jazdnými
pruhmi alebo nejasnými jazdnými pruhmi
kvôli prácam na ceste

– Pri jazde na cestách, kde sú vysoko kon-
trastné predmety, ako tiene, sneh, voda, ko-
ľaje po kolesách, ryhy alebo čiary, ktoré os-
tali po opravách ciest (asistent riadenia
môže rozpoznať tieto predmety ako ozna-
čenie jazdných pruhov)

– Pri jazde na cestách, kde sa jazdné pruhy
spájajú alebo rozdeľujú

– Kde sú pruhy príliš úzke alebo príliš široké

• Asistenta riadenia nepoužívajte za nasledov-
ných podmienok, pretože systém nemusí
správne rozpoznať označenie jazdných pru-
hov. Ak to urobíte, môže to spôsobiť 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 ne-
čistoty, olej, ľad, sneh, voda alebo iné pred-
mety

– Ak je objektív jednotky kamery alebo čelné
sklo pred kamerou zahmlené

– Keď na kameru žiari silné svetlo (napr. sl-
nečné svetlo alebo diaľkové svetlá prichá-
dzajúcich vozidiel)

– Keď svetlomety jasne nesvietia z dôvodu
nečistôt na objektíve, prípadne ak sú svet-
lomety 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 pruhy
spájajú alebo rozdeľujú, prípadne tam, kde
je dočasné značenia jazdných pruhov kvôli
prácam na ceste

– Pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu vy-
konávania opráv na ceste

– Pri jazde na hrboľatom povrchu cesty, ako
sú napríklad nerovné prašné cesty

– Pri jazde na kopcovitých alebo veterných
cestách

– Pri jazde na cestách s opakovanými klesa-
niami a stúpaniami

• Asistenta riadenia nepoužívajte za nasledov-
ných podmienok, pretože systém nemusí fun-
govať správne:

– Pri jazde v podmienkach neštandardných
pneumatík (napríklad opotrebovanie pne-
umatiky, abnormálne nízky tlak v pneuma-
tike, namontované rezervné koleso, sneho-
vé reťaze, neštandardné kolesá)

– Keď vozidlo nie je vybavené originálnymi
brzdovými dielmi alebo dielmi odpruženia

– Keď kamere zacláňa predmet ako je nap-
ríklad nálepka alebo náklad

– Keď na zadné sedadlá alebo do batožino-
vého priestoru vášho vozidla naložíte mi-
moriadne ťažký náklad

– Keď sa prekročí nosnosť vozidla

– keď ťaháte príves alebo iné vozidlo

• Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej sig-
nalizácie a nemusí ju byť počuť.

• Aby mohol systém asistenta riadenia fungo-
vať správne, čelné sklo pred kamerou musí byť
čisté. Vymeňte opotrebované lišty stieračov.
Musíte používať lišty stieračov so správnou
veľkosťou, ktoré zaručia, že čelné sklo zosta-
ne čisté. Používajte len originálne lišty stiera-
čov od spoločnosti NISSAN, prípadne ich ekvi-
valent, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre mo-
del a modelový ročník vášho vozidla.
Odporúčame navštíviť vášho predajcu vozidiel

5-79 Naštartovanie a riadenie



NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu, kde nájde-
te tie správne diely pre vaše vozidlo.

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 aktivuje dvojitá zvu-
ková signalizácia a asistent riadenia sa dočasne
prepne do pohotovostného režimu. (Asistent riade-
nia sa automaticky znovu zapne, keď sú zase spl-
nené prevádzkové podmienky.)

• Keď je aktuálny jazdný pruh príliš úzky na to, aby
systém fungoval.

• Keď je zákruta príliš tesná a vozidlo nemôže zo-
stať v jazdnom pruhu.

• Keď sa označenia jazdných pruhov na oboch
stranách dajú zreteľne rozpoznať.

Zrušenie asistenta riadenia:
Asistent riadenia sa zruší za nasledovných podmie-
nok, zobrazí sa výstražná správa, aktivuje sa dvojitá
zvuková signalizácia a indikátory 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:

Keď vyššie uvedené podmienky pominú, systém
asistenta riadenia znova zapnite pomocou tlačidla
asistenta riadenia na prístrojovej doske.

Porucha asistenta riadenia:
Ak dôjde k poruche systému, automaticky sa vypne.
Výstraha stavu asistenta riadenia sa rozsvieti (žltá).
V závislosti od situácie môže znieť zvuková signali-
zácia.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste, zaraďte ra-
diacu páku do neutrálnej polohy a zatiahnite parko-
vaciu brzdu, vypnite motor, reštartujte motor, po-
kračujte v jazde, uistite sa, že je asistent riadenia
zapnutý buď pomocou tlačidla asistenta riadenia
na prístrojovej doske alebo v menu nastavení a zno-
va nastavte inteligentný systém tempomatu. Ak vý-
straha (žltá) bude aj naďalej svietiť, asistent riadenia
má poruchu. Aj keď s vozidlom môžete naďalej jaz-
diť za normálnych podmienok, systém si nechajte
skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kva-
lifikovanej dielni.

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 nálep-
ky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať ne-
gatívny 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 kamera poškodí v dôsledku nehody, odporú-
čame vám navštíviť predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

KONVENČNÝ (fixná rýchlosť) REŽIM
TEMPOMATU (vozidlá s manuálnou
prevodovkou)
Tempomat umožňuje udržiavať rýchlosť jazdy me-
dzi 30 km/h až 170 km/h (20 až 105 MPH) (s výnim-
kou modelov s motorom R9N) alebo 30 km až 180
km/h (20 až 112 MPH) (modely s motorom R9N) bez
toho, aby ste museli mať nohu položenú na plyno-
vom pedáli.
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VAROVANIE

• V režime konvenčného tempomatu (fixná
rýchlosť) nezaznie výstražná zvuková signali-
zácia, ktorá by vás upozornila, ak sa priblížite
príliš blízko k vozidlu pred vami, pretože ne-
rozpoznáva prítomnosť vozidla pred vami, ani
vzdialenosť medzi vozidlami.

• Venujte veľkú pozornosť vzdialenosti medzi
vašim vozidlom a vozidlom pred vami, inak
môže dôjsť ku kolízii.

• Vždy si overte nastavenie na displeji s infor-
máciami o vozidle.

• Režim konvenčného tempomatu (fixná rých-
losť) nepoužívajte počas jazdy za nasledujú-
cich podmienok:

– ak nie je možné udržať vozidlo pri nastave-
nej rýchlosti

– v hustej premávke alebo v premávke, kde
sa rýchlosti často menia

– na veterných alebo kopcovitých cestách

– 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.

SPÍNAČE KONVENČNÉHOREŽIMU
TEMPOMATU (fixná rýchlosť) (vozidlá s
manuálnou prevodovkou)

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 systému ICC:

Hlavný spínač aktivácie/deaktivácie systému.

DISPLEJ A INDIKÁTORY
KONVENČNÉHOREŽIMU TEMPOMATU
(fixná rýchlosť) (vozidlá s manuálnou
prevodovkou)

Displej sa nachádza na displeji s informáciami o vo-
zidle.

1. Indikátor tempomatu:

Tento indikátor zobrazuje stav konvenčného re-
žimu tempomatu (fixná rýchlosť) systému ICC
prostredníctvom farby.

• Indikátor polohy ON tempomatu (sivý): Udáva,
že spínač systému ICC ON/OFF je zapnutý.

• Indikátor SET tempomatu (zelený): Udáva, že
je nastavená rýchlosť jazdy.

• Výstraha tempomatu (žltá): Udáva, že v sys-
téme ICC sa vyskytla porucha v konvenčnom
režime tempomatu (fixná rýchlosť).

2. Nastavenie indikátora rýchlosti vozidla:

Tento indikátor udáva nastavenú rýchlosť vozid-
la.

NSD847
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• Sivá: tempomat v pohotovostnom režime

• Zelená: tempomat je aktívny

PREVÁDZKA KONVENČNÉHOREŽIMU
TEMPOMATU (fixná rýchlosť) (vozidlá s
manuálnou prevodovkou)
Ak chcete zapnúť konvenčný režim tempomatu
(fixná rýchlosť), stlačte spínač ON/OFF tempomatu
➃na dlhší čas ako približne na 1,5 sekundy.

Keď stlačením zapnete spínač ON/OFF systému ICC
➃, na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí
displej konvenčného režimu tempomatu (fixná
rýchlosť) a indikátoryjA . Keď podržíte spínač ON/
OFF systému ICC stlačený po dobu dlhšiu ako 1,5
sekundy, displej systému ICC zhasne. Objaví sa indi-
kátor tempomatu. Teraz môžete nastaviť požado-
vanú rýchlosť jazdy. Opakovaným stlačením spína-
ča ON/OFF systému ICC systém 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 systému ICC ➃ (režim re-

gulácie vzdialenosti medzi vozidlami) alebo ho zno-
vu stlačte a podržte (režim konvenčného tempoma-
tu), aby sa zapol.

VÝSTRAHA

Aby ste predišli náhodnej aktivácii tempomatu,
uistite sa, že ste vypli spínač ON/OFF systému ICC,
keď systém ICC nepoužívate.

Ak chcete nastaviť rýchlosť jazdy, vozidlo zrýchlite
na želanú rýchlosť, stlačte spínač <SET/-> ➂a uvoľ-
nite ho. (Farba indikátora tempomatu jA sa zmení
na zelenú a rozsvieti sa indikátor nastavenej rých-
losti vozidla.) Zložte nohu z plynového pedálu. Vaše
vozidlo 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 sva-
hom. Ak sa to stane, rýchlosť vozidla udržujte
manuálne.

Ak chcete zrušiť prednastavenú rýchlosť, použite
jednu z nasledujúcich metód:

• Stlačte spínač <CANCEL> (Zrušiť) ➁. Indikátor
rýchlosti vozidla zmení farbu na sivú.

• Stlačte brzdový pedál. Indikátor rýchlosti vozidla
zmení farbu na sivú.

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/+> ➀. Keď vozidlo
zobrazí želanú rýchlosť, uvoľnite spínač.

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <RES/+>
➀. 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/-> ➂. Keď vozidlo
spomalí na želanú rýchlosť, spínač uvoľnite.

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <SET/->
➂. 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 30 km/h (20 MPH).

Systém je prechodne nedostupný
Za nasledovných podmienok bude znieť zvuková
signalizácia a ovládanie sa automaticky zruší:

• Ak vozidlo spomalí na rýchlosť o viac ako 13 km/h
(8 MPH) nižšiu ako je nastavená rýchlosť.

• Keď je parkovacia brzda aktivovaná.

• Keď je systém ESP (vrátane systému kontroly
trakcie) v prevádzke.

• Keď koleso preklzáva.

• Keď je stlačený spojkový pedál po dobu dlhšiu
ako približne 8 sekúnd.

Ak systém nefunguje správne, znie zvuková signali-
zácia a farba indikátora tempomatu sa zmení na
žltú.

NSD828
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Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa farba indikátora tempomatu zmení na žltú,
vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste. Vypnite
motor, znovu ho naštartujte, 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. Aj keď s vozidlom môžete na-
ďalej jazdiť za normálnych podmienok, vozidlo si
nechajte skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

SYSTÉM VAROVANIE PRI ZMENE
JAZDNÉHO PRUHU (LDW) (ak je
súčasťou výbavy) (vozidlá so
systémom ICC/manuálnou
prevodovkou)
Systém LDW funguje vtedy, keď vozidlo jazdí nasle-
dovnou alebo vyššou rýchlosťou a len vtedy, keď sú
označenia jazdných pruhov na ceste zreteľne vidi-
teľné:

• približne 60 km/h (37 MPH)

Systém LDW monitoruje označenia jazdných pru-
hov pomocou jednotky kameryjA , ktorá sa nachá-
dza nad vnútorným spätným zrkadlom.

Systém LDW upozorní vodiča kontrolkou LDW na
displeji s informáciami o vozidle a vydaním zvuko-
vého signálu na to, že vozidlo opúšťa jazdný pruh.

VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému varova-
nia pri zmene jazdného pruhu. Ak nebudete vo-
zidlo používať v súlade s týmito obmedzeniami
systému, môže to mať za následok vážne zrane-
nie alebo usmrtenie.

• Systém LDW je len výstražné zariadenie, ktoré
pomáha vodiča informovať o potenciálnej ne-
úmyselnej zmene jazdného pruhu. Nevykoná
riadenie vozidla ani nezabráni strate ovláda-
nia. Je na zodpovednosti vodiča, aby dával po-
zor, jazdil bezpečne, vozidlo udržiaval v jazd-
nom pruhu a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

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, z dôvodu upozornenia vo-
diča zaznie výstražný zvukový signál a na displeji s
informáciami o vozidle bude blikať indikátor LDW.

Výstražná funkcia sa vypne, keď sa vozidlo vráti me-
dzi označenia jazdného pruhu.

Zapnutie alebo vypnutie systému LDW:
Pre zapnutie a vypnutie systému LDW použite po-
nuku [Nastavenia] na displeji s informáciami o vo-
zidle.

1. V ponuke [Nastavenia] vyberte kláves [Podpora
riadenia].

2. Potom vyberte položku [Asistenti riadenia].

3. Vyberte podponuku [Jazdný pruh] stlačením tla-
čidla <OK>.

JVS0939XZ
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4. Symbol označenia vedľa položky [Výstraha]
označuje, že systém je zapnutý.

5. Stlačte <OK>, ak chcete systém vypnúť alebo
zapnúť.

POZNÁMKA

Ak systém LDW vypnete, systém zostane vypnutý
pri ďalšom naštartovaní motora vozidla.

VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému varova-
nia pri zmene jazdného pruhu. Ak nebudete vo-
zidlo používať v súlade s týmito obmedzeniami
systému, môže to mať za následok vážne zrane-
nie alebo usmrtenie.

• Systém nebude fungovať pri rýchlostiach niž-
ších ako približne 60 km/h (37 MPH) alebo v
prípade, že nedokáže rozpoznať označenia
jazdných pruhov.

• Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej sig-
nalizácie a nemusí ju byť počuť.

• Systém LDW nepoužívajte za nasledovných
podmienok, pretože nemusí fungovať správ-
ne:

– počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh
atď.),

– pri jazde na klzkej vozovke, napr. pri jej po-
krytí ľadom alebo snehom,

– pri jazde na veterných alebo nerovných
cestách,

– pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu vy-
konávania opráv na ceste,

– pri jazde v provizórnom alebo dočasnom
jazdnom pruhu,

– pri jazde na cestách s príliš úzkymi jazd-
nými pruhmi,

– pri jazde v podmienkach neštandardných
pneumatík (napríklad opotrebovanie pne-
umatiky, nízky tlak v pneumatike, namon-
tované rezervné koleso, snehové reťaze,
neštandardné kolesá),

– keď vozidlo nie je vybavené originálnymi
brzdovými dielmi alebo dielmi odpruženia,

– keď ťaháte príves alebo iné vozidlo.

• Systém nemusí správne fungovať v nasledu-
júcich prípadoch:

– Na cestách s viacerými paralelnými ozna-
čeniami jazdných pruhov, s označeniami
jazdných pruhov, ktoré sú vyblednuté ale-
bo nie sú namaľované jasne, na cestách s
žltými označeniami jazdných pruhov, ne-
štandardnými označeniami jazdných pru-
hov alebo s označeniami jazdných pruhov,
ktoré sú pokryté vodou, nečistotami, sne-
hom atď.

– Na cestách, na ktorých sa stále dajú roz-
poznať nepoužívané označenia jazdných
pruhov.

– Na cestách s ostrými zákrutami.

– Na cestách s ostro kontrastujúcimi pred-
metmi, ako sú napríklad tiene, sneh, voda,
koľaje od kolies, spoje alebo línie, ktoré zo-
stali po cestných opravách. (Systém LDW by
tieto prvky mohol rozpoznať ako označe-
nia jazdných pruhov.)

– Na cestách, kde sa jazdné pruhy spájajú
alebo rozdeľujú.

– Keď sa smer jazdy vozidla nezhoduje s
označením jazdného pruhu.

– Pri jazde v blízkosti vozidla pred vami, kto-
ré prekáža detekčnému dosahu jednotky
kamery jazdných pruhov.

– Keď sa na čelnom skle pred jednotkou ka-
mery jazdných pruhov prichytí dážď, ne-
čistoty alebo iné predmety.

– Keď svetlomety jasne nesvietia z dôvodu
nečistôt na šošovkách, prípadne ak sklon
svetlometov nie je nastavený správne.

– Keď sa do jednotky kamery jazdných pru-
hov dostane silné svetlo. (Napríklad keď na
prednú časť vozidla svieti priame svetlo pri
východe alebo západe slnka.)

– Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Napríklad,
keď vozidlo vstúpi do tunela alebo 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
(104°F)) a následne ho naštartujete, systém LDW sa
môže automaticky vypnúť, bude blikať kontrolka
LDW a na displeji s informáciami o vozidle sa objaví
hlásenie [Not available: High Cabin Temperature].

Keď sa vnútorná teplota zníži, systém LDW automa-
ticky obnoví svoju činnosť a indikátor systému LDW
prestane blikať.
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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 motor a znovu ho naštartujte. Ak sa na displeji s
informáciami o vozidle aj naďalej zobrazuje správa
[Chyba systému], nechajte systém LDW skontrolo-
vať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni.

Údržba jednotky kamery s
viacnásobným snímaním

Jednotka kamery jazdného pruhu jA 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 nálep-
ky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať ne-
gatívny dopad na rozpoznávaciu schopnosť jed-
notky kamery.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu ka-
mery, ani neodstraňujte skrutku nachádzajúcu
sa na jednotke kamery. V prípade poškodenia

jednotky kamery v dôsledku nehody kontaktuj-
te predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

SYSTÉM INTELIGENTNÉHO
RIADENIA JAZDNÉHO PRUHU (ak je
súčasťou výbavy) (vozidlá s
manuálnou prevodovkou)

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní systému Intelligent Lane Intervention
môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

• Systém Intelligent Lane Intervention nebude
ovládať vozidlo, ani nezabráni strate ovláda-
nia. Je na zodpovednosti vodiča, aby dával po-
zor, jazdil bezpečne, vozidlo udržiaval v jazd-
nom pruhu a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

• Systém Intelligent Lane Intervention je
primárne určený na používanie na kvalitne vy-
budovaných diaľniciach alebo rýchlostných
cestách. Nemusí rozpoznať označenia jazd-
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ných pruhov na niektorých cestách, za urči-
tého počasia alebo v určitých jazdných pod-
mienkach.

Po každom uvedení spínača zapaľovania do polohy
ON musíte systém Intelligent Lane Intervention zap-
núť spínačom zapnutia systému Intelligent Lane In-
tervention.

Systém Intelligent Lane Intervention funguje vtedy,
keď vozidlo jazdí nasledovnou alebo vyššou rých-
losťou a len vtedy, keď sú označenia jazdných pru-
hov na ceste zreteľne viditeľné:

• približne 60 km/h (37 MPH)

Systém Intelligent Lane Intervention upozorní vodi-
ča indikátorom Intelligent Lane Intervention na
displeji s informáciami o vozidle a zvukovou signali-
záciou, keď vozidlo opustí stred jazdného pruhu.
Systém pomáha vodičovi vrátiť vozidlo do stredu
jazdného pruhu tým, že (na krátky časový úsek) ap-
likuje brzdenie jednotlivo na ľavé alebo pravé kole-
sá.

Systém Intelligent Lane Intervention monitoruje
označenia jazdných pruhov pomocou jednotky ka-
mery jA , ktorá sa nachádza nad vnútorným spät-
ným zrkadlom

➀ Indikátor zapnutia systému Intelligent Lane
Intervention (zelená) (na displeji s
informáciami o vozidle)

➁ Displej s informáciami o vozidle

➂ Ovládače namontované na volante

➃ Spínač Intelligent Lane Intervention

PREVÁDZKA SYSTÉMU INTELIGENT-
NÉHO RIADENIA JAZDNÉHO PRUHU
(vozidlá s manuálnou prevodovkou)
Systém Intelligent Lane Intervention pracuje pri
hodnotách približne viac ako:

• 60 km/h (37 MPH)

Keď sa vozidlo približuje buď k ľavej, alebo k pravej
strane jazdného pruhu, z dôvodu upozornenia vo-

NSD895

Naštartovanie a riadenie 5-86



diča zaznie výstražný zvukový signál a na displeji s
informáciami o vozidle bude blikať (žltý) indikátor
systému Intelligent Lane Intervention. Potom sys-
tém Intelligent Lane Intervention počas krátkeho
časového úseku automaticky aplikuje brzdenie, aby
tak vodičovi pomohol vrátiť vozidlo do stredu jazd-
ného pruhu.

AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA SYSTÉMU
INTELIGENTNÉHO RIADENIA JAZDNÉHO
PRUHU (vozidlá s manuálnou
prevodovkou)
Ak chcete zapnúť systém Intelligent Lane Interven-
tion, po naštartovaní motora stlačte spínač systé-
mu Intelligent Lane Intervention na prístrojovej do-
ske.

Na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí zele-
ný indikátor Intelligent Lane Intervention ON. Opä-
tovným stlačením spínača systému Intelligent Lane
Intervention systém Intelligent Lane Intervention
vypnete. Na displeji s informáciami o vozidle zhasne
zelený indikátor Intelligent Lane Intervention. Ak je
systém LDW zapnutý, sivý indikátor LDW zostane
rozsvietený.

Systém Intelligent Lane Intervention sa automatic-
ky vypne, keď dáte spínača zapaľovania do polohy
OFF.

Obmedzenia

VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému Intelli-
gent Lane Intervention. Ak nebudete vozidlo pou-
žívať v súlade s týmito obmedzeniami systému,
môže to mať za následok vážne zranenie alebo
usmrtenie.

• Systém Intelligent Lane Intervention sa môže
aktivovať pri zmene jazdného pruhu bez pred-
chádzajúceho zapnutia smerovky alebo nap-
ríklad v prípade, ak je z dôvodu stavebných
prác premávka nasmerovaná cez existujúce
označenie jazdných pruhov. Ak sa to stane,
možno budete musieť korigovať riadenie, aby
ste mohli dokončiť zmenu jazdného pruhu.

• Pretože systém Intelligent Lane Intervention
sa nemusí aktivovať pri cestných a poveter-
nostných podmienkach, prípadne označení
pruhov popísaných v tejto časti, nemusí sa ak-
tivovať vždy, keď vozidlo začne opúšťať jazd-
ný pruh a budete musieť korigovať riadenie.

• Keď systém Intelligent Lane Intervention pra-
cuje, vyhýbajte sa nadmerným alebo prudkým
manévrom pri riadení, inak by ste mohli stratiť
kontrolu nad vozidlom.

• Systém Intelligent Lane Intervention nebude
fungovať, ak nedokáže rozpoznať označenia
jazdných pruhov alebo pri rýchlostiach nižších
ako približne:

– 60 km/h (37 MPH)

• Systém Intelligent Lane Intervention nepouží-
vajte za nasledovných podmienok, pretože
nemusí fungovať správne:

– počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh
atď.),

– pri jazde na klzkej vozovke, napr. pri jej po-
krytí ľadom alebo snehom,

– pri jazde na veterných alebo nerovných
cestách,

– pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu vy-
konávania opráv na ceste,

– pri jazde v provizórnom alebo dočasnom
jazdnom pruhu,

– pri jazde na cestách s príliš úzkymi jazd-
nými pruhmi,

– pri jazde v podmienkach neštandardných
pneumatík (napríklad opotrebovanie pne-
umatiky, nízky tlak v pneumatike, namon-
tované rezervné koleso, snehové reťaze,
neštandardné kolesá),

– keď vozidlo nie je vybavené originálnymi
brzdovými dielmi alebo dielmi odpruženia,

– Na cestách s viacerými paralelnými ozna-
čeniami jazdných pruhov, s označeniami
jazdných pruhov, ktoré sú vyblednuté ale-
bo nie sú namaľované jasne, na cestách s
žltými označeniami jazdných pruhov, ne-
štandardnými označeniami jazdných pru-
hov alebo s označeniami jazdných pruhov,
ktoré sú pokryté vodou, nečistotami, sne-
hom atď.
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– Na cestách, na ktorých sa stále dajú roz-
poznať nepoužívané označenia jazdných
pruhov.

– Na cestách s ostrými zákrutami.

– Na cestách s ostro kontrastujúcimi pred-
metmi, ako sú napríklad tiene, sneh, voda,
koľaje od kolies, spoje alebo línie, ktoré zo-
stali po cestných opravách. (Systém Intelli-
gent Lane Intervention by tieto prvky mo-
hol rozpoznať ako označenia jazdných pru-
hov.)

– Na cestách, kde sa jazdné pruhy spájajú
alebo rozdeľujú.

– Keď sa smer jazdy vozidla nezhoduje s
označením jazdného pruhu.

– Pri jazde v blízkosti vozidla pred vami, kto-
ré prekáža detekčnému dosahu jednotky
kamery jazdných pruhov.

– Keď sa na čelnom skle pred jednotkou ka-
mery jazdných pruhov prichytí dážď, ne-
čistoty alebo iné predmety.

– Keď svetlomety jasne nesvietia z dôvodu
nečistôt na šošovkách, prípadne ak sklon
svetlometov nie je nastavený správne.

– Keď sa do jednotky kamery jazdných pru-
hov dostane silné svetlo. (Napríklad keď na
prednú časť vozidla svieti priame svetlo pri
východe alebo západe slnka.)

– Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Napríklad,
keď vozidlo vstúpi do tunela alebo opustí
tunel alebo keď prechádza pod mostom.)

– Keď sa prekročí nosnosť vozidla.

– Keď ťaháte príves alebo iné vozidlo.

– Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej
signalizácie a nemusí ju byť počuť.

POZNÁMKA

Keď systém Intelligent Lane Intervention pracuje,
môžete počuť prevádzkové zvuky bŕzd. Je to nor-
málne a znamená to, že systém Intelligent Sys-
tém pracuje správne.

Systém Intelligent Lane Intervention
dočasne nedostupný
Situácia A:

Výstražné a asistenčné funkcie systému Intelligent
Lane Intervention nie sú navrhnuté tak, aby fungo-
vali za nasledovných podmienok:

• Keď použijete signál o zmene jazdného pruhu a
meníte jazdný pruh v smere signálu. (Systém In-
telligent Lane Intervention 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 Intelligent Lane Inter-
vention nie je navrhnutá tak, aby fungovala za na-
sledovných podmienok (výstraha však stále fungu-
je):

• Keď je stlačený brzdový pedál.

• Keď otočíte volantom tak, ako je nevyhnutné,
aby vozidlo zmenilo jazdný pruh.

• Keď vozidlo zrýchli počas činnosti systému Intel-
ligent Lane Intervention.

• Keď sa objaví výstraha priblíženia systému Intel-
ligent Cruise Control (ICC).

• 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 Intelligent Lane In-
tervention.

Podmienka C:

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle objavia
nasledovné hlásenia, zaznie zvuková signalizácia a
systém Intelligent Lane Intervention sa automatic-
ky vypne.

• [Not Available Poor Road Conditions]:

Keď pracuje systém ESP (s výnimkou funkcie sys-
tému kontroly trakcie (TCS)) alebo systém ABS.

• [Momentálne nie je dostupné]:

Keď je systém ESP v polohe OFF.

Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, zapnite
systém Intelligent Lane Intervention. Znovu stlačte
hlavný spínač obmedzovača rýchlosti ON/OFF, aby
ste systém Intelligent Lane Intervention znovu za-
pli.

Stav dočasného vypnutia pri vysokej teplote:

Ak je vozidlo zaparkované na priamom slnečnom
svetle v podmienkach vysokej teploty (nad približne
40 °C (104 °F)) a následne systém Intelligent Lane
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Intervention zapnete, systém Intelligent Lane Inter-
vention sa môže automaticky vypnúť a na displeji s
informáciami o vozidle sa objaví nasledovná správa:
[Not available High cabin temperature]. Keď sa tep-
lota v interiéri zníži, automaticky sa obnoví činnosť
systému.

Porucha systému
V prípade poruchy systému Intelligent Lane Inter-
vention sa systém automaticky zruší a na displeji s
informáciami o vozidle sa zobrazí správa [Chyba
systému]. Ak sa na displeji s informáciami o vozidle
objaví správa [Chyba systému], opustite na bezpeč-
nom mieste cestu, vypnite motor a znovu ho na-
štartujte. Ak sa na displeji s informáciami o vozidle
aj naďalej zobrazuje správa [Chyba systému], ne-
chajte systém Intelligent Lane Intervention skontro-
lovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikova-
nej dielni.

Údržba jednotky kamery s
viacnásobným snímaním

Jednotka kamery jazdného pruhu jA pre systém
Intelligent Lane Intervention sa nachádza nad vnú-

torným spätným zrkadlom. Z dôvodu zachovania
správnej prevádzky systému Intelligent Lane Inter-
vention a zabránenia vzniku poruchy systému urči-
te dodržiavajte nasledujúce:

• Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.

• Do blízkosti jednotky kamery nenalepujte nálep-
ky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať ne-
gatívny dopad na schopnosť rozpoznávania
označenia jazdných pruhov.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu ka-
mery, ani neodstraňujte skrutku nachádzajúcu
sa na jednotke kamery. V prípade poškodenia
jednotky kamery v dôsledku nehody kontaktuj-
te predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní systému ProPILOT môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

• ProPILOT nie je systém samočinného riadenia
vozidla. V rámci svojich možností, ako sú tieto
opísané v tejto príručke, pomáha vodičovi pri
určitých činnostiach počas jazdy.

• Systém ProPILOT nie je náhradou za správny
postup riadenia a nie je navrhnutý tak, aby na-
prával neopatrnú, nepozornú alebo roztržitú
jazdu. Systém ProPILOT nebude vždy riadiť vo-
zidlo tak, aby ho udržal v jazdnom pruhu. Sys-
tém ProPILOT nie je navrhnutý tak, aby zabrá-
nil strate kontroly nad vozidlom. Je na zodpo-
vednosti vodiča, aby dával pozor, jazdil
bezpečne, vozidlo udržiaval v jazdnom pruhu
a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

• Systém ProPILOT má svoje obmedzenia. Sys-
tém ProPILOT nefunguje vo všetkých jazd-
ných, dopravných, poveternostných, ani cest-
ných podmienkach. Je na zodpovednosti vo-
diča, aby dával pozor, jazdil bezpečne, vozidlo
udržiaval v jazdnom pruhu a vozidlo mal vždy
pod kontrolou.

• Systém ProPILOT je iba pomôcka pre vodiča,
nie je to zariadenie na vyhýbanie sa kolízii ale-
bo výstražné zariadenie.

• Systém ProPILOT je určený len na jazdu po
diaľniciach, kde je premávka v protismere od-
delená bariérou a nie je určený na jazdu po
meste.

JVS0939XZ
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• Vždy dodržiavajte vyznačené povolené rých-
losti a nenastavujte rýchlosť na vyššie hodno-
ty, ako predpisuje dopravné značenie.

• Počas jazdy nikdy nedávajte ruky dole z vo-
lantu.Vždy držte ruky na volante a jazdite bez-
pečne s vašim vozidlom.

• Systém ProPILOT nereaguje na stojace alebo
pomaly sa pohybujúce vozidlá.

• Pri používaní systému ProPILOT vždy jazdite
opatrne a dávajte pozor. Pred použitím sys-
tému ProPILOT si dôkladne prečítajte príručku
vlastníka a pochopte ju. Aby ste sa vyhli váž-
nemu zraneniu alebo usmrteniu, nespoliehaj-
te sa pri prevencii nehôd alebo regulácii rých-
losti vozidla v núdzových situáciách výlučne
na systém. Systém ProPILOT nepoužívajte, ak
na to nie sú na ceste a v premávke vhodné
podmienky.

jA Radarový snímač

jB Predná kamera s viacnásobným snímaním

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 snímanímjB namontovanú za čelným sk-
lom a radarový snímač umiestnený v prednej časti
vozidlajA 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:

• Systém Intelligent Cruise Control (ICC)

• Asistent riadenia

Inteligentný tempomat (ICC) (vozidlá so
systémom ProPILOT)
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 vozidlami:

Systém ICC udržiava zvolenú vzdialenosť od vozidla
pred vami v rámci rozsahu rýchlosti od 0 po 170
km/h (0 až 105 MPH) až po nastavenú rýchlosť. Na-
stavenú rýchlosť môže vodič nastaviť na 30 až 170
km/h (20 až 105 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.

POZNÁMKA

Ak vaše vozidlo zastaví na menej ako približne 3
sekundy a vozidlo pred vami sa začne pohybovať,
vaše vozidlo sa začne pohybovať automaticky. Ak
je vaše vozidlo odstavené na viac ako približne 3
minúty, systém ICC sa vypne a použije sa elektro-
nická parkovacia brzda.

– 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 udržia-
vať zvolenú vzdialenosť od vozidla pred vami.

– Keď je vozidlo zastavené a nie je detekované
žiadne vozidlo vpredu, ICC nebude fungovať. Na
riadenie rýchlosti vozidla by sa mal používať ply-
nový pedál.

POZNÁMKA

Ak vodič vypol nastavenie systému inteligentnej
núdzovej brzdy (IEB) pomocou ponuky [Nastave-
nia] na displeji s informáciami o vozidle, systém
IEB sa automaticky zapne po aktivácii systému
ProPILOT.

JVS0973XZ
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Asistent riadenia (vozidlá so systémom
ProPILOT)
Funkcia asistenta riadenia ovláda systém riadenia a
pomáha vám udržať vozidlo v jazdnom pruhu.

Asistent riadenia nie je k dispozícii pri rýchlostiach
nižších ako 60 km/h (37 MPH), bez ohľadu na to, či je
zistené vozidlo vpredu.

SPÍNAČE SYSTÉMU PROPILOT
➀ Ovládacie prvky na volante (vľavo)

➁ Displej s informáciami o vozidle

➂ Ovládacie prvky na volante (vpravo)

➃ Spínač ProPILOT

NSD849
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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 postupne
znižuje rýchlosť

5) Spínač ProPILOT:

Zapína alebo vypína systém ProPILOT

6) Spínač asistenta riadenia:

Zapína alebo vypína funkciu asistenta riadenia

WAF0084XZ
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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): Rozpoznalo
sa opustenie jazdného pruhu

2) Nastavenie indikátora vzdialenosti

Zobrazuje zvolenú vzdialenosť.

3) Indikátor rozpoznania vozidla idúceho vpredu

Keď je systém ICC zapnutý a aktívny, udáva to, či
systém rozpoznáva 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.

– Žltý: 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.

– Žltý: 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 vozid-
lo pred vami). Rýchlosť vášho vozidla sa pris-
pôsobuje rýchlosti vozidla pred vami.

NSD825
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– 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 zvo-
lenú vodičom.

– Celé žlté: Porucha systému ICC.

8) Nastavenie indikátora rýchlosti vozidla

Udáva nastavenú rýchlosť vozidla.

– Sivé čísla: Pohotovostný režim systému ICC.

– Zelené čísla: ICC je aktívny

9) Indikátor stavu systému ProPILOT

Prostredníctvom farby indikátora udáva stav
systému ProPILOT

– Biele: Systém ProPILOT je zapnutý, ale je v po-
hotovostnom režime.

– Modré: Systém ProPILOT je aktívny

ZAPNUTIE KONVENČNÉHO REŽIMU
TEMPOMATU (fixná rýchlosť)
PROPILOT
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 tem-
pomatu (fixná rýchlosť) ProPILOT” uvedené neskôr
v tejto časti.

PREVÁDZKOVANIE SYSTÉMU
PROPILOT

1. Stlačte spínač systému ProPILOT ➄. Tým zapne-
te systém ProPILOT a na displejoch s informáci-
ami o vozidle sa zobrazí stav systému ProPILOT.

2. Zrýchlite alebo spomaľte s vašim vozidlom na
požadovanú rýchlosť.

3. Stlačte spínač <SET-> ➃. Systém ProPILOT začne
automaticky udržiavať nastavenú rýchlosť. Rozs-
vieti sa indikátor aktivácie systému ProPILOT a
indikátory stavu systému ProPILOT (modré), rozs-
vieti sa indikátor stavu ICC a nastavená rýchlosť
nazeleno.

4. 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. Pre ďalšie
informácie si pozrite “Systém inteligentného ria-
denia jazdných pruhov ProPILOT” uvedené neskôr
v tejto časti.

Keď stlačíte spínač <SET-> za nasledovných pod-
mienok, systém ProPILOT sa nedá nastaviť a indiká-
tory nastavenej rýchlosti vozidla 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 manuálnom režime

• Keď je parkovacia brzda aktivovaná

• Keď vodič obsluhuje brzdy

• Keď je systém ESP vypnutý. Pre ďalšie informá-
cie si pozrite “Systém elektronického stabilizač-
ného programu (ESP)” uvedené neskôr v tejto
časti.

• 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

NSD851
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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 zvyšuje v prírastkoch po 10
km/h (5 MPH).

• Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <RES+>.
Zakaždým, keď tak urobíte, nastavená rýchlosť
sa zvýši o 1 km/h (1 MPH).

Ak chcete nastaviť nižšiu rýchlosť jazdy:

• Stlačte a podržte spínač <SET->. Nastavená
rýchlosť vozidla sa znižuje v úbytkoch po 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 chce-
te obnoviť predtým nastavenú rýchlosť vozidla,
stlačte spínač <RES+>.

VAROVANIE

Keď je stlačený plynový pedál a približujete sa k
vozidlu pred vami, systém ICC nebude ovládať
brzdenie, ani neupozorní vodiča zvukovou a ob-
razovou signalizáciou. Vodič musí manuálne re-

gulovať rýchlosť vozidla, aby si udržal bezpečný
odstup od vozidla pred ním. V opačnom prípade
by mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu 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 na-
stavená vzdialenosť zmení na z dlhej na 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 automa-
ticky podľa rýchlosti vozidla. Keď sa zvýši rýchlosť
vozidla, zvýši sa aj vzdialenosť.

Pri každom zapnutí systému ICC pomocou modré-
ho spínača ProPILOT ➄, nastavenie vzdialenosti sa
vráti na hodnotu [Dlhá].

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 na prístrojovej do-
ske.

POZNÁMKA

• Keď použijete spínač asistenta riadenia na za-
pnutie alebo vypnutie systému, systém si za-
pamätá nastavenie medzi cyklami napájania.
Ak chcete nastavenie zmeniť na zapnuté ale-
bo vypnuté, musíte stlačiť spínač znovu.

NSD851
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• Spínač asistenta riadenia zmení stav výberu
položky [Steering Assist] uskutočnený na ob-
razovke [Nastavenia] na displeji s informáci-
ami o vozidle.

Nastavenie na displeji s informáciami o vozidle:
1. Stláčajte tlačidlo alebo na volante do-

vtedy, kým sa na displeji s informáciami o vozidle
neobjaví ponuka [Nastavenia] a stlačte tlačidlo
<OK>.

2. Pomocou tlačidla a na volante označ-
te položku [Podpora riadenia] a stlačte tlačidlo
<OK>.

3. Pomocou tlačidla a 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.

Ak sa zobrazuje symbol označenia, znamená to,
že systém je zapnutý.

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 reštarto-
vaní systému.

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 pre
úplné vypnutie systému ProPILOT, indikátor sys-
tému ProPILOT zhasne.

Keď vypnite systém ProPILOT počas toho, ako vo-
zidlo stojí, elektronická parkovacia brzda sa auto-
maticky aktivuje.

VAROVANIE

Keď opúšťate vozidlo, uistite sa, že ste stlačili spí-
nač systému ProPILOT a vypli systém, radiacu pá-
ku dali do polohy P (parkovanie) a vypli motor.

SYSTÉM INTELIGENTNÉHO
TEMPOMATU (ICC) PROPILOT

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní systému ICC môže spôsobiť vážne zrane-
nie alebo smrť.

• Systém ICC je iba pomôcka pre vodiča, nie je to
zariadenie na vyhýbanie sa kolízii alebo vý-
stražné zariadenie. Je určený len na jazdu po
diaľniciach a nie pre jazdu v hustej premávke
alebo v meste. Je na zodpovednosti vodiča,
aby dával pozor, jazdil bezpečne a ovládal vž-
dy vozidlo.

• Systém ICC má svoje obmedzenia. Systém ICC
nefunguje vo všetkých jazdných, dopravných,
poveternostných, ani cestných podmienkach.
Je na zodpovednosti vodiča, aby dával pozor,
jazdil bezpečne, vozidlo udržiaval v jazdnom
pruhu a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

• Vždy dodržiavajte vyznačené povolené rých-
losti a nenastavujte rýchlosť na vyššie hodno-
ty, ako predpisuje dopravné značenie.

• Systém ICC nereaguje na stojace alebo poma-
ly sa pohybujúce vozidlá.

• Pri používaní systému ICC vždy jazdite opatr-
ne a dávajte pozor. Pred použitím systému ICC
si dôkladne prečítajte príručku vlastníka a po-
chopte ju. Aby ste sa vyhli vážnemu zraneniu
alebo usmrteniu, nespoliehajte sa pri preven-
cii nehôd alebo regulácii rýchlosti vozidla v
núdzových situáciách výlučne na systém. Sys-
tém ICC nepoužívajte, ak na to nie sú na ceste
a v premávke vhodné podmienky.

• V konvenčnom režime tempomatu (fixná
rýchlosť) vás zvuková signalizácia upozorní
na to, že ste príliš blízko vozidla jazdiaceho
pred vami. Venujte veľkú pozornosť vzdiale-
nosti medzi vašim vozidlom a vozidlom pred
vami, inak môže dôjsť ku kolízii.
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Prevádzka systému ICC ProPILOT
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 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
170 km/h (20 až 105 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. Ak
je vaše vozidlo odstavené na viac ako približne 3
minúty, systém ICC sa vypne a použije sa elek-
tronická parkovacia brzda.

• Keď vozidlo jazdiace pred vami prejde do iného
jazdného pruhu, zatiaľ čo je rýchlosť vozidla vyš-
šia ako 30 km/h (20 MPH), systém ICC zrýchli
vozidlo a bude udržiavať nastavenú rýchlosť.

• Keď vozidlo jazdiace pred vami prejde do iného
jazdného pruhu, zatiaľ čo je rýchlosť vozidla niž-
šia ako 30 km/h (20 MPH), systém ICC sa zruší a
zaznie výstražná zvuková signalizácia.

POZNÁMKA

Systém ICC nereguluje rýchlosť vozidla, ani vás
neupozorní, keď sa blížite k stojacim alebo po-
maly jazdiacim vozidlám. Keď sa blížite k mýtnym
bránam alebo dopravným zápcham, musíte dá-
vať pozor na to, či si vozidlo udržiava správny od-
stup 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.

NSD806
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1 Displej nastavenia systému s vozidlom pred
vami

2 Displej nastavenia systému bez vozidla pred
vami

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 brz-
dové svetlá vozidla.

• Keď systém brzdí, môžete počuť prevádzkové
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 ).

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
brzdiť, aby udržal vozidlo zastavené. Keď vaše vo-
zidlo stojí, na displeji s informáciami o vozidle sa zo-
brazuje správa [(RES+) Press to start].

POZNÁMKA

Ak vaše vozidlo zastaví na menej ako 3 sekundy,
vaše vozidlo bude automaticky nasledovať vozid-

lo vpredu, akonáhle sa toto rozbehne. Ak je vaše
vozidlo odstavené na viac ako približne 3 minúty,
systém ICC sa vypne a použije sa elektronická
parkovacia brzda.

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 ).

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 rýchlosti blikať, ak vyraďujete systém ICC
stlačením plynového pedálu a keď rýchlosť vozidla
prekročí nastavenú rýchlosť. Keď pedál uvoľníte, vo-
zidlo sa vráti k predtým nastavenej rýchlosti. Do-
konca aj keď je rýchlosť vozidla nastavená systé-
mom ICC, môžete stlačiť plynový pedál, keď potre-
bujete prudko zrýchliť.

NSD802
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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:
Predbiehanie na ľavej strane:

Keď má systém ICC viac ako 70 km/h (43 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 vozidlo, potom bude
vozidlo akcelerovať až po rýchlosť nasledovania
tohto vozidla. Ak vozidlo nie je smerované do ľavé-
ho pruhu na predbiehanie, akcelerácia sa po krát-
kom čase zastaví a znova sa nadobudne nastavená
vzdialenosť nasledovania.

Akceleráciu je možné zastaviť v ktoromkoľvek bode
stlačením brzdového pedálu alebo spínačom <CAN-
CEL> na volante.

Predbiehanie na pravej strane:

Keď má systém ICC viac ako 70 km/h (43 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 pra-
vého pruhu na predbiehanie, akcelerácia sa po krát-
kom čase zastaví a znova sa nadobudne nastavená
vzdialenosť nasledovania.

Akceleráciu je možné zastaviť v ktoromkoľvek bode
stlačením brzdového pedálu alebo spínačom <CAN-
CEL> na volante

VAROVANIE

Aby sa znížilo riziko kolízie, ktorá môže mať za
následok vážne zranenie alebo smrť, dbajte, pro-
sím, o nasledovné:

• Táto funkcia sa aktivuje len s ľavou alebo pra-
vou smerovkou a bude rýchlo akcelerovať vo-
zidlo dokonca aj vtedy, keď sa nezmení jazd-
ný pruh. Toto môže zahŕňať situácie bez pred-
biehania, ako výjazdy ľavou alebo pravou
stranou.

• Zabezpečte, aby v prípade predbiehania iné-
ho vozidla bol vedľajší jazdný pruh čistý pred-
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tým ako sa iniciuje predbiehanie. Počas pred-
biehania sa môžu vyskytnúť náhle zmeny, pre-
to vždy riaďte alebo brzdite manuálne tak, ako
je to potrebné a nikdy sa úplne nespoliehajte
na systém.

Obmedzenia systému ICC

VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému ICC. Ak
nebudete vozidlo používať v súlade s týmito ob-
medzeniami systému, môže to mať za následok
vážne zranenie alebo usmrtenie:

• Systém ICC je primárne určený na to, aby sa
používal na rovných, suchých a otvorených
cestách s menšou premávkou. Neodporúča sa
používať systém ICC v mestskej alebo hustej
premávke.

• Systém ICC sa neprispôsobí automaticky pod-
mienkam na ceste. Tento systém by sa mal
používať v rovnomerne plynúcej premávke.
Systém nepoužívajte na cestách s ostrými zá-
krutami, na zľadovatených cestách, v silnom
daždi alebo v hmle.

• Keďže výkon funkcie regulácie vzdialenosti
má svoje obmedzenia, nikdy sa nespoliehajte
výlučne na systém ICC. Tento systém nenapra-
ví neopatrnú, nepozornú alebo roztržitú jaz-
du, ani neprekoná zlú viditeľnosť v daždi, hm-
le alebo inom zlom počasí. Znížte rýchlosť vo-
zidla stlačením brzdového pedálu, a to v
závislosti od vzdialenosti od vozidla pred va-
mi a od okolitých okolností, aby ste udržali
bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami.

• Ak systém ICC automaticky zastaví vozidlo, va-
še vozidlo môže automaticky zrýchliť, ak je vo-
zidlo zastavené na menej ako približne 3 se-
kundy a bolo zistené, že vozidlo vpredu odchá-
dza. Buďte pripravení vozidlo zastaviť v
prípade potreby.

• Vždy dávajte pozor na činnosť vozidla a buďte
pripravení manuálne upraviť správnu vzdiale-
nosť. Systém ICC nemusí za určitých okolností
zvládať udržiavanie zvolenej vzdialenosti me-
dzi vozidlami (odstup) alebo zvolenú rýchlosť
vozidla.

• Systém nemusí rozpoznať vozidlo pred vami
za určitých cestných alebo poveternostných
podmienok. Ak sa chcete vyhnúť nehodám,
systém ICC nikdy nepoužívajte za nasledov-
ných podmienok:

– Na cestách s vysokou intenzitou premáv-
ky, 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 vzdia-
lenosti dostane dážď, sneh alebo nečisto-
ty

– Pri strmých klesaniach (vozidlo môže pre-
kročiť nastavenú rýchlosť vozidla a časté
brzdenie môže mať za následok prehriatie
bŕzd)

– Na cestách s opakovanými klesaniami a
stúpaniami

– Ak podmienky premávky sťažujú udržanie
správnej vzdialenosti medzi vozidlami z
dôvodu častého zrýchľovania alebo spo-
maľovania

– Ak je rušený inými radarovými zdrojmi.

• Systém ICC nepoužívajte pri ťahaní prívesu
alebo iného vozidla.

• Na niektorých cestách alebo podmienkach
cestnej premávky sa môže vozidlo alebo iný
predmet nečakane dostať do detekčnej zóny
snímača a spôsobiť automatické brzdenie.
Buďte vždy v pohotovosti a vyhýbajte sa pou-
žívaniu 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 rozstriekaná
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 nečis-
toty, ľad, sneh alebo iný materiál.
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• 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.

• Ak vaše vozidlo ťahá príves, atď.

• 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).
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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 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
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 vo-
zidlo jazdí rýchlosťou nižšou ako 25 km/h (15
MPH).

• Vaše vozidlo bolo zastavené systémom ICC na
približne 3 minúty alebo dlhšie.

• Keď radiaca páka nie je v polohe D ( jazda dopre-
du) alebo v manuálnom režime.

• 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 sní-
maču.

• Keď je radarový signál dočasne prerušený.

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.

NSD775
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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.

• Keď radiaca páka nie je v polohe D ( jazda dopre-
du) alebo v manuálnom režime.

• Systém ESP je vypnutý.

• Keď dôjde k narušeniu merania vzdialenosti v
dôsledku priľnutia nečistôt alebo prekážok k sní-
maču.

• Keď je radarový signál dočasne prerušený.

Situácia B:
Snímač radara sa nachádza za emblémom Nissan
na prednej mriežke. Ak je tento priestor zakrytý ne-
čistotami 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 motor. Keď je radarový
signál dočasne prerušený, vyčistíte oblasť snímača
na embléme NISSAN v prednej mriežke a znovu na-
štartujte motor. Upozorňujeme, že systém bude vy-
žadovať určitý čas, aby zistil, že oblasť je teraz čistá
a vynuluje sa. Ak sa výstražná správa [Nedostupné:

Prekážka predného radaru] zobrazuje aj naďalej,
systém nechajte skontrolovať u predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

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 (žltá).

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka, zastavte vozidlo
na bezpečnom mieste. Vypnite motor, znovu na-
štartujte motor a znovu nastavte systém ICC. Ak nie
je možné nastaviť systém ICC alebo ak indikátor zo-
stane svietiť, môže to znamenať poruchu. Hoci mô-
žete pokračovať v normálnej jazde, systém ICC by
ste si mali nechať skontrolovať u predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

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
sa odporúča navštíviť autorizovaného predajcu vo-
zidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

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 nálep-
ky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať ne-
gatívny 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.

5-103 Naštartovanie a riadenie



V prípade poškodenia jednotky kamery v dôsledku
nehody si ju nechajte skontrolovať u predajcu vozi-
diel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

ASISTENT RIADENIA PROPILOT

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní asistenta riadenia môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

• Asistent riadenia nie je náhradou za správny
postup riadenia a nie je navrhnutý tak, aby na-
prával neopatrnú, nepozornú alebo roztržitú
jazdu. Asistent riadenia nebude vždy riadiť vo-
zidlo 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 udr-
žiaval v jazdnom pruhu a vozidlo mal vždy pod
kontrolou.

• Keďže výkon asistenta riadenia má svoje ob-
medzenia, nikdy sa nespoliehajte výlučne na
systém. Asistent riadenia nefunguje vo všet-
kých jazdných, dopravných, poveternostných,
ani cestných podmienkach. Vždy jazdite
opatrne, dávajte pozor na prevádzku vozidla a
primerane manuálne ovládajte vozidlo.

• Asistent riadenia je určený na používanie na
kvalitne vybudovaných diaľniciach alebo
rýchlostných cestách s jemnými (miernymi)
zákrutami, kde je premávka v protismere od-
delená bariérou. Aby ste predišli riziku neho-
dy, nepoužívajte tento systém na okresných
cestách alebo mimo diaľnic.

• Asistent riadenia riadi vozidlo len do tej miery,
aby udržal jeho polohu v strede jazdného pru-
hu. Vozidlo neurobí manéver, aby sa vyhlo
predmetom na ceste, ktoré sú pred vozidlom,
ani aby sa vyhlo vozidlu prechádzajúcemu do
vášho jazdného pruhu.

• Je na zodpovednosti vodiča, aby dával pozor,
jazdil bezpečne, vozidlo udržiaval v jazdnom
pruhu a vozidlo mal vždy pod kontrolou. Po-
čas jazdy nikdy nedávajte ruky dole z volantu.
Vždy držte ruky na volante a jazdite bezpečne
s vašim vozidlom.

• Pri používaní asistenta riadenia vždy jazdite
opatrne a dávajte pozor. Pred použitím asis-
tenta riadenia si dôkladne prečítajte príručku
vlastníka a pochopte ju. Aby ste sa vyhli váž-
nemu zraneniu alebo usmrteniu, nespoliehaj-
te sa pri prevencii nehôd alebo regulácii rých-
losti vozidla v núdzových situáciách výlučne
na systém. Asistenta riadenia nepoužívajte, ak
na to nie sú na ceste a v premávke vhodné
podmienky.

Prevádzka asistenta riadenia ProPILOT
Asistent riadenia ovláda systém riadenia a pomáha
vám udržať vozidlo počas jazdy v blízkosti stredu
jazdného pruhu. Asistent riadenia je kombinovaný
so systémom Intelligent Cruise Control (ICC). Pre
ďalšie informácie si pozrite “Inteligentný tempomat
(ICC) (vozidlá so systémom ProPILOT)” uvedené skôr
v tejto časti.

Asistent riadenia sa dá aktivovať po splnení nasle-
dovných podmienok:

• Systém ICC je aktivovaný a rýchlosť je nastave-
ná.

• 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).
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Spínače asistenta riadenia ProPILOT
➀ Ovládacie prvky na volante (vľavo)

➁ Displej s informáciami o vozidle

➂ Spínač asistenta riadenia

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť asistenta riadenia,
stlačte spínač asistenta riadenia ➂ na prístrojovej
doske.

Keď použijete spínač asistenta riadenia na zapnutie
alebo vypnutie systému, systém si zapamätá na-
stavenie pri reštartovaní motora. Ak chcete nasta-
venie zmeniť na zapnuté alebo vypnuté, musíte stla-
čiť spínač znovu.

Spínač asistenta riadenia zmení stav výberu polož-
ky [Asistent riadenia] uskutočnený na obrazovke
[Nastavenia] na displeji s informáciami o vozidle ➁.

Displej a indikátory asistenta riadenia
ProPILOT

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 re-
žime

• Zelený: Asistent riadenia je aktívny

3. Indikátor označenia jazdných pruhov

Označuje, či systém rozpoznáva označenie jazd-
ného pruhu

NSD855

NSD814
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• 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.

Keď je asistent riadenia deaktivovaný, indikátor 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 sivé.
Ak bol asistent riadenia deaktivovaný automaticky
z dôvodu nesplnenia podmienok na aktiváciu, za-
znie dvojnásobná zvuková signalizácia.

Inteligentné riadenie jazdných pruhov
ProPILOT
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 systému Intelligent Lane Interventi-
on (žltý), aby upozornili vodiča. Potom systém inte-
ligentného riadenia jazdných pruhov počas krátke-
ho časového úseku automaticky aplikuje brzdenie,
aby tak vodičovi pomohol predísť vybočeniu z jazd-
ného pruhu a vrátiť vozidlo do stredu jazdného pru-
hu. Táto činnosť je doplnkom všetkých činností asis-
tenta riadenia. Pre ďalšie informácie si pozrite “Sys-
tém inteligentného riadenia jazdných pruhov
ProPILOT” uvedené neskôr v tejto časti.

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 umožňo-
val jazdu bez použitia rúk. Vždy držte ruky na vo-
lante a jazdite bezpečne s vašim vozidlom. V
opačnom prípade by mohlo dôjsť k kolízii s ná-
sledným 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.

Aktivácia/deaktivácia asistenta
riadenia
Asistenta riadenia zapnete alebo vypnete pomocou
nasledujúcich metód.

Spínač ProPILOT na volante:
Stlačte spínač ProPILOT. Tým dôjde k zapnutiu sys-
tému ICC a asistenta riadenia v pohotovostnom re-
žime a zobrazia sivé ikony asistenta riadenia. Upo-
zorňujeme, že asistent riadenia môže byť už zapnu-
tý v závislosti od nastavení v ponuke Nastavenia.
Tieto nastavenia sa zachovajú, keď sa motor reštar-
tuje.

Potom stlačte tlačidlo <SET/-> na pravej strane vo-
lantu, aby ste mohli nastaviť rýchlosť tempomatu.
Keď systém zistí jasné označenie jazdného pruhu,
ikony asistenta riadenia sa zmení na zelenú a sys-
tém asistenta riadenia sa aktivuje.

NSD792
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Spínač asistenta riadenia:
Ak chcete zapnúť alebo vypnúť asistenta riadenia,
stlačte spínač asistenta riadenia na prístrojovej do-
ske.

POZNÁMKA

• Keď použijete spínač asistenta riadenia na za-
pnutie alebo vypnutie systému, systém si za-
pamätá nastavenie pri reštartovaní motora.
Ak chcete nastavenie zmeniť na zapnuté ale-
bo vypnuté, musíte stlačiť spínač znovu.

• Spínač asistenta riadenia zmení stav výberu
položky [Steering Assist] uskutočnený na ob-
razovke [Nastavenia] na displeji s informáci-
ami o vozidle.

Nastavenie na displeji s informáciami o vozidle:
1. Stláčajte tlačidlo alebo na ľavej strane

volantu dovtedy, kým sa na displeji s informáci-
ami o vozidle neobjaví ponuka [Nastavenia] a
stlačte tlačidlo <OK>.

2. Pomocou tlačidla a na volante označ-
te položku [Podpora riadenia] a stlačte tlačidlo
<OK>.

3. Pomocou tlačidla a 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.

Symbol označenia označuje, že asistent riadenia
je vybraný.

POZNÁMKA

• Keď sa na displeji s informáciami o vozidle zo-
brazuje obrazovka systému asistenta riade-
nia, stlačením tlačidla <OK> na volante zobra-
zíte ponuku nastavenia [Podpora riadenia].

• Keď systém zapínate/vypínate prostredníc-
tvom displeja s informáciami o vozidle alebo
keď stlačíte spínač asistenta riadenia, systém
si uchová aktuálne nastavenia aj po reštarto-
vaní motora.

Obmedzenia asistenta riadenia

VAROVANIE

• V nasledovných situáciách kamera nemusí
správne rozpoznať označenia jazdných pru-
hov alebo môže rozpoznať označenia jazd-
ných pruhov nesprávne a asistent riadenia ne-
musí fungovať správne:

– Pri jazde na cestách s viacerými paralelný-
mi označeniami jazdných pruhov, s ozna-
čeniami jazdných pruhov, ktoré sú vybled-
nuté alebo nie sú namaľované 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 ozna-
čením jazdných pruhov

– Pri jazde na cestách s jazdnými pruhmi,
ktoré sa rozširujú alebo zužujú

– Pri jazde na cestách s viacerými jazdnými
pruhmi alebo nejasnými jazdnými pruhmi
kvôli prácam na ceste

– Pri jazde na cestách, kde sú vysoko kon-
trastné predmety, ako tiene, sneh, voda, ko-
ľaje po kolesách, ryhy alebo čiary, ktoré os-
tali po opravách ciest (asistent riadenia
môže rozpoznať tieto predmety ako ozna-
čenie jazdných pruhov)

– Pri jazde na cestách, kde sa jazdné pruhy
spájajú alebo rozdeľujú

– Kde sú pruhy príliš úzke alebo príliš široké

• Asistenta riadenia nepoužívajte za nasledov-
ných podmienok, pretože systém nemusí
správne rozpoznať označenie jazdných pru-
hov. Ak to urobíte, môže to spôsobiť 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 ne-
čistoty, olej, ľad, sneh, voda alebo iné pred-
mety

– Keď je sklo pred kamerou zahmlené

– Keď na kameru žiari silné svetlo (napr. sl-
nečné svetlo alebo diaľkové svetlá prichá-
dzajúcich vozidiel)

– Keď svetlomety jasne nesvietia z dôvodu
nečistôt na objektíve, prípadne ak sú svet-
lomety 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)

5-107 Naštartovanie a riadenie



– Pri jazde na cestách, kde sa jazdné pruhy
spájajú alebo rozdeľujú, prípadne tam, kde
je dočasné značenia jazdných pruhov kvôli
prácam na ceste

– Pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu vy-
konávania opráv na ceste

– Pri jazde na hrboľatom povrchu cesty, ako
sú napríklad nerovné prašné cesty

– Pri jazde na kopcovitých alebo veterných
cestách

– Pri jazde na cestách s opakovanými klesa-
niami a stúpaniami

• Asistenta riadenia nepoužívajte za nasledov-
ných podmienok, pretože systém nemusí fun-
govať správne:

– Pri jazde v podmienkach neštandardných
pneumatík (napríklad opotrebovanie pne-
umatiky, abnormálne nízky tlak v pneuma-
tike, namontované rezervné koleso, sneho-
vé reťaze, neštandardné kolesá)

– Keď vozidlo nie je vybavené originálnymi
brzdovými dielmi alebo dielmi odpruženia

– Keď kamere zacláňa predmet ako je nap-
ríklad nálepka alebo náklad

– Keď na zadné sedadlá alebo do batožino-
vého priestoru vášho vozidla naložíte mi-
moriadne ťažký náklad

– Keď sa prekročí nosnosť vozidla

– keď ťaháte príves alebo iné vozidlo

• Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej sig-
nalizácie a nemusí ju byť počuť.

• Aby mohol systém ProPILOT fungovať správ-
ne, čelné sklo pred kamerou musí byť čisté. Vy-
meňte opotrebované lišty stieračov. Musíte
používať lišty stieračov so správnou veľkos-
ťou, ktoré zaručia, že čelné sklo zostane čisté.
Používajte len originálne lišty stieračov od
spoločnosti NISSAN, prípadne ich ekvivalent,
ktoré sú navrhnuté špeciálne pre model a mo-
delový ročník vášho vozidla. Odporúčame
navštíviť vášho predajcu vozidiel NISSAN ale-
bo kvalifikovanú dielňu, kde nájdete tie správ-
ne diely pre vaše vozidlo.

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 aktivuje dvojitá zvu-
ková signalizácia a asistent riadenia sa dočasne
prepne do pohotovostného režimu. (Asistent riade-
nia sa automaticky znovu zapne, keď sú zase spl-
nené prevádzkové podmienky.)

• Keď je aktuálny jazdný pruh príliš úzky na to, aby
systém fungoval.

• Keď je zákruta príliš tesná a vozidlo nemôže zo-
stať v jazdnom pruhu.

• Keď sa označenia jazdných pruhov na oboch
stranách dajú zreteľne rozpoznať.

• Keď už vozidlo pred vami viac nie je rozpoznáva-
né pri rýchlosti nižšej ako približne 60 km/h (37
MPH).

Zrušenie asistenta riadenia
Asistent riadenia sa zruší za nasledovných podmie-
nok, zobrazí sa výstražná správa, aktivuje sa dvojitá
zvuková signalizácia a indikátory 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:

Keď vyššie uvedené podmienky pominú, systém
asistenta riadenia znova zapnite pomocou tlačidla
asistenta riadenia na prístrojovej doske.
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Porucha asistenta riadenia
Ak dôjde k poruche systému, automaticky sa vypne.
Výstraha stavu asistenta riadenia sa rozsvieti (žltá).
V závislosti od situácie môže znieť zvuková signali-
zácia.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste, zaraďte ra-
diacu páku do parkovacej polohy (Park), vypnite mo-
tor, reštartujte motor, pokračujte v jazde, uistite sa,
že je asistent riadenia zapnutý buď pomocou tla-
čidla asistenta riadenia na prístrojovej doske alebo
v menu nastavení a znova nastavte inteligentný
systém tempomatu. Ak výstraha (žltá) bude aj na-
ďalej svietiť, asistent riadenia má poruchu. Aj keď s
vozidlom môžete naďalej jazdiť za normálnych pod-
mienok, systém si nechajte skontrolovať u predajcu
vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

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 nálep-
ky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať ne-
gatívny 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 kamera poškodí v dôsledku nehody, odporú-
čame vám navštíviť predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

KONVENČNÝ režim tempomatu
(FIXNÁ RÝCHLOSŤ) PROPILOT
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 30 a
170 km/h (20 a 105 MPH) bez toho, aby ste museli
mať nohu položenú na plynovom pedále.

VAROVANIE

• V režime konvenčného tempomatu (fixná
rýchlosť) nezaznie výstražná zvuková signali-
zácia, ktorá by vás upozornila, ak sa priblížite
príliš blízko k vozidlu pred vami, pretože ne-
rozpoznáva prítomnosť vozidla pred vami, ani
vzdialenosť medzi vozidlami.

• Venujte veľkú pozornosť vzdialenosti medzi
vašim vozidlom a vozidlom pred vami, inak
môže dôjsť ku kolízii.

• Vždy si overte nastavenie systému ICC na
displeji systému.

• Režim konvenčného tempomatu (fixná rých-
losť) nepoužívajte počas jazdy za nasledujú-
cich podmienok:

– Ak nie je možné udržať vozidlo pri nastave-
nej rýchlosti

– V hustej premávke alebo v premávke, kde
sa rýchlosti často menia

– Na veterných alebo kopcovitých cestách

– 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.

NSD796
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SPÍNAČE PROPILOT (fixná rýchlosť)
KONVENČNÉHO TEMPOMATU

1) Spínač <RES+>:

Obnovuje nastavenú rýchlosť alebo postupne
zvyšuje rýchlosť.

2) Spínač <CANCEL>:

Deaktivuje systém bez toho, aby vymazal nasta-
venú rýchlosť.

3) Spínač <SET->:

Nastavuje požadovanú rýchlosť alebo postupne
znižuje rýchlosť.

4) Spínač ProPILOT:

Hlavný spínač aktivácie systému.

DISPLEJ A INDIKÁTORY PROPILOT (fixná
rýchlosť) KONVENČNÉHO REŽIMU
TEMPOMATU

Displej sa nachádza na displeji s informáciami o vo-
zidle.

1. Indikátor tempomatu:

Tento indikátor zobrazuje stav konvenčného re-
žimu tempomatu (fixná rýchlosť) systému ICC
prostredníctvom farby.

• Indikátor polohy ON tempomatu (sivý): Udáva,
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 v konvenčnom
režime tempomatu (fixná rýchlosť).

2. Nastavenie indikátora rýchlosti vozidla:

Tento indikátor udáva nastavenú rýchlosť vozid-
la.

• Sivá: tempomat v pohotovostnom režime

• Zelená: tempomat je aktívny

PREVÁDZKA PROPILOT (fixná rýchlosť)
KONVENČNÉHO REŽIMU TEMPOMATU
Ak chcete zapnúť konvenčný režim tempomatu (fix-
ná rýchlosť), stlačte a udržujte modrý spínač ProPI-
LOT na dlhší čas ako približne na 1,5 sekundy.

Keď stlačením zapnete modrý spínač systému Pro-
PILOT, na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí
displej a indikátory konvenčného režimu tempoma-
tu (fixná rýchlosť). Keď podržíte spínač ProPILOT
stlačený po dobu dlhšiu ako 1,5 sekundy, displej sys-
tému ProPILOT zhasne. Objaví sa indikátor tempo-
matu. Teraz môžete nastaviť požadovanú rýchlosť
jazdy. Opakovaným stlačením spínača systému Pro-
PILOT systém úplne vypnete. Keď spínač zapaľova-
nia dáte do polohy OFF, systém sa tiež automaticky
vypne.

Ak chcete systém ICC použiť znovu, rýchlo stlačte a
uvoľnite spínač systému ProPILOT (režim regulácie
vzdialenosti medzi vozidlami) alebo ho znovu stlač-
te a podržte (režim konvenčného tempomatu), aby
sa zapol.

VÝSTRAHA

Aby ste predišli náhodnej aktivácii tempomatu,
uistite sa, že ste vypli spínač systému ProPILOT,
keď systém tempomatu nepoužívate.

Ak chcete nastaviť rýchlosť jazdy, vozidlo zrýchlite
na želanú rýchlosť, stlačte spínač <SET-> a uvoľnite
ho. (Farba indikátora tempomatu sa zmení na zele-
nú a rozsvieti sa indikátor nastavenej rýchlosti vo-
zidla.) Zložte nohu z plynového pedálu. Vaše vozidlo
bude udržiavať nastavenú rýchlosť.

NSD852
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• Ak chcete predbehnúť iné vozidlo, stlačte pedál
plynu. Keď plynový pedál uvoľníte, vozidlo spo-
malí na nastavenú rýchlosť.

• Vozidlo nie je schopné udržiavať nastavenú
rýchlosť pri jazde nahor alebo nadol strmým sva-
hom. Ak sa to stane, rýchlosť vozidla udržujte
manuálne.

Ak chcete zrušiť prednastavenú rýchlosť, použite
jednu z nasledujúcich metód:

• Stlačte spínač <CANCEL>. Indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla zmení farbu na sivú.

• Stlačte brzdový pedál. Indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla zmení farbu na sivú.

• Môžete tiež úplne vypnúť systém ProPILOT. Vy-
pnite modrý spínač systému ProPILOT. Zhasne
indikátor tempomatu, aj indikátor nastavenej
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 do-
siahne 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, 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 km/h (1 MPH).

Ak chcete obnoviť nastavenú rýchlosť po zrušení
systému ICC, stlačte a uvoľnite spínač <RES+>. Vo-
zidlo obnoví naposledy nastavenú rýchlosť jazdy, ak
je rýchlosť vozidla vyššia ako 30 km/h (20 MPH).

OBMEDZOVAČ RÝCHLOSTI
PROPILOT (ak je súčasťou výbavy)
Obmedzovač rýchlosti vám umožňuje nastaviť po-
žadované obmedzenie rýchlosti vozidla. Pokiaľ je
obmedzovač rýchlosti aktivovaný, môžete normál-
nym spôsobom zrýchľovať a brzdiť, no vozidlo ne-
prekročí 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 zapnutý, tempomat
nemožno obsluhovať.

VAROVANIE

• Obmedzovač rýchlosti nebude automaticky
brzdiť vozidlo na nastavené rýchlostné obme-
dzenie.

• Vždy dodržiavajte rýchlostné obmedzenia
uvádzané na dopravnom značení. Nenasta-
vujte rýchlosť nad ich úroveň.

• Vždy si overte nastavenie stavu obmedzovača
rýchlosti na displeji s informáciami o vozidle.

• Keď sa nastaví obmedzovač rýchlosti, pred-
chádzajte prudkému zrýchľovaniu na dosia-
hnutie stanoveného obmedzenia, aby ste
zaistili, že systém bude môcť správne obme-
dziť rýchlosť vozidla.

• Ak plánujete použiť ďalšie podlahové rohože,
ubezpečte sa, že sú správne zaistené a že ne-
môžu zasahovať do plynového pedálu. Roho-
že, ktoré nie sú prispôsobené pre vozidlo, mô-
žu brániť správnej činnosti obmedzovača
rýchlosti.

Spínače obmedzovača rýchlosti sa nachádzajú na
volante (pravá strana).

Prevádzkový stav obmedzovača rýchlosti je zobra-
zený na hornej časti displeja s informáciami o vozid-
le. Pre podrobnosti si pozrite “Displej s informáciami
o vozidle” v časti “2. Prístroje a ovládače”.
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Činnosti obmedzovača rýchlosti
ProPILOT

➀ Spínač <CANCEL>

jA Spínač <RES +> (Obnovenie)

jB Spínač <SET –> (Nastaviť)

➁ Hlavný spínač obmedzovača rýchlosti “ON/
OFF”

➂ Hlavný spínač tempomatu “ON/OFF”

➃ Symbol obmedzovača rýchlosti

➄ Nastavenie hodnoty rýchlosti

Zapnutie obmedzovača rýchlosti:
Obmedzovač rýchlosti je možné zapnúť po naštar-
tovaní motora alebo počas jazdy.

Stlačte hlavný spínač ON/OFF obmedzovača rých-
losti ➁.

Na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí kon-
textová správa, ktorá informuje o tom, že obmedzo-
vač rýchlosti bol zapnutý a či bol zapnutý systém
inteligentného riadenia jazdných pruhov alebo nie.
Objaví sa symbol obmedzenia a zobrazí sa nasta-
vená rýchlosť ---.

POZNÁMKA

Pre modely s ProPILOT: Zapnutím systému obme-
dzovača rýchlosti zapnete súčasne systém inteli-
gentného riadenia jazdného pruhu. Pre ďalšie in-
formácie si pozrite “Inteligentné riadenie jazd-
ných pruhov ProPILOT” uvedené neskôr v tejto
časti.

Nastavenie rýchlostného obmedzenia:
Stlačte spínač <SET/->jB (nadol).

Rýchlostné obmedzenie bude nastavené na aktu-
álnu rýchlosť.

Pri jazde pomalšej ako 30 km/h (20 MPH) bude ob-
medzovač rýchlosti nastavený na minimálnu mož-
nú rýchlosť 30 km/h (20 MPH).

Po nastavení rýchlostného obmedzenia sa na disp-
leji s informáciami o vozidle zmení farba symbolu
obmedzovača rýchlosti ➃ a nastavenej hodnoty
rýchlosti ➄ na zelenú.

Zmena rýchlostného obmedzenia:
Na zmenu aktívneho rýchlostného obmedzenia po-
užite ktorúkoľvek z nasledujúcich činností:

• Stlačte spínač <RES> (Obnoviť) jA smerom na-
hor alebo spínač <SET/-> jB smerom nadol a
uvoľnite ho. Vždy, keď to urobíte, nastavená
rýchlosť sa zvýši alebo zníži o 1 km/h (1 MPH).

• Stlačte spínač <RES/+> (Obnoviť)jA smerom na-
hor alebo <SET/-> jB smerom nadol a podržte
ho. Nastavená rýchlosť sa zvýši alebo zníži na
najbližší násobok 5 km/h (5 MPH) a následne v
krokoch po 5 km/h (5 MPH).

Na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí nová
nastavená hodnota rýchlostného obmedzenia➄.

Keď aktuálna rýchlosť vozidla prekročí nastavenú
rýchlosť, krátko po prekročení nastavenej rýchlosti
a nezaznamenaní zásahu vodiča zaznie zvuková
signalizácia.

NSD853
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Zrušenie rýchlostného obmedzenia:
Ak chcete deaktivovať nastavené rýchlostné obme-
dzenie, stlačte spínač <CANCEL> ➀. Symbol obme-
dzovača rýchlosti ➃ a nastavená hodnota rýchlosti
➄ na displeji s informáciami zmenia farbu na sivú.

Rýchlostné obmedzenie je možné aj obísť, a to úpl-
ným stlačením plynového pedála za bod, keď začne
klásť odpor.

VAROVANIE

• Po zrušení rýchlostného obmedzenia vozidlo
môže zrýchliť.

• Ak plánujete použiť ďalšie podlahové rohože,
ubezpečte sa, že sú správne zaistené a že ne-
môžu zasahovať do plynového pedálu. Roho-
že, ktoré nie sú prispôsobené pre vozidlo, mô-
žu brániť správnej činnosti obmedzovača
rýchlosti.

V plnej miere zatlačte plynový pedál až za bod, keď
začne klásť odpor. Obmedzovač rýchlosti bude vy-
pnutý, čím sa umožní jazda nad nastavenou rých-
losťou. Nastavená hodnota rýchlosti ➄ bude blikať
a zaznie zvuková signalizácia. Obmedzovač rých-
losti automaticky obnoví činnosť, keď rýchlosť kles-
ne pod nastavené rýchlostné obmedzenie.

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/+> (Obnoviť)
jA smerom nahor.

Ak je aktuálna rýchlosť vozidla vyššia ako v minu-
losti nastavená rýchlosť, plynový pedál nebude fun-
govať a hodnota nastavenej rýchlosti ➄ bude bli-
kať, kým rýchlosť vozidla neklesne pod nastavené
rýchlostné obmedzenie.

Keď aktuálna rýchlosť vozidla prekročí nastavenú
rýchlosť, krátko po prekročení nastavenej rýchlosti
a nezaznamenaní zásahu vodiča zaznie zvuková
signalizácia.

Vypnutie obmedzovača rýchlosti:
Obmedzovač rýchlosti bude vypnutý po uskutoč-
není jednej z nasledovných činností:

• Stlačte hlavný spínač ON/OFF obmedzovača
rýchlosti ➂. Symbol obmedzovača rýchlosti ➃ a
nastavená hodnota rýchlosti ➄ na displeji s in-
formáciami o vozidle zhasnú.

• Stlačte modrý spínač ProPILOT ON/OFF ➁. Infor-
mácie o obmedzovači rýchlosti na displeji s in-
formáciami o vozidle budú nahradené informá-
ciami o systéme ProPILOT. Podrobnosti si pozrite
v “ProPILOT (ak je súčasťou výbavy)” uvedené
skôr v tejto časti

• Po zastavení vozidla a presunutí zapaľovania do
polohy OFF.

Vypnutím obmedzovača rýchlosti vymažete pa-
mäť nastavených rýchlostných obmedzení.

Porucha obmedzovača rýchlosti:
Ak dôjde k poruche obmedzovača rýchlosti, symbol
obmedzovača rýchlosti ➃ bude na displeji s infor-
máciami o vozidle blikať.

Obmedzovač rýchlosti vypnite stlačením hlavného
spínača “ON/OFF” obmedzovača rýchlosti ➂ a ne-

chajte systém skontrolovať u autorizovaného pre-
dajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

SYSTÉM VAROVANIA PRI ZMENE
JAZDNÉHO PRUHU (LDW) PROPILOT
Systém LDW funguje vtedy, keď vozidlo jazdí nasle-
dovnou alebo vyššou rýchlosťou a len vtedy, keď sú
označenia jazdných pruhov na ceste zreteľne vidi-
teľné:

• približne 60 km/h (37 MPH)

Systém LDW monitoruje označenia jazdných pru-
hov pomocou jednotky kameryjA , ktorá sa nachá-
dza nad vnútorným spätným zrkadlom.

Systém LDW upozorní vodiča kontrolkou LDW na
displeji s informáciami o vozidle a vydaním zvuko-
vého signálu na to, že vozidlo opúšťa jazdný pruh.

JVS0939XZ
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VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému varova-
nia pri zmene jazdného pruhu. Ak nebudete vo-
zidlo používať v súlade s týmito obmedzeniami
systému, môže to mať za následok vážne zrane-
nie alebo usmrtenie.

• Systém LDW je len výstražné zariadenie, ktoré
pomáha vodiča informovať o potenciálnej ne-
úmyselnej zmene jazdného pruhu. Nevykoná
riadenie vozidla ani nezabráni strate ovláda-
nia. Je na zodpovednosti vodiča, aby dával po-
zor, jazdil bezpečne, vozidlo udržiaval v jazd-
nom pruhu a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

Prevádzka systému ProPILOT 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, z dôvodu upozornenia vo-
diča zaznie výstražný zvukový signál a na displeji s
informáciami o vozidle bude blikať indikátor LDW.

Výstražná funkcia sa vypne, keď sa vozidlo vráti me-
dzi označenia jazdného pruhu.

Stlačte spínač zapnutia LDW na prístrojovej doske
po naštartovaní motora. Systém LDW vypnite opä-
tovným stlačením spínača LDW. Keď je systém LDW
zapnutý, rozsvieti sa žltý indikátor na spínači.

Zapnutie alebo vypnutie systému LDW:
Systém LDW môžete zapnúť a vypnúť 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”.

1. V ponuke [Nastavenia] vyberte kláves [Podpora
riadenia].

2. Potom vyberte položku [Asistenti riadenia].

3. Vyberte podponuku [Jazdný pruh] stlačením tla-
čidla <OK>.

4. Symbol označenia vedľa položky [Výstraha]
označuje, že systém je zapnutý.

POZNÁMKA

Ak systém LDW vypnete pomocou ponuky [Na-
stavenia], systém zostane vypnutý pri ďalšom
naštartovaní motora vozidla.

VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému varova-
nia pri zmene jazdného pruhu. Ak nebudete vo-
zidlo používať v súlade s týmito obmedzeniami
systému, môže to mať za následok vážne zrane-
nie alebo usmrtenie.

NSD716

Tlačidlo vypnutia LDW (RHD)

NSD715

Tlačidlo vypnutia systému LDW (LHD)
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• Systém nebude fungovať pri rýchlostiach niž-
ších ako približne 60 km/h (37 MPH) alebo v
prípade, že nedokáže rozpoznať označenia
jazdných pruhov.

• Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej sig-
nalizácie a nemusí ju byť počuť.

• Systém LDW nepoužívajte za nasledovných
podmienok, pretože nemusí fungovať správ-
ne:

– počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh
atď.),

– pri jazde na klzkej vozovke, napr. pri jej po-
krytí ľadom alebo snehom,

– pri jazde na veterných alebo nerovných
cestách,

– pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu vy-
konávania opráv na ceste,

– pri jazde v provizórnom alebo dočasnom
jazdnom pruhu,

– pri jazde na cestách s príliš úzkymi jazd-
nými pruhmi,

– pri jazde v podmienkach neštandardných
pneumatík (napríklad opotrebovanie pne-
umatiky, nízky tlak v pneumatike, namon-
tované rezervné koleso, snehové reťaze,
neštandardné kolesá),

– keď vozidlo nie je vybavené originálnymi
brzdovými dielmi alebo dielmi odpruženia,

– keď ťaháte príves alebo iné vozidlo.

• Systém nemusí správne fungovať v nasledu-
júcich prípadoch:

– Na cestách s viacerými paralelnými ozna-
čeniami jazdných pruhov, s označeniami
jazdných pruhov, ktoré sú vyblednuté ale-
bo nie sú namaľované jasne, na cestách s
žltými označeniami jazdných pruhov, ne-
štandardnými označeniami jazdných pru-
hov alebo s označeniami jazdných pruhov,
ktoré sú pokryté vodou, nečistotami, sne-
hom atď.

– Na cestách, na ktorých sa stále dajú roz-
poznať nepoužívané označenia jazdných
pruhov.

– Na cestách s ostrými zákrutami.

– Na cestách s ostro kontrastujúcimi pred-
metmi, ako sú napríklad tiene, sneh, voda,
koľaje od kolies, spoje alebo línie, ktoré zo-
stali po cestných opravách. (Systém LDW by
tieto prvky mohol rozpoznať ako označe-
nia jazdných pruhov.)

– Na cestách, kde sa jazdné pruhy spájajú
alebo rozdeľujú.

– Keď sa smer jazdy vozidla nezhoduje s
označením jazdného pruhu.

– Pri jazde v blízkosti vozidla pred vami, kto-
ré prekáža detekčnému dosahu jednotky
kamery jazdných pruhov.

– Keď sa na čelnom skle pred jednotkou ka-
mery jazdných pruhov prichytí dážď, ne-
čistoty alebo iné predmety.

– Keď svetlomety jasne nesvietia z dôvodu
nečistôt na šošovkách, prípadne ak sklon
svetlometov nie je nastavený správne.

– Keď sa do jednotky kamery jazdných pru-
hov dostane silné svetlo. (Napríklad keď na
prednú časť vozidla svieti priame svetlo pri
východe alebo západe slnka.)

– Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Napríklad,
keď vozidlo vstúpi do tunela alebo 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
(104°F)) a následne ho naštartujete, systém LDW sa
môže automaticky vypnúť, bude blikať kontrolka
LDW a na displeji s informáciami o vozidle sa objaví
hlásenie [Nie je dostupné: Vysoká teplota v kabíne].

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.
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Porucha LDW
V prípade poruchy systému LDW sa systém auto-
maticky zruší a na displeji s informáciami o vozidle
sa zobrazí správa [Porucha systému]. Ak sa na disp-
leji s informáciami o vozidle objaví správa [Porucha
systému], opustite na bezpečnom mieste cestu, vy-
pnite motor a znovu ho naštartujte. Ak sa na displeji
s informáciami o vozidle aj naďalej zobrazuje sprá-
va [Porucha systému], nechajte systém LDW skon-
trolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni.

Údržba jednotky kamery s
viacnásobným snímaním

Jednotka kamery jazdného pruhu jA 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 nálep-
ky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať ne-
gatívny dopad na rozpoznávaciu schopnosť jed-
notky kamery.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu ka-
mery, ani neodstraňujte skrutku nachádzajúcu
sa na jednotke kamery. V prípade poškodenia
jednotky kamery v dôsledku nehody kontaktuj-
te predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

SYSTÉM INTELIGENTNÉHO
RIADENIA JAZDNÝCH PRUHOV
PROPILOT

VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní systému Intelligent Lane Intervention
môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

• Systém Intelligent Lane Intervention nebude
ovládať vozidlo, ani nezabráni strate ovláda-
nia. Je na zodpovednosti vodiča, aby dával po-
zor, jazdil bezpečne, vozidlo udržiaval v jazd-
nom pruhu a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

• Systém Intelligent Lane Intervention je
primárne určený na používanie na kvalitne vy-
budovaných diaľniciach alebo rýchlostných
cestách. Nemusí rozpoznať označenia jazd-
ných pruhov na niektorých cestách, za urči-
tého počasia alebo v určitých jazdných pod-
mienkach.

JVS0939XZ
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Po každom uvedení spínača zapaľovania do polohy
ON musíte systém Intelligent Lane Intervention zap-
núť spínačom ProPILOT.

Systém Intelligent Lane Intervention funguje vtedy,
keď vozidlo jazdí nasledovnou alebo vyššou rých-
losťou a len vtedy, keď sú označenia jazdných pru-
hov na ceste zreteľne viditeľné:

• približne 60 km/h (37 MPH)

Systém Intelligent Lane Intervention upozorní vodi-
ča indikátorom Intelligent Lane Intervention na
displeji s informáciami o vozidle a zvukovou signali-
záciou, keď vozidlo opustí stred jazdného pruhu.
Systém pomáha vodičovi predísť vybočeniu z jazd-
ného pruhu a vrátiť vozidlo do stredu jazdného pru-
hu tým, že (na krátky časový úsek) aplikuje brzdenie
jednotlivo na ľavé alebo pravé kolesá.

Systém Intelligent Lane Intervention monitoruje
označenia jazdných pruhov pomocou jednotky ka-
mery jA , ktorá sa nachádza nad vnútorným spät-
ným zrkadlom

➀ Indikátor zapnutia Intelligent Lane
Intervention (na displeji s informáciami o
vozidle). Zobrazuje sa iba vtedy, keď sa systém
aktivuje (bliká žltá)

➁ Displej s informáciami o vozidle

➂ Ovládače namontované na volante

Prevádzka systému inteligentného
riadenia jazdného pruhu ProPILOT
Systém Intelligent Lane Intervention pracuje pri
hodnotách približne viac ako:

• 60 km/h (37 MPH)

Keď sa vozidlo približuje buď k ľavej, alebo k pravej
strane jazdného pruhu, z dôvodu upozornenia vo-
diča zaznie výstražný zvukový signál a na displeji s

NSD854
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informáciami o vozidle bude blikať (žltý) indikátor
systému Intelligent Lane Intervention. Potom sys-
tém Intelligent Lane Intervention počas krátkeho
časového úseku automaticky aplikuje brzdenie, aby
tak vodičovi pomohol vrátiť vozidlo do stredu jazd-
ného pruhu.

Aktivácia/deaktivácia systému
inteligentného riadenia jazdného
pruhu ProPILOT
Používanie ovládacích prvkov na volante:
Ak chcete zapnúť systém Intelligent Lane Interven-
tion, po naštartovaní motora stlačte spínač systé-
mu ProPILOT alebo hlavný spínač ON/OFF obme-
dzovača rýchlosti na volante. Na displeji s informá-
ciami o vozidle sa objaví potvrdzujúce hlásenie.

Vypnite systém Intelligent Lane Intervention pomo-
cou ponuky nastavení na displeji s informáciami o
vozidle alebo stlačte spínač ProPILOT, aby sa vypol
celý systém ProPILOT vrátane Intelligent Lane Inter-
vention.

Použitie displeja s informáciami o vozidle:
1) V ponuke [Nastavenia] na displeji s informáciami

o vozidle vyberte podponuku [Asistent riadenia].

2) Prejdite na podponuku [Podpora riadenia] a
vstúpte do nej.

3) Prejdite na podponuku [Lane] a vstúpte do nej.

4) Systém Intelligent Lane Intervention je zapnutý,
keď je zaškrtnutá značka vedľa položky [Asis-
tent].

POZNÁMKA

Aktivácia systému ProPILOT alebo obmedzovača
rýchlosti (ak je súčasťou výbavy) aktivuje súčas-
ne systém Intelligent Lane Intervention za pred-
pokladu, že Intelligent Lane Intervention bol za-
pnutý v ponuke nastavení.

Obmedzenia

VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému Intelli-
gent Lane Intervention. Ak nebudete vozidlo pou-
žívať v súlade s týmito obmedzeniami systému,
môže to mať za následok vážne zranenie alebo
usmrtenie.

• Systém Intelligent Lane Intervention sa môže
aktivovať pri zmene jazdného pruhu bez pred-
chádzajúceho zapnutia smerovky alebo nap-
ríklad v prípade, ak je z dôvodu stavebných
prác premávka nasmerovaná cez existujúce
označenie jazdných pruhov. Ak sa to stane,
možno budete musieť korigovať riadenie, aby
ste mohli dokončiť zmenu jazdného pruhu.

• Pretože systém Intelligent Lane Intervention
sa nemusí aktivovať pri cestných a poveter-
nostných podmienkach, prípadne označení
pruhov popísaných v tejto časti, nemusí sa ak-
tivovať vždy, keď vozidlo začne opúšťať jazd-
ný pruh a budete musieť korigovať riadenie.

• Keď systém Intelligent Lane Intervention pra-
cuje, vyhýbajte sa nadmerným alebo prudkým
manévrom pri riadení, inak by ste mohli stratiť
kontrolu nad vozidlom.

• Systém Intelligent Lane Intervention nebude
fungovať, ak nedokáže rozpoznať označenia
jazdných pruhov alebo pri rýchlostiach nižších
ako približne:

– 60 km/h (37 MPH)

• Systém Intelligent Lane Intervention nepouží-
vajte za nasledovných podmienok, pretože
nemusí fungovať správne:

– počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh
atď.),

– pri jazde na klzkej vozovke, napr. pri jej po-
krytí ľadom alebo snehom,

– pri jazde na veterných alebo nerovných
cestách,

– pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu vy-
konávania opráv na ceste,

– pri jazde v provizórnom alebo dočasnom
jazdnom pruhu,

– pri jazde na cestách s príliš úzkymi jazd-
nými pruhmi,

– pri jazde v podmienkach neštandardných
pneumatík (napríklad opotrebovanie pne-
umatiky, nízky tlak v pneumatike, namon-
tované rezervné koleso, snehové reťaze,
neštandardné kolesá),

– keď vozidlo nie je vybavené originálnymi
brzdovými dielmi alebo dielmi odpruženia,

– Na cestách s viacerými paralelnými ozna-
čeniami jazdných pruhov, s označeniami
jazdných pruhov, ktoré sú vyblednuté ale-
bo nie sú namaľované jasne, na cestách s
žltými označeniami jazdných pruhov, ne-

Naštartovanie a riadenie 5-118



štandardnými označeniami jazdných pru-
hov alebo s označeniami jazdných pruhov,
ktoré sú pokryté vodou, nečistotami, sne-
hom atď.

– Na cestách, na ktorých sa stále dajú roz-
poznať nepoužívané označenia jazdných
pruhov.

– Na cestách s ostrými zákrutami.

– Na cestách s ostro kontrastujúcimi pred-
metmi, ako sú napríklad tiene, sneh, voda,
koľaje od kolies, spoje alebo línie, ktoré zo-
stali po cestných opravách. (Systém Intelli-
gent Lane Intervention by tieto prvky mo-
hol rozpoznať ako označenia jazdných pru-
hov.)

– Na cestách, kde sa jazdné pruhy spájajú
alebo rozdeľujú.

– Keď sa smer jazdy vozidla nezhoduje s
označením jazdného pruhu.

– Pri jazde v blízkosti vozidla pred vami, kto-
ré prekáža detekčnému dosahu jednotky
kamery jazdných pruhov.

– Keď sa na čelnom skle pred jednotkou ka-
mery jazdných pruhov prichytí dážď, ne-
čistoty alebo iné predmety.

– Keď svetlomety jasne nesvietia z dôvodu
nečistôt na šošovkách, prípadne ak sklon
svetlometov nie je nastavený správne.

– Keď sa do jednotky kamery jazdných pru-
hov dostane silné svetlo. (Napríklad keď na
prednú časť vozidla svieti priame svetlo pri
východe alebo západe slnka.)

– Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Napríklad,
keď vozidlo vstúpi do tunela alebo opustí
tunel alebo keď prechádza pod mostom.)

– Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej
signalizácie a nemusí ju byť počuť.

– Keď sa prekročí nosnosť vozidla.

– Keď ťaháte príves alebo iné vozidlo.

POZNÁMKA

Keď systém Intelligent Lane Intervention pracuje,
môžete počuť prevádzkové zvuky bŕzd. Je to nor-
málne a znamená to, že systém Intelligent Sys-
tém pracuje správne.

Systém Intelligent Lane Intervention
dočasne nedostupný
Situácia A:

Výstražné a asistenčné funkcie systému Intelligent
Lane Intervention nie sú navrhnuté tak, aby fungo-
vali za nasledovných podmienok:

• Keď použijete signál o zmene jazdného pruhu a
meníte jazdný pruh v smere signálu. (Systém In-
telligent Lane Intervention 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 Intelligent Lane Inter-
vention nie je navrhnutá tak, aby fungovala za na-
sledovných podmienok (výstraha však stále fungu-
je):

• Keď je stlačený brzdový pedál.

• Keď otočíte volantom tak, ako je nevyhnutné,
aby vozidlo zmenilo jazdný pruh.

• Keď vozidlo zrýchli počas činnosti systému Intel-
ligent Lane Intervention.

• Keď sa objaví výstraha priblíženia systému Intel-
ligent Cruise Control (ICC).

• 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 Intelligent Lane In-
tervention.

Podmienka C:

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle objavia
nasledovné hlásenia, zaznie zvuková signalizácia a
systém Intelligent Lane Intervention sa automatic-
ky vypne.

• [Nie je dostupné Zlé cestné podmienky]:

Keď pracuje systém ESP (s výnimkou funkcie sys-
tému kontroly trakcie (TCS)) alebo systém ABS.

• [Momentálne nie je dostupné]:

Keď je systém ESP v polohe OFF.

5-119 Naštartovanie a riadenie



Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, zapnite
systém Intelligent Lane Intervention. Znovu stlačte
spínač systému ProPILOT, aby ste systém Intelligent
Lane Intervention znovu zapli.

Stav dočasného vypnutia pri vysokej teplote:

Ak je vozidlo zaparkované na priamom slnečnom
svetle v podmienkach vysokej teploty (nad približne
40 °C (104 °F)) a následne systém Intelligent Lane
Intervention zapnete, systém Intelligent Lane Inter-
vention sa môže automaticky vypnúť a na displeji s
informáciami o vozidle sa objaví nasledovná správa:
[Nie je dostupné Vysoká teplota v kabíne]. Keď sa
teplota v interiéri zníži, automaticky sa obnoví čin-
nosť systému.

Porucha systému
V prípade poruchy systému Intelligent Lane Inter-
vention sa systém automaticky zruší a na displeji s
informáciami o vozidle sa zobrazí správa [Porucha
systému]. Ak sa na displeji s informáciami o vozidle
objaví správa [Porucha systému], opustite na bez-
pečnom mieste cestu, vypnite motor a znovu ho
naštartujte. Ak sa na displeji s informáciami o vozid-
le aj naďalej zobrazuje správa [Porucha systému],
nechajte systém Intelligent Lane Intervention skon-
trolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni.

Údržba jednotky kamery s
viacnásobným snímaním

Jednotka kamery jazdného pruhu jA pre systém
Intelligent Lane Intervention sa nachádza nad vnú-
torným spätným zrkadlom. Z dôvodu zachovania
správnej prevádzky systému Intelligent Lane Inter-
vention a zabránenia vzniku poruchy systému urči-
te dodržiavajte nasledujúce:

• Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.

• Do blízkosti jednotky kamery nenalepujte nálep-
ky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

• Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajúce
materiály, ako napríklad biely papier alebo zr-
kadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať ne-
gatívny dopad na schopnosť rozpoznávania
označenia jazdných pruhov.

• Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu ka-
mery, ani neodstraňujte skrutku nachádzajúcu
sa na jednotke kamery. V prípade poškodenia

jednotky kamery v dôsledku nehody kontaktuj-
te predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

JVS0939XZ
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VAROVANIE

Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom po-
užívaní systému inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov môže spôsobiť váž-
ne zranenie alebo smrť.

• Systém inteligentnej núdzovej brzdy so sys-
témom detekcie chodcov je doplnkovou po-
môckou pre vodiča. Nie je náhradou pozornos-
ti vodiča pri sledovaní situácie v premávke, ani
ho nezbavuje zodpovednosti za bezpečnú jaz-
du. Nedokáže zabrániť nehodám spôsobeným
nepozornosťou alebo nebezpečnými techni-
kami jazdy.

• Systém inteligentnej núdzovej brzdy so sys-
témom detekcie chodcov nefunguje vo všet-
kých jazdných, dopravných, poveternostných,
ani cestných podmienkach.

Systém inteligentnej núdzovej brzdy so systémom
detekcie chodcov môže vodičovi pomôcť, keď hrozí
nebezpečenstvo čelnej zrážky s vozidlom idúcim
pred vami vo vašom jazdnom pruhu alebo s chod-
com.

Systém inteligentnej núdzovej brzdy so systémom
detekcie chodcov používa radarový snímač jA na
meranie vzdialenosti od vozidla idúceho pred vami
v rovnakom jazdnom pruhu. Za účelom ochrany
chodcov používa systém inteligentnej núdzovej
brzdy okrem radarového snímača aj kamerujB , kto-
rá je namontovaná za čelným sklom.

JVS0973XZ

SYSTÉM INTELIGENTNEJ NÚDZOVEJ BRZDY SO SYSTÉMOM
DETEKCIE CHODCOV (ak je súčasťou výbavy)
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➀ Kontrolka núdzového stavu systému
Intelligent Emergency Braking

➁ Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

➂ Výstražná kontrolka systému Intelligent
Emergency Braking (na paneli meračov)

PREVÁDZKA SYSTÉMU
INTELIGENTNEJ NÚDZOVEJ BRZDY
SO SYSTÉMOM DETEKCIE
CHODCOV
Systém inteligentnej núdzovej brzdy bude fungovať
pri jazde s vozidlom rýchlosťou vyššou ako približne
5 km/h (3 MPH). Pri funkcii rozpoznávania chodcov

pracuje systém inteligentnej núdzovej brzdy so sys-
témom detekcie chodcov pri rýchlostiach od 10 do
60 km/hod (6 až 37 MPH).

Ak systém inteligentnej núdzovej brzdy so systé-
mom detekcie chodcov rozpozná riziko čelnej zráž-
ky, systém najprv podá vodičovi výstrahu rozsviete-
ním výstrahy (žltá) na displeji s informáciami o vo-
zidle za súčasného znenia zvukovej výstrahy. Okrem
toho systém inteligentnej núdzovej brzdy aplikuje
čiastočné brzdenie. Ak vodič rýchlo a silno stlačí
brzdový pedál, ale systém inteligentnej núdzovej
brzdy rozpozná, že stále hrozí riziko čelnej zrážky,
systém automaticky zvýši brzdnú silu.

Ak riziko zrážky začne hroziť bezprostredne a vodič
nevykoná žiadnu činnosť, systém inteligentnej nú-
dzovej brzdy vydá vodičovi druhú výstrahu tým, že
bude blikať (červený) výstražný indikátor systému
inteligentnej núdzovej brzdy, spustí zvukové upo-
zornenie a potom automaticky aplikuje prudšie brz-
denie.

Ak sa rozpozná riziko čelnej zrážky s chodcom, sys-
tém inteligentnej núdzovej brzdy vydá vodičovi vý-
strahu tým, že bude blikať (červený) výstražný indi-
kátor systému inteligentnej núdzovej brzdy, spustí
zvukové upozornenie a potom automaticky apliku-
je čiastočné brzdenie. Ak vodič rýchlo a silno stlačí
brzdový pedál, ale systém inteligentnej núdzovej
brzdy rozpozná, že stále hrozí riziko čelnej zrážky,
systém automaticky zvýši brzdnú silu. Ak riziko zráž-
ky začne hroziť bezprostredne a vodič nevykoná
žiadnu činnosť, systém inteligentnej núdzovej brz-
dy automaticky aplikuje prudšie brzdenie.

WAF0158XZ
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Výstraha Vizuálna* Vizuálna Zvuková

Prvá m
(žltá)

m

Zvukový
signál

Druhá m
(červená)

Vysoký
zvukový

signál

* Displej s informáciami o vozidle

POZNÁMKA

• Keď systém inteligentnej núdzovej brzdy zač-
ne brzdiť, rozsvietia sa brzdové svetlá vozidla.

• Keď systém inteligentnej núdzovej brzdy za-
znamená prekážku v dráhe vozidla a zobrazí
výstrahu inteligentnej núdzovej brzdy, môže-
te z priestoru motora počuť hluk, pretože vo-
zidlo predpripraví brzdy, aby zlepšilo 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 inteli-
gentnej núdzovej brzdy bude fungovať neskôr ale-
bo 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 inteligentnej núdzovej brzdy zastavil vo-
zidlo, vozidlo zostane stáť približne 2 sekundy, než
sa uvoľnia brzdy.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE SYSTÉMU
INTELIGENTNEJ NÚDZOVEJ BRZDY
SO SYSTÉMOM DETEKCIE
CHODCOV
Ak chcete systém inteligentnej núdzovej brzdy ZAP-
NÚŤ alebo VYPNÚŤ, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Spínačmi alebo a tlačidlom <OK> na
ľavej strane volantu vyberte na displeji s informá-
ciami o vozidle ponuku [Nastavenia].

Pre podrobnosti si pozrite “Návod na používanie
displeja s informáciami o vozidle” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače”.

2. Spínačom alebo a tlačidlom <OK>
prejdite do ponuky [Podpora riadenia] a násled-
ne do ponuky [Asistenti riadenia].

3. V ponuke [Asistenti riadenia] označte položku
[Emergency Brake] a pomocou tlačidla <OK> pre-
pínajte možnosti ON (zapnuté) a OFF (vypnuté).

Keď je systém inteligentnej núdzovej brzdy vypnu-
tý, rozsvieti sa výstražný indikátor systému inteli-
gentnej núdzovej brzdy.

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 Intelligent Emergency Braking automa-
ticky ZAPNE.

OBMEDZENIA SYSTÉMU
INTELIGENTNEJ NÚDZOVEJ BRZDY
SO SYSTÉMOM DETEKCIE
CHODCOV

VAROVANIE

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému Intelli-
gent Emergency Braking. Ak nebudete vozidlo
používať v súlade s týmito obmedzeniami systé-
mu, môže to mať za následok vážne zranenie ale-
bo usmrtenie.

• Systém inteligentnej núdzovej brzdy nedoká-
že rozpoznať všetky vozidlá alebo chodcov za
každých podmienok.

• Systém inteligentnej núdzovej brzdy neroz-
poznáva nasledujúce predmety:

– malých chodcov (vrátane malých detí),
zvieratá a cyklistov,

– chodcov na vozíkoch alebo chodcov použí-
vajúcich dopravné prostriedky, ako sú nap-
ríklad skútre, deťmi obsluhované hračky
alebo skateboardy,
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– chodcov, ktorí sedia alebo ktorí z iných dô-
vodov nie sú v úplne vzpriamenej alebo
kráčajúcej polohe,

– prichádzajúce vozidlá,

– prechádzajúce vozidlá.

– prekážky na ceste.

• Systém inteligentnej núdzovej brzdy má urči-
té výkonové obmedzenia.

– Ak je v dráhe vozidla statické vozidlo, sys-
tém inteligentnej núdzovej brzdy nebude
fungovať, keď s vozidlom jazdíte rýchlos-
ťami nad približne 80 km/h (50 MPH).

– Rozpoznávanie chodcov systému inteli-
gentnej núdzovej brzdy nebude fungovať,
ak s vozidlom jazdíte rýchlosťou vyššou
ako približne 60 km/hod (37 MPH) alebo
nižšou ako približne 10 km/hod (6 MPH).

• Systém inteligentnej núdzovej brzdy nebude
fungovať, keď sa chodci nachádzajú na tma-
vých miestach alebo v tuneloch, a to dokonca
ani v prípade, že sa tam nachádza pouličné
osvetlenie.

• Systém inteligentnej núdzovej brzdy nemusí
fungovať, ak je vozidlo pred vami úzke (napr.
motocykel).

• Systém inteligentnej núdzovej brzdy nemusí
fungovať, ak je rozdiel v rýchlosti medzi dvo-
ma vozidlami príliš malý.

• Systém inteligentnej núdzovej brzdy nemusí
správne fungovať alebo rozpoznať vozidlo
pred vami za nasledovných podmienok:

– Slabá viditeľnosť (podmienky ako naprík-
lad dážď, sneženie, hmla, prachové búrky,
piesočné búrky a voda rozstriekaná po ces-
te inými vozidlami).

– Pri prudkom klesaní z kopca alebo na ces-
tách s ostrými zákrutami.

– Pri jazde na hrboľatom povrchu cesty, ako
sú napríklad nerovné prašné cesty.

– Ak oblasť radarového snímača prekrývajú
nečistoty, ľad, sneh alebo iný materiál.

– Ak je rušený inými radarovými zdrojmi.

– Ak je oblasť kamery na čelnom skle
zahmlená, pokrytá nečistotami, kvapkami
vody, ľadom, snehom atď.

– Keď je pred prednou kamerou silné svetlo
(napr. slnečné svetlo alebo diaľkové svetlá
prichádzajúcich vozidiel). Silné svetlo, kto-
ré spôsobuje, že priestor 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 poza-
dím, napríklad keď má oblečený odev po-
dobnej farby alebo podobného vzoru, aký
má pozadie.

– Keď je profil chodca čiastočne prekrytý
alebo neidentifikovateľný batožinou, kto-
rú chodec nesie, prípadne ak má na sebe
objemný alebo veľmi voľný odev alebo prí-
slušenstvo.

• Výkon systému sa môže zhoršiť v nasledov-
ných podmienkach:

– Jazdíte s vozidlom na klzkej vozovke.

– Jazdíte s vozidlom v kopci.

– Keď na zadné sedadlá alebo do batožino-
vého priestoru vášho vozidla naložíte mi-
moriadne ťažký náklad.

• Systém je navrhnutý tak, aby v rámci určitých
obmedzení automaticky kontroloval funkč-
nosť snímača (radaru a kamery). Systém ne-
musí rozpoznať niektoré formy prekážok ob-
lasti snímača, ako je napríklad ľad, sneh, ná-
lepky atď. V týchto prípadoch systém nemusí
byť schopný vodiča riadne upozorniť. Uistite
sa, že pravidelne kontrolujete a čistíte oblasti
snímačov.

• Pri určitých cestných alebo jazdných pod-
mienkach môže systém inteligentnej núdzo-
vej brzdy nečakane aplikovať čiastočné brz-
denie. Ak je potrebné zrýchlenie, pokračujte v
stláčaní plynového pedálu, aby ste obišli sys-
tém.

• Systém inteligentného núdzového brzdenia
môže reagovať na

– predmety na krajnici (dopravná značka,
zvodidlá, chodcov, vozidlo atď.)
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– predmety nad vozovkou (nízky most, do-
pravná značka atď.)

– predmety na povrchu vozovky (železničná
trať, mriežka, oceľový plech atď.)

– predmety v parkovacej garáži (nosník, pi-
lier, atď.)

• Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej sig-
nalizácie a nemusí ju byť počuť.

• Brzdné dráhy sa na klzkých povrchoch predl-
žujú.

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:

Za nasledovných podmienok bliká kontrolka systé-
mu inteligentnej núdzovej brzdy, na displeji s infor-

máciami o vozidle sa objaví hlásenie [Nie je dostup-
né Prekážka kamery] a systém sa automaticky vy-
pne.

• Oblasť kamery na čelnom skle je zahmlená ale-
bo zamrznutá.

• Oblasť kamery na čelnom skle je pokrytá súvis-
lou vrstvou nečistôt atď.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Skontrolujte, či je čelné sklo čisté a pred kamerou
nie je ľad/zahmlenie. V prípade potreby použite fun-
kciu Max Demist alebo vyhrievanie čelného skla, aby
bolo sklo čisté. Môže to trvať niekoľko minút.

Situácia B:

Za nasledujúcich podmienok bude blikať kontrolka
Inteligentnej núdzovej brzdy bez sprievodnej sprá-
vy na displeji s informáciami o vozidle.

• Na prednú časť vozidla svieti prudké svetlo.

• Teplota v kabíne je na priamom slnečnom žia-
rení vyššia ako približne 40 °C (104 °F).

NSD891 NSD679
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• Radarový snímač zachytí rušenie z iného rada-
rového zdroja.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Žiadny. Keď vyššie uvedené podmienky odstránite,
systém inteligentnej núdzovej brzdy sa automatic-
ky obnoví.

Podmienka C:

V nasledujúcej situácii sa rozsvieti kontrolka systé-
mu inteligentnej núdzovej brzdy (žltá) a na displeji s
informáciami o vozidle sa zobrazí výstražná správa
[Not available: Front radar obstructed].

• Oblasť snímača v prednej časti vozidla je pok-
rytá nečistotami alebo je zanesená.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa rozsvieti kontrolka (žltá), zastavte vozidlo na
bezpečnom mieste a vypnite motor. Skontrolujte, či
nie je oblasť snímača na prednej mriežke/embléme
zablokovaná, odstráňte prekážajúci materiál. Zno-
vu naštartujte motor. Ak výstražná kontrolka ne-
prestane svietiť po niekoľkých minútach vedenia
vozidla, nechajte systém inteligentnej núdzovej brz-
dy skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Podmienka D:

V nasledujúcej situácii sa rozsvieti kontrolka systé-
mu inteligentnej núdzovej brzdy (žltá) a na displeji s
informáciami o vozidle sa zobrazí výstražná správa
[Not available: Front radar obstructed].

• 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, systém
inteligentnej núdzovej brzdy sa automaticky obno-
ví.

Stav E:

Keď je systém elektronického stabilizačného prog-
ramu (ESP) vypnutý, nebude fungovať ani brzdný
systém Intelligent Emergency Braking. V tomto prí-
pade je v prevádzke len vizuálna a zvuková výstra-
ha. Rozsvieti sa (žltá) kontrolka systému inteligent-
nej núdzovej brzdy.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď zapnete systém ESP, systém inteligentnej nú-
dzovej brzdy sa automaticky obnoví.

PORUCHA SYSTÉMU
Ak dôjde k poruche systému inteligentnej núdzovej
brzdy, automaticky sa vypne, zaznie zvuková signa-
lizácia, rozsvieti sa výstražný (oranžový) indikátor
systému inteligentnej núdzovej brzdy a na displeji s
informáciami o vozidle sa objaví výstražné hlásenie
[Chyba systému].

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa rozsvieti výstražná (žltá) kontrolka, zaparkujte
vozidlo na bezpečnom mieste, vypnite motor a zno-
vu ho naštartujte. Ak výstražná kontrolka nepres-
tane svietiť, nechajte systém inteligentnej núdzovej
brzdy skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN ale-
bo v kvalifikovanej dielni.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

SnímačjA sa nachádza za prednou mriežkou.

KamerajB sa nachádza v hornej časti čelného skla.

Aby sa zaistila správna prevádzka systému inteli-
gentnej núdzovej brzdy, uistite sa, že dodržíte na-
sledujúce 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 podobné
objekty. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie alebo po-
ruchu.

• 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.

JVS0973XZ
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Overovacie čísla a informácie o rádiu nájdete v “Rá-
diofrekvenčné schválenie” v časti “9. Technické in-
formácie”.

Dodržiavajte tieto jednoduché tipy pre jazdenie s
lepšou hospodárnosťou spotreby paliva a znížením
emisií oxidu uhličitého, ktoré vám pomôžu dosiah-
nuť s vozidlom maximálnu hospodárnosť spotreby
paliva a zníženie emisií oxidu uhličitého.

1. Plynový pedál a brzdový pedál používajte plynu-
le.

• Vyhýbajte sa prudkým rozjazdom a brzde-
niam.

• Vždy, keď je to možné, používajte plynový a
brzdový pedál plynule.

• Pri jazde a udržujte konštantnú rýchlosť a vž-
dy, keď je to možné, jazdite na voľnobeh.

2. Udržujte konštantnú rýchlosť.

• Sledujte premávku a pokúste sa predvídať a
minimalizovať zastavenia.

• Synchronizácia vašej rýchlosti so semaformi
vám umožní znížiť počet zastavení.

• Udržiavanie stálej rýchlosti dokáže minimali-
zovať zastavenia na semaforoch a zlepšiť tak
hospodárnosť spotreby paliva.

3. Jazdite hospodárnou rýchlosťou a na hospodár-
ne vzdialenosti.

• Dodržiavanie rýchlostných obmedzení a ne-
prekračovanie rýchlosti 97 km/h (60 MPH) (aj
keď to zákon povoľuje), môže zlepšiť hospo-
dárnosť spotreby paliva, pretože sa znižuje
aerodynamický odpor.

• Udržiavanie bezpečnej vzdialenosti od vozi-
diel pred vami znižuje potrebu zbytočného
brzdenia.

• Bezpečné sledovanie premávky umožňuje
predvídať zmeny povolených rýchlostí a zní-
žiť potrebu brzdenia a zlepšiť plynulosť akce-
lerácie.

• Vyberte správny rozsah prevodov, ktorý vy-
hovuje podmienkam na ceste.

4. Použite tempomat (ak je súčasťou výbavy).

• Používanie tempomatu pri jazde po diaľnici
pomáha udržiavať stálu rýchlosť.

• Tempomat je zvlášť účinný pri dosahovaní ús-
pory paliva pri jazde v rovinatom teréne.

5. Naplánujte si najkratšiu trasu.

• Za účelom úspory času používajte na určenie
trasy mapu alebo navigačný systém (ak je sú-
časťou výbavy).

6. Vyhnite sa státiu na voľnobeh.

• Pri zastaveniach, ktoré trvajú dlhšie, ako 30-
60 sekúnd, ušetríte vypnutím motora palivo a
znížite emisie. Ak je vypnutie motora bezpeč-
né.

7. Zakúpte si automatizovanú kartu na spoplatnené
cesty.

• Automatizované karty dovoľujú vodičom po-
užívať špeciálne pruhy, čim si udržia nastave-
nú rýchlosť pri jazde mýtnicou a vyhnú sa tak
zastaveniam a rozjazdom.

8. Zahrievanie motora v zime.

• Obmedzte čas chodu motora na voľnobeh,
aby ste tak minimalizovali negatívny dopad
na spotrebu paliva.

TIPY PRE JAZDENIE S LEPŠOU HOSPODÁRNOSŤOU SPOTREBY
PALIVA A ZNÍŽENÍM EMISIÍ OXIDU UHLIČITÉHO
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• Vozidlá zvyčajne nepotrebujú po naštartova-
ní a pred odjazdom čas chodu motora na
voľnobeh dlhší ako 30 sekúnd, aby sa moto-
rový olej efektívne rozprúdil po motore.

• Vaše vozidlo dosiahne ideálnu prevádzkovú
teplotu rýchlejšie počas jazdy, než pri chode
na voľnobeh.

9. Vozidlo udržujte v chlade.

• Vždy, keď je to možné, parkujte vaše vozidlo
na zastrešenom parkovisku alebo v tieni.

• Pri nastupovaní do horúceho vozidla otvorte
okná, čím urýchlite zníženie teploty v interiéri
vozidla, čo bude mať za následok nižšie náro-
ky na systém klimatizácie.

10. Neprevážajte nadmerne ťažký náklad.

• Z vozidla vyberte nepotrebné predmety, čím
znížite hmotnosť vozidla.

• Váš motor udržiavajte správne nastavený.

• Dodržiavajte odporúčaný plán údržby.

• Pneumatiky vozidla udržiavajte nahustené na
správny tlak. Nízky tlak pneumatík zvyšuje opot-
rebovanie pneumatík a zvyšuje spotrebu paliva.

• Kolesá udržiavajte správne zarovnané. Nespráv-
ne zarovnanie zvyšuje opotrebovanie pneuma-
tík a zvyšuje spotrebu paliva.

• Používajte len odporúčaný motorový olej s od-
porúčanou viskozitou. (Pozri časť “Odporúčané
kvapaliny/mazadlá a objemy” v časti “9. Technic-
ké informácie”.) Systém režimu ECO pomáha zlepšovať spotrebu

paliva automatickou reguláciou prevádzky motora
a CVT/DCT z dôvodu zabránenia prudkému zrých-
leniu.

Systém režimu ECO zapnite stlačením spínača ECO.
Indikátor režimu ECO sa objaví na displeji s informá-
ciami vozidla alebo sa na paneli rozsvieti indikátor
režimu systému ECO.

Systém režimu ECO vypnite opätovným stlačením
spínača ECO. Indikátor režimu ECO alebo indikátor
režimu systému ECO zhasne.

• Systém režimu ECO nie je možné vypnúť počas
stlačenia plynového pedálu, a to ani v prípade
stlačenia spínača ECO do polohy OFF. Ak chcete
systém režimu ECO vypnúť, uvoľnite plynový pe-
dál.

• V prípade poruchy v systéme sa systém režimu
ECO automaticky vypne.

JVS0185XZ

ZNÍŽENIE SPOTREBY PALIVA
A ZNÍŽENIE EMISIÍ OXIDU
UHLIČITÉHO

SYSTÉM REŽIMU ECO (ak je
súčasťou výbavy)
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• Systém režimu ECO vypnite, keď sa vyžaduje
zrýchlenie, ako napríklad:

– pri jazde s ťažkým nákladom pasažierov ale-
bo nákladu vo vozidle

– pri jazde do strmého svahu

FUNKCIA SPRIEVODCU PRE PEDÁL
ECO

Funkciu sprievodcu pre pedál ECO použite na zlep-
šenie spotreby paliva.

Keď je pruh sprievodcu pre pedál ECO v zelenom
rozsahu ➀, znamená to, že s vozidlom jazdíte hos-
podárne.

Ak je pruh sprievodcu pre pedál ECO mimo zele-
ného rozsahu, znamená to, že plynový pedál je stla-
čený mimo rozsah hospodárnej jazdy.

Pruh sprievodcu pre pedál ECO sa nezobrazuje, keď:

• systém tempomatu (ak je súčasťou výbavy) je v
činnosti,

• rýchlosť vozidla je nižšia ako približne 4 km/h (2
MPH),

• radiaca páka je v polohe P (parkovanie), N (neut-
rál) alebo R (spiatočka),

Ak chcete funkciu sprievodcu pre pedál ECO zapnúť
alebo vypnúť, pozrite si “Nastavenia” v časti “2. Prí-
stroje a ovládače”.

OKOLIE ECO

Okolie ECO ➀ sa zobrazuje podľa činnosti plyno-
vého pedálu počas jazdy s vozidlom v režime ECO.

Okolie ECO sa rozsvieti v smere ➁ podľa toho, ako
sa spôsob jazdy stane priateľskejší k životnému pro-
strediu.

Ak chcete okolie ECO zapnúť alebo vypnúť, pozrite
si “Nastavenia” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

Okolie ECO sa nezobrazuje za nasledujúcich pod-
mienok

• rýchlosť vozidla je nižšia ako 10 km/h (6 MPH ),

• radiaca páka je v polohe P (parkovanie), N (neut-
rál) alebo R (spiatočka),

• systém tempomatu (ak je súčasťou výbavy) je v
činnosti,

ZÁZNAM JAZDY ECO

Keď je spínač zapaľovania v polohe OFF, zobrazí sa
zobrazenie riadenia ECO.

➀ Hodnotenie ECO

➁ Predošlých 5-krát (štatistika)

➂ Aktuálna spotreba paliva

➃ Najlepšia spotreba paliva

Výsledok hodnotenia ECO sa zobrazí, keď s vozid-
lom jazdíte približne 10 minút alebo viac.

➀: Čím hospodárnejšie jazdíte, tým viac sa
zobrazí.

➁: Zobrazí sa priemerná spotreba paliva pre pre-
došlých 5-krát.

➂: Zobrazí sa priemerná spotreba paliva od posled-
ného vynulovania.

➃: Zobrazí sa najlepšia spotreba paliva poslednej
histórie.

JVS0201XZ

JVS0200XZ

JVI0929XZ
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VAROVANIE

• Vozidlo nezastavujte a neparkujte nad horľa-
vými materiálmi, napr. suchou trávou, odpa-
dovým papierom alebo handrami. Môžu sa
vznietiť a spôsobiť požiar.

• Bezpečnostné postupy pri parkovaní vyžadu-
jú, aby ste zatiahli parkovaciu brzdu a radiacu
páku dali do polohy P (parkovanie) (model s
prevodovkou s plynulo meniteľným prevo-
dom (CVT)/prevodovka s dvojitou spojkou
(DCT)) alebo radiacu páku do príslušného pre-
vodového stupňa (model s MT (manuálna pre-
vodovka)). Nedodržanie tejto inštrukcie môže
spôsobiť, že sa vozidlo nečakane pohne alebo
prevráti a zapríčiní nehodu.

• Pri parkovaní vozidla skontrolujte, či je radiaca
páka v polohe P (parkovanie). Radiacu páku
nie je možné presunúť z polohy P (parkovanie)
bez stlačenia pedála nožnej brzdy (model s
prevodovkou s plynulo meniteľným prevo-
dom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spojkou
(DCT)).

• Keď je vozidlo bez dozoru, nikdy nenechávaj-
te motor bežať.

• Pri dlhšom parkovaní so zapnutým systémom
Stop/Štart (ak je súčasťou výbavy) sa motor
automaticky znovu naštartuje. Vozidlo nikdy
neopúšťajte, keď je spínač zapaľovania v po-
lohe ON.

• Vo vozidle nenechávajte deti bez dozoru. Moh-
li by nevedomky aktivovať spínače alebo ovlá-
dače alebo pohnúť vozidlom. Deti bez dozoru
sa môžu stať účastníkmi vážnych nehôd.

• Z dôvodu pomôcť znížiť riziko zranenia alebo
smrti počas neúmyselnej prevádzky vozidla
a/alebo jeho systémov nenechávajte vo vo-
zidle bez dozoru deti, osoby vyžadujúce po-
moc iných ani zvieratá. Okrem toho sa môže
teplota vo vnútri zatvoreného vozidla počas
teplého dňa rýchlo zvýšiť tak, že môže pred-
stavovať vysoké riziko zranenia alebo smrti
pre osoby a zvieratá.

PARKOVANIE
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1. Pevne zatiahnite parkovaciu brzdu.

2. Model s prevodovkou s plynulo meniteľným pre-
vodom (CVT)/prevodovka s dvojitou spojkou
(DCT): radiacu páku posuňte do polohy P (parko-
vanie).

Model s manuálnou prevodovkou (MT): radiacu
páku zaraďte do polohy R (spiatočka). Ak parku-
jete otočený smerom do kopca, presuňte páku
voliča do polohy 1 (1. prevodový stupeň).

3. Pre zabránenie vjazdu vozidla do premávky po-
čas parkovania na stúpaní je osvedčenou metó-
dou otočenie kolies podľa obrázka.

PARKOVANIE Z KOPCA S VYUŽITÍM OBRUBNÍKA
➀
Kolesá otočte smerom k obrubníku a vozidlo po-
suňte dopredu, kým sa kolesá jemne nedotknú
obrubníka. Potom zatiahnite parkovaciu brzdu.

PARKOVANIE DO KOPCA S VYUŽITÍM OBRUBNÍKA
➁
Kolesá otočte smerom od obrubníka a vozidlo
pomaly posuňte dozadu, pokým sa kolesá jemne
nedotknú obrubníka. Potom zatiahnite parkova-
ciu brzdu.

PARKOVANIE DO KOPCA ALEBO Z KOPCA BEZ PO-
UŽITIA OBRUBNÍKA ➂
Otočte kolesá smerom ku kraju vozovky tak, aby
sa vozidlo v prípade pohnutia pohybovalo sme-
rom mimo cesty. Potom zatiahnite parkovaciu
brzdu.

4. Model s inteligentným kľúčom:

Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF.

Model bez inteligentného kľúča:

Spínač zapaľovania dajte do polohy LOCK a vy-
berte kľúč.

POZNÁMKA

Pre model so systémom Stop/Štart:

Tento systém použite, keď vozidlo zastavíte na
určitú dobu, napríklad pri čakaní na semaforoch.

Motor zastavte pomocou spínača zapaľovania
pri parkovaní a pod. na dlhšiu dobu.

SSD0488Z

Model s ľavostranným riadením (LHD)

SSD0489Z

Model s pravostranným riadením (RHD)
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Systém parkovacieho snímača vydá zvuk, ktorým
vodiča informuje o prekážke v blízkosti nárazníka.

Keď je kláves [Zobrazenie] nastavený na možnosť
ON, na displeji s informáciami o vozidle sa automa-
ticky zobrazí pohľad snímača.

VAROVANIE

• Systém parkovacieho snímača je komfortná
funkcia, ale nie je náhradou za správne parko-
vanie. Za bezpečnosť pri parkovaní a iných

manévroch je vždy zodpovedný vodič. Pred
parkovaním sa vždy poobzerajte a skontroluj-
te, či je to bezpečné.

• Prečítajte si a porozumejte obmedzeniam
systému parkovacieho snímača, ktoré sú uve-
dené v tejto časti. Farby indikátora snímača a
vodiace čiary vzdialenosti v pohľade dopredu
(ak je súčasťou výbavy)/dozadu označujú rôz-
ne vzdialenosti k objektu. Nepriaznivé počasie
alebo ultrazvukové zdroje, ako napríklad au-

tomatická autoumyváreň, vzduchové brzdy
nákladného vozidla alebo pneumatická vŕtač-
ka, môžu mať vplyv na fungovanie systému,
čo môže znamenať znížený výkon alebo fa-
lošnú aktiváciu.

• Táto funkcia je navrhnutá ako pomôcka pre
vodiča pri rozpoznávaní veľkých statických
predmetov, ktorá pomôže predchádzať po-
škodeniu vozidla. Systém nie je navrhnutý tak,
aby zabraňoval kontaktu s malými alebo po-
hyblivými predmetmi. Vždy sa pohybujte po-
maly.

• Systém nezaznamená malé predmety pod ná-
razníkom a nie je schopný zaznamenať ani
predmety tesne pri nárazníku alebo na zemi.

• Systém možno nerozpozná nasledujúce pred-
mety.

– 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 nevyrovnaný alebo
ohnutý, snímacia zóna sa môže zmeniť, čo
spôsobí nesprávne meranie prekážok alebo
falošné poplachy.

VÝSTRAHA

• Vnútri vozidla by malo byť čo možno najväčšie
ticho, aby ste zvuk počuli jasne.

• Snímače (nachádzajúce sa na čelnej strane
predného nárazníka) udržiavajte bez snehu,
ľadu a veľkých nahromadení nečistôt. Sníma-

SSD0723Z

Typ A

JVS0437XZ

Typ B

SYSTÉM PARKOVACIEHO SNÍMAČA (ak je súčasťou výbavy)
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če nečistite pomocou ostrých predmetov. Ak
budú snímače zakryté, zníži sa presnosť fun-
kcie snímača.

Pre vozidlá vybavené zadnými snímačmi (typ A):

Systém informuje pomocou vizuálnych a zvukových
signálov o prekážkach za vozidlom, keď je radiaca
páka v polohe R (spiatočka).

Systém sa vypne pri rýchlostiach nad 10 km/h (6
MPH). Pri nižších rýchlostiach sa znovu zapne.

Prerušovaný zvuk sa vypne po 3 sekundách, keď
prekážku rozpozná len parkovací snímač a vzdiale-
nosť sa nezmení. Zvuk sa vypne, keď sa prekážka
vzdiali od vozidla.

Pre vozidlá vybavené prednými a zadnými sní-
mačmi (Typ B):

Systém informuje vizuálnym a zvukovým signálom
o prekážke vpredu, keď je radiaca páka v polohe D
( jazda vpred) a o prekážkach vpredu aj vzadu, keď
je radiaca páka v polohe R (spiatočka).

Systém sa vypne pri rýchlostiach nad 10 km/h (6
MPH). Pri nižších rýchlostiach sa znovu zapne.

Prerušovaný zvuk sa vypne po 3 sekundách, keď
prekážku rozpozná len parkovací snímač a vzdiale-
nosť sa nezmení. Zvuk sa vypne, keď sa prekážka
vzdiali od vozidla.

Keď sa kraj vozidla dostane bližšie k objektu, zobra-
zia sa indikátory parkovacieho snímača ➀ (ak je sú-
časťou výbavy).

Keď sa stred vozidla dostane bližšie k objektu, zo-
brazí sa indikátor stredu ➁ (ak je súčasťou výbavy).

Po zistení predmetu sa zobrazí indikátor (zelený) a
začne blikať a tón bude znieť prerušovane. Keď sa
vozidlo priblíži k predmetu, farba indikátora sa zme-
ní na žltú a rýchlosť blikania sa zvýši. Keď sa vozidlo
dostane veľmi blízko k predmetu, indikátor presta-
ne blikať a jeho farba sa zmení na červenú a zvuk
bude znieť neprerušovane.

SPÍNAČ VYPNUTIA systému
parkovacieho snímača (SONARU)
(ak je súčasťou výbavy)
Tlačidlá alebo na ovládacích prvkoch na-
montovaných na volante umožňujú vodičovi
vypnúť systém parkovacieho snímača (sonaru).

Systém parkovacieho snímača (sonaru) sa automa-
ticky zapne za nasledovných podmienok:

• Keď spínač zapaľovania dáte z polohy OFF do
polohy ON.

• Keď radiacu páku presuniete z akejkoľvek inej
polohy do polohy R (spiatočka).

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

Funkciu automatického zapínania môžete zapínať
a vypínať pomocou klávesu [Zobrazenie] v ponuke
nastavení. Pozri “Parkovacie pomôcky (ak je súčas-
ťou výbavy)” v časti “2. Prístroje a ovládače”.

NASTAVENIE SYSTÉMU
parkovacieho snímača (SONARU)

Ak chcete vybrať režim nastavenia parkovacieho
snímača (sonaru), vykonajte nasledujúce kroky.

1. Použite tlačidlá ➃ na volante, až kým sa na
displeji s informáciami o vozidle nezobrazí polož-
ka [Nastavenia] a následne stlačte tlačidlo <OK>
➀.

JVS1050XZ

JVI1566XZ
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2. Pomocou tlačidiel ➁ vyberte položku [Pod-
pora riadenia]. Potom stlačte tlačidlo <OK> ➀.

3. Vyberte položku [Parking Aids] a stlačte tlačidlo
<OK> ➀.

4. Spomedzi nasledovných možností si vyberte po-
ložku ponuky, ktorú chcete zmeniť.

[Križujúca premávka] (ak je súčasťou
výbavy)
Zapnutie alebo vypnutie použitia snímača. Zapnite
alebo vypnite systém RCTA (Upozornenie na dopra-
vu za vozidlom). Pre ďalšie podrobnosti si pozrite
“Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) (ak je
súčasťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riade-
nie”.

[ON] (predvolené) - [OFF]

[Pohyblivý objekt] (ak je súčasťou
výbavy)
Zapnutie alebo vypnutie použitia snímača. Pre ďal-
šie podrobnosti si pozrite “Funkcia rozpoznania po-
hyblivých objektov (MOD) (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “4. Obrazovka displeja, kúrenie a klimatizácia a
audio systém”.

[ON] (predvolené) - [OFF]

[Predný snímač] (ak je súčasťou výbavy)
Zapnutie alebo vypnutie použitia snímača.

[ON] (predvolené) - [OFF]

[Rear Sensor]
Zapnutie alebo vypnutie použitia snímača.

[ON] (predvolené) - [OFF]

[Display] (Displej) (ak je súčasťou
výbavy)
Po aktivácii snímača automaticky zobrazí pohľad
snímača na displeji s informáciami o vozidle.

[ON] (predvolené) - [OFF]

[Hlasitosť]
Upravuje hlasitosť tónu.

[Hlasné] - [Stredné] (predvolené) - [Tiché]

[Rozsah]
Upravuje detekčný dosah snímača.

[Far] - [Mid.] (predvolené) - [Near]

Vaše nové vozidlo bolo vytvorené tak, aby sa pri-
márne využívalo na prevoz pasažierov a batožiny.

Ťahanie prívesu prispeje k ďalšiemu zaťaženiu mo-
tora, hnacieho ústrojenstva, riadenia, bŕzd a iných
systémov. Ťahanie prívesu znásobuje iné javy, napr.
kolísanie v prípade bočného vetra, pri jazde po hr-
boľatých vozovkách alebo pri predbiehaní nákladia-
kov.

Podľa toho by ste mali prispôsobiť váš štýl jazdy a
rýchlosť jazdy. Pred ťahaním prívesu navštívte au-
torizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo kvali-
fikovanú dielňu, kde vám vysvetlia riadne používa-
nie ťažného zariadenia.

PREVÁDZKOVÉ PREVENTÍVNE
OPATRENIA
• Príves neťahajte počas obdobia zábehu.

• Pred jazdou sa uistite, že svetelný systém prí-
vesu správne funguje.

• Dodržiavajte zákonom predpísané maximálne
rýchlosti pri jazde s prívesom. Neprekračujte
rýchlosť 100 km/hod (62 MPH).

• Vyhýbajte sa prudkým štartom a brzdeniam.

• Vyhýbajte sa ostrým zatáčaniam a zmenám
jazdných pruhov.

• Vždy jazdite s vašim vozidlom miernou rýchlos-
ťou.

• Nasledujúce systémy (ak sú súčasťou výbavy)
nepoužívajte pri ťahaní prívesu:

– Systém varovania pri zmene jazdného pru-
hu (LDW)

– Systém Intelligent Lane Intervention

ŤAHANIE PRÍVESU
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– Systém Intelligent Cruise Control (ICC)

– Systém inteligentnej núdzovej brzdy so sys-
témom detekcie chodcov

– Systém ProPILOT

• Režim AUTO vyberte, ak je vaše vozidlo vybave-
né systémom pohonu všetkých kolies (4WD).

• Dodržiavajte pokyny výrobcu prívesu.

• Vyberte si vhodné ťažné zariadenia (zariadenie
na pripojenie prívesu, bezpečnostná reťaz, streš-
ný nosič, atď.) pre vaše vozidlo a príves. Tieto
zariadenia sú k dispozícii u autorizovaného pre-
dajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej diel-
ni, kde môžete získať aj detailnejšie informácie o
ťahaní prívesu.

• Nikdy nedovoľte, aby celkový náklad prívesu
(hmotnosť prívesu plus hmotnosť nákladu) ne-
prekročil maximálnu hodnotu, ktorá je nastave-
ná pre vozidlo a ťažné zariadenie. Kvôli informá-
ciám kontaktujte predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

• Príves musí byť naložený tak, že ťažké náklady
sú umiestnené nad nápravou. Maximálna povo-
lená vertikálna záťaž pôsobiaca na ťažné zaria-
denie prívesu nesmie byť prekročená.

• Vaše vozidlo nechávajte skontrolovať oveľa čas-
tejšie ako sú intervaly uvedené v samostatnej
brožúre o údržbe.

• Ťahanie prívesu si vyžaduje väčšiu spotrebu pa-
liva ako za normálnych okolností, pretože sa vý-
znamne zvyšuje ťažný výkon a odpor.

Pri ťahaní prívesu pravidelne kontrolujte indiká-
tor teploty chladiacej kvapaliny motora, aby ste
zabránili prehriatiu motora.

TLAK V PNEUMATIKE
Pri ťahaní prívesu nahustite pneumatiky na maxi-
málny odporúčaný tlak COLD (pre plné zaťaženie),
ktorý je uvedený na štítku o pneumatikách.

Ak má vozidlo namontované dočasnú rezervnú
pneumatiku alebo kompaktnú rezervnú pneuma-
tiku, príves neťahajte.

BEZPEČNOSTNÉ REŤAZE
Medzi vozidlom a prívesom vždy použite vhodnú re-
ťaz. Reťaz by mala byť prekrížená a mala by byť pri-
pevnená na hák, nie na nárazník alebo nápravu vo-
zidla. Reťazi nechajte dostatočnú vôľu, aby ste
umožnili zatáčanie.

BRZDY PRÍVESU
Skontrolujte, či sú brzdy prívesu namontované pod-
ľa miestnych predpisov. Taktiež skontrolujte, či sa aj
ostatné vybavenie prívesu zhoduje s lokálnymi
predpismi.

Keď parkujete, vždy zablokujte kolesá aj na vozidle,
aj na prívese. Zatiahnite ručnú brzdu na prívese, ak
je súčasťou výbavy. Parkovanie v strmom svahu
vám neodporúčame.

Ak nie je možné vyhnúť sa parkovaniu v strmom
svahu, dajte radiacu páku do polohy P (parkovanie)
(modely s prevodovkou s plynulo meniteľným pre-
vodom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spojkou
(DCT)) alebo zaraďte vhodný prevodový stupeň
(modely s manuálnou prevodovkou) a predné kole-
sá otočte smerom k obrubníku.

ROZPOZNANIE PRÍVESU (ak je
súčasťou výbavy)
Ak ťaháte príves pomocou originálnej elektrickej sa-
dy NISSAN pre ťažnú tyč a použijete spínač smero-
vých svetiel, elektrický systém vozidla zaznamená
dodatočné elektrické zaťaženie osvetlením prívesu.
Výsledkom bude iný zvuk pri zapnutí spínača sme-
rových svetiel.
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MONTÁŽ ŤAŽNÉHO ZARIADENIA
Spoločnosť NISSAN vám odporúča, aby ste ťažné
zariadenie pre ťahanie prívesu montovali za nasle-
dujúcich okolností:

• Maximálne povolené vertikálne zaťaženie ťažné-
ho zariadenia: 736 N (75 kg, 166 lb)

• Ťažné zariadenie, montážne body a inštalačné
časti na vašom vozidle: podľa obrázku.

• Zadný previs ťažného zariadenia: jA 1 108 mm
(43,6 palca)

Dodržiavajte všetky pokyny výrobcu ťažného zaria-
denia pre montáž a používanie.

VAROVANIE

• Ak motor nebeží alebo je počas jazdy vypnutý,
posilňovač riadenia nebude fungovať. Riade-
nie bude oveľa ťažšie.

• Keď sa kontrolka elektrického posilňovača
riadenia rozsvieti pri zapnutom motore, posil-
ňovač riadenia zastaví svoju činnosť. Vozidlo
budete stále ovládať, ale riadenie bude oveľa
ťažšie.

Systém elektrického posilňovača riadenia je navrh-
nutý tak, aby počas jazdy poskytol pomoc pri ovlá-
daní volantu malou 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-
ňovania riadenia a ochraňuje ho to pred poškode-
ním. Pokým je posilňovanie riadenia zredukované,
ovládanie volantu bude ťažké. Keď sa teplota sys-
tému elektrického posilňovania riadenia zníži, úro-
veň posilňovania riadenia sa vráti do normálu. Vy-
hnite sa opakovaniu takého ovládania volantu, kto-
ré môže spôsobiť prehriatie systému elektrického
posilňovania riadenia.

Ak volant otočíte rýchlo, budete počuť zvuk trenia.
Nie je to však porucha.

Ak sa kontrolka elektrického posilňovania riadenia
rozsvieti počas chodu motora, môže to zna-

menať, že systém elektrického posilňovania riade-
nia nefunguje správne a môže potrebovať vykona-
nie servisu. Systém elektrického posilňovača riade-
nia dajte skontrolovať autorizovanému predajcovi

JVS0440X

SYSTÉM ELEKTRICKÉHO
POSILŇOVAČA RIADENIA
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vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni. (Pozri
časť “Kontrolka elektrického posilňovača riadenia” v
časti “2. Prístroje a ovládače”.)

Keď sa kontrolka elektrického posilňovača riadenia
rozsvieti pri zapnutom motore, posilňovač riadenia
zastaví svoju činnosť. Stále budete mať kontrolu nad
vozidlom. Brzdový pedál však musíte stlačiť väčšou
silou, obzvlášť v ostrých zatáčkach a pri nízkych
rýchlostiach.

Brzdový systém má dva samostatné hydraulické
okruhy. Ak zlyhá jeden okruh, stále budete schopní
brzdiť dvomi kolesami.

PREVENTÍVNE OPATRENIA K
BRZDÁM
Podtlakové brzdy
Posilňovač bŕzd pomáha pri brzdení pomocou pod-
tlaku motora. Ak sa motor zastaví, môžete vozidlo
zastaviť stlačením pedála nožnej brzdy. Avšak na
zastavenie vozidla bude potrebný väčší tlak chodid-
la na pedál nožnej brzdy. Vzdialenosť potrebná na
zastavenie bude dlhšia.

Ak motor nebeží alebo je počas jazdy vypnutý, posil-
ňovač bŕzd nebude fungovať. Brzdenie bude ťažšie.

VAROVANIE

Nepribrzďujte s vypnutým motorom.

Používanie bŕzd
Vašu nohu počas jazdy nenechávajte opretú o pe-
dála nožnej brzdy. Prehriali by sa tým brzdy, rýchlej-
šie by sa opotrebovalo brzdové obloženie/doštičky
a zvýšila by sa spotreba paliva.

Aby ste znížili opotrebovanie bŕzd a zabránili pre-
hriatiu bŕzd, znížte rýchlosť a pred zjazdom zo str-
mého kopca alebo dlhého klesania zaraďte nižší
prevodový stupeň. Prehriate brzdy môžu znížiť brz-
diaci účinok a môžu spôsobiť stratu kontroly nad
vozidlom.

Počas jazdy na klzkých povrchoch buďte pri brz-
dení, zrýchľovaní alebo podraďovaní opatrní. Prud-
ké brzdenie alebo zrýchľovanie môže spôsobiť pre-
klzávanie kolies a následnú nehodu.

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 pedál, aby
ste brzdy zahriali. Túto činnosť vykonávajte dovte-
dy, kým sa neobnoví pôvodný účinok bŕzd. Pokým
brzdy nefungujú normálne, nejazdite s vozidlom vy-
sokou rýchlosťou.

Zábeh parkovacej brzdy
Čeľuste parkovacej brzdy zabehávajte vždy, keď
dôjde k oslabeniu účinku zastavenia pomocou par-
kovacej brzdy alebo po výmene brzdových čeľustí
a/alebo bubnov/rotorov parkovacej brzdy, aby ste
tak zaručili najlepší brzdný výkon.

Tento postup je vysvetlený v servisnej príručke vo-
zidla a môže ho vykonať predajca vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovaná dielňa.

Jazda hore kopcom
Pri rozbiehaní v strmom svahu je niekedy obtiažne
ovládať naraz brzdu aj spojku (pre model s manuál-
nou prevodovkou). Vozidlo držte na mieste zatia-
hnutím parkovacej brzdy. Nepreklzujte spojku. Keď
ste pripravení naštartovať, pomaly uvoľnite parko-
vaciu brzdu, a pritom stlačte plynový pedál a uvoľ-
ňujte pedál spojky.

Jazda z kopca
Počas jazdy z kopca je efektívnou pomôckou pri
ovládaní vozidla brzdenie motorom. Pre model s
manuálnou prevodovkou (MT) by ste mali pred kle-

BRZDOVÝ SYSTÉM
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saním radiacu páku dať polohy nižšej rýchlosti. Pre
model s prevodovkou s plynulo meniteľným prevo-
dom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spojkou (DCT)
vyberte režim manuálneho radenia alebo polohu L.

BRZDOVÝ ASISTENT
Keď sila použitá na brzdový pedál presiahne určitú
úroveň, aktivuje sa brzdový asistent, ktorý vytvára
väčšiu brzdnú silu, ako bežný posilňovač bŕzd, do-
konca aj pri slabej sile tlačenia na pedál.

VAROVANIE

Brzdový asistent je iba pomôcka pri činnosti asis-
tovaného brzdenia a nie je výstrahou pred kolí-
ziou a únikovým zariadením. Je na zodpovednos-
ti vodiča, aby dával pozor, jazdil bezpečne a ovlá-
dal vždy vozidlo.

ANTIBLOKOVACÍ BRZDOVÝ SYSTÉM
(ABS)

VAROVANIE

• Antiblokovací brzdový systém (ABS) je sofisti-
kované zariadenie, ale nie je schopné pred-
chádzať nehodám spôsobeným bezohľadnou
alebo nebezpečnou technikou jazdy. Pomáha
udržať vozidlo počas brzdenia na klzkých po-
vrchoch ovládateľné. Pamätajte si, že vzdiale-
nosti potrebné na zastavenie sú na klzkých
povrchoch dlhšie ako na normálnych povr-
choch, dokonca aj so systémom ABS. Brzdné
dráhy môžu byť dlhšie na drsných, štrkových
alebo zasnežených cestách alebo v prípade
použitia snehových reťazí. Vždy udržiavajte

bezpečnú vzdialenosť od vozidla jazdiaceho
pred vami. Za bezpečnosť je zodpovedný vý-
lučne vodič.

• Typ a stav pneumatík môže taktiež ovplyvniť
efektívnosť bŕzd.

– Pri výmene pneumatík namontujte na
všetky štyri kolesá pneumatiky špecifickej
veľkosti.

– Keď montujete náhradné koleso skontro-
lujte, či má správnu veľkosť a typ podľa
štítka na kolese. (Pozri časť “Štítok na
pneumatike” v časti “9. Technické informá-
cie”.)

– Pre podrobné informácie si pozrite “Pne-
umatiky a kolesá” 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 mení tlak brzdovej kvapaliny, aby zabránil kto-
rémukoľvek kolesu zablokovať sa. Zabránením za-
blokovania každého kolesa systém pomáha vodičo-
vi udržať kontrolu nad ovládaním vozidla a pomáha
minimalizovať kĺzanie a otáčanie na klzkých povr-
choch.

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, môže
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
otestuje systém vždy po naštartovaní a pohnutí vo-
zidla dopredu 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 za-
znamená poruchu, systém ABS odpojí a rozsvieti sa
kontrolka systému ABS na prístrojovom paneli. Brz-
dový systém potom funguje normálne, ale bez po-
moci proti zablokovaniu.

Ak sa kontrolka ABS rozsvieti počas samotestovania
alebo počas jazdy, nechajte vozidlo skontrolovať u
autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Normálna prevádzka
ABS sa zapne pri rýchlostiach vyšších ako 5 až 10
km/h (3 až 6 MPH). Rýchlosť sa líši v závislosti od
podmienok na ceste.

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-
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
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znamenať, že podmienky vozovky sú nebezpečné
počas jazdy im treba venovať zvýšenú pozornosť.

Keď opúšťate vozidlo:

• Vždy si kľúč zoberte so sebou – aj ak opúšťate
vozidlo vo vlastnej garáži.

• Úplne zatvorte všetky okná a zamknite všetky
dvere.

• Vaše vozidlo odparkujte vždy na takom mieste,
kde naň vidíte. Počas noci parkujte v dobre
osvetlenom priestore.

• Ak máte namontovaný bezpečnostný systém,
použite ho - hoci aj na krátku dobu.

• Vo vozidle nikdy nenechávajte bez dozoru deti a
zvieratá.

• Vo vozidle nikdy nenechávajte cennosti. Cennos-
ti si vždy vezmite so sebou.

• Dokumenty od vozidla nikdy nenechávajte vo
vozidle.

• Nikdy nenechávajte predmety na strešnom no-
siči. Odložte predmety zo strešného nosiča a
majte ich a uzamknite ich vo vozidle.

• Vo vozidle nikdy nenechávajte rezervný kľúč.

VAROVANIE

• Bez ohľadu na podmienky, vždy jazdite pozor-
ne. Zrýchľujte a spomaľujte s najväčšou
opatrnosťou. Ak zrýchľujete alebo spomaľu-
jete príliš prudko, hnacie kolesá strácajú trak-
ciu.

• Pri jazde v studenom počasí je potrebná dlh-
šia brzdná dráha. Brzdenie by ste mali začať
skôr ako pri jazde na suchých povrchoch.

• Na klzkých vozovkách si od vozidiel jazdiacich
pred vami udržiavajte väčšiu vzdialenosť.

• Vlhký ľad (0 °C, 32 °F a mrznúci dážď), sneh a
ľad môžu byť klzké a jazda na takýchto povr-
choch môže byť veľmi náročná. V takýchto
podmienkach bude mať vozidlo omnoho
menšiu priľnavosť a trakciu. Snažte sa vyhý-
bať 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 vozovkách v
tienistých oblastiach. Ak pred sebou uvidíte
zľadovatenú cestu, pribrzdite ešte predtým,
ako ju dosiahnete. Nepokúšajte sa brzdiť, keď
sa už nachádzate na ľade a vyhýbajte sa tak-
tiež prudkým zatočeniam volantu.

• Na klzkých vozovkách nepoužívajte tempo-
mat.

• Sneh môže pod vašim vozidlom zachytávať
nebezpečné výfukové plyny. Sneh z výfuko-
vého potrubia a z okolia vášho vozidla vždy
odstráňte.

ZABEZPEČENIE VOZIDLA ŠOFÉROVANIE V CHLADNOM
POČASÍ
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AKUMULÁTOR
Ak akumulátor počas extrémne studených podmie-
nok nie je úplne nabitý, elektrolyt akumulátora mô-
že zamrznúť a poškodiť akumulátor. Aby ste udržali
maximálnu efektivitu akumulátora, mali by ste ho
pravidelne kontrolovať. Pre podrobnosti si pozrite
“Akumulátor” v časti “8. Údržba a “urob-si-sám”” tej-
to príručky.

CHLADIACA KVAPALINA MOTORA
Ak idete vozidlo nechať vonku bez nemrznúcej kva-
paliny, vypustite chladiaci systém, vrátane bloku
motora. Pred opätovnou prevádzkou vozidla sys-
tém znovu naplňte. Pre podrobnosti si pozrite “Vý-
mena chladiacej kvapaliny motora” v časti “8. Údrž-
ba a “urob-si-sám”” tejto príručky.

VYBAVENIE PNEUMATIKAMI
1. Ak máte na predných/zadných kolesách vozidla

namontované 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.

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 montážou
pneumatík s hrotmi si pozrite lokálne, štátne a
iné nariadenia a zákony.

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 reťazí. Ak to výrobca sneho-
vých reťazí odporúča, použite napínač sneho-
vých reťazí, aby ste dostatočne utiahli reťaze.Voľ-
né koncové články snehových reťazí musia byť
zaistené alebo odstránené, aby sa predišlo mož-
nému poškodeniu blatníkov alebo podvozka ich
búchaním o tieto časti. Okrem toho jazdite zní-
ženou rýchlosťou, pretože v opačnom prípade sa
môže vaše vozidlo poškodiť a/alebo môžu byť
negatívne ovplyvnené manévrovacie schopnosti
a výkon vozidla.

ŠPECIÁLNA ZIMNÁ VÝBAVA
Odporúčame vám, aby ste v zime mali vo vozidle
nasledujúce veci:

• 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), možno bude obtiažne uvoľniť parkova-
ciu brzdu, ak je aplikovaná, pretože môže byť prim-
rznutá. Za účelom dosiahnutia bezpečného parko-
vania dajte radiacu páku do polohy “1” (1.) alebo “R”
(spiatočka) (pre model s MT), prípadne do polohy “P”
(parkovanie) (model s CVT/DCT) a kolesá bezpečne
zablokujte.

Ak chcete elektronickú parkovaciu brzdu udržať po
vypnutí motora uvoľnenú, pozrite si “Parkovacia
brzda” v časti “3. Kontroly a nastavenia pred riade-
ním”.

PROTIKORÓZNA OCHRANA
Chemikálie, ktoré sa používajú na ošetrovanie vo-
zoviek v zime sú extrémne korozívne a urýchľujú
koróziu a rozklad podvozkových prvkov, ako sú na-
pr. výfukový systém, palivové a brzdové vedenia,
brzdové lanká, podlahové časti a blatníky.

V zime musíte pravidelne čistiť podvozok. Ďalšie
informácie si pozrite v časti “Protikorózna
ochrana” v časti “7. Vzhľad a starostlivosť”.

Ohľadne dodatočnej ochrany proti hrdzi a korózii,
ktorá je potrebná v niektorých oblastiach, sa po-
raďte s autorizovaným predajcom vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanou dielňou.
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Spínač výstražných svetiel pracuje nezávisle od po-
lohy spínača zapaľovania s výnimkou prípadu, keď
je akumulátor vybitý.

Výstražné svetlá sa používajú na upozornenie os-
tatných vodičov, keď musíte zastaviť alebo zapar-
kovať za núdzových podmienok.

Keď stlačíte spínač výstražných svetiel, budú blikať
všetky smerovky. Výstražné svetlá vypnete opätov-
ným stlačením spínača výstražných svetiel.

Keď sa zistí náraz, ktorý by mohol spustiť dopln-
kové airbagy, automaticky zablikajú výstražné svet-
lá. Ak stlačíte spínač výstražných svetiel, výstražné
svetlá zhasnú.

VAROVANIE

Spínač výstražných svetiel nevypínajte, pokým si
nie ste istí, že takéto konanie je bezpečné. Vý-
stražné svetlá taktiež nemusia automaticky bli-
kať, a to v závislosti od sily nárazu.

V prípade defektu pneumatiky postupujte podľa na-
sledovných pokynov.

SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU V
PNEUMATIKÁCH (TPMS) (ak je
súčasťou výbavy)

VAROVANIE

• Ak sa kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky
rozsvieti počas jazdy, vyhnite sa náhlym otá-
čaniam volantu alebo prudkému brzdeniu,
znížte rýchlosť vozidla, čo možno najskôr zíď-
te z cesty na bezpečné miesto a vozidlo za-
stavte. Jazda s podhustenými pneumatikami
môže pneumatiky natrvalo poškodiť a zvýšiť
pravdepodobnosť poruchy pneumatiky. Môže
dôjsť k vážnemu poškodeniu vozidla, k neho-
de a následkom môže byť vážne zranenie
osôb. Skontrolujte tlak vo všetkých štyroch
pneumatikách. Kontrolku nízkeho tlaku pne-
umatík vypnete upravením tlaku pneumatík
na odporúčaný tlak COLD (studených) pne-
umatík, uvedený na štítku pneumatík. Ak sa
kontrolka rozsvieti počas jazdy potom, ako ste
tlak v pneumatike upravili, pneumatika môže
mať defekt alebo sa môže jednať o poruchu
systému TPMS. V prípade defektu nahraďte
pneumatiku čo možno najskôr rezervnou pne-
umatikou (ak je súčasťou výbavy). Ak nemáte
defekt na žiadnej z pneumatík a vo všetkých
pneumatikách je správny tlak vzduchu,
nechajte si vozidlo skontrolovať u autorizova-
ného predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni.

• Keď namontujete rezervnú pneumatiku alebo
vymeníte koleso, systém TPMS nebude fungo-
vať a po dobu 1 minúty bude blikať kontrolka
nízkeho tlaku v pneumatike, pretože rezervná
pneumatika nie je vybavená systémom TPMS.
Indikátor zostane po tejto 1 minúte svietiť.
Ohľadne výmeny pneumatiky a/alebo vynu-
lovania systému sa čo možno najskôr obráťte
na predajcu vozidiel NISSAN alebo na kvalifi-
kovanú dielňu.

• Výmena kolies za kolesá bez pôvodnej špeci-
fikácie spoločnosti NISSAN môže mať vplyv na
správnosť prevádzky TPMS.

Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
sleduje tlak vo všetkých pneumatikách, okrem re-
zervnej. Po rozsvietení kontrolky nízkeho tlaku pne-
umatík je jedna alebo viacero pneumatík výrazne
podhustených. V prípade jazdy s vozidlom pri níz-
kom tlaku pneumatík sa aktivuje TPMS a upozorní
vás na to kontrolkou nízkeho tlaku v pneumatikách
(na prístrojovom paneli). Tento systém sa zapne len
v prípade, že s vozidlom jazdíte rýchlosťami vyššími
ako 25 km/h (16 MPH).

Pre ďalšie podrobnosti si pozrite “ Kontrolka nízke-
ho tlaku pneumatiky (ak je súčasťou výbavy)” v časti
“2. Prístroje a ovládače”a “Systém sledovania tlaku v
pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy)” v
časti “5. Naštartovanie a riadenie”.

SIC2475Z

SPÍNAČ VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL DEFEKT PNEUMATIKY
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ZASTAVENIE VOZIDLA

VAROVANIE

• Uistite sa, že ste riadne aktivovali parkovaciu
brzdu.

• Radiacu páku presuňte do polohy P (parkova-
nie) (model s prevodovkou s plynulo meniteľ-
ným prevodom (CVT)/prevodovka s dvojitou
spojkou (DCT) alebo ju presuňte do polohy R
(spiatočka) (model s manuálnou prevodov-
kou).

• Nikdy nevymieňajte kolesá, keď je vozidlo na
svahu, ľade alebo klzkom povrchu. Je to ne-
bezpečné.

• Pneumatiky nikdy nevymieňajte na takom
mieste, kde je ostatná doprava príliš blízko
vášho vozidla. Zavolajte profesionálnu cestnú
asistenčnú službu.

1. Bezpečne odstavte vozidlo mimo cestu, čo naj-
ďalej od ostatnej premávky.

2. Zapnite výstražné svetlá.

3. Zaparkujte na rovnom povrchu.

4. Aktivujte parkovaciu brzdu.

5. Model s prevodovkou s plynulo meniteľným pre-
vodom (CVT)/prevodovka s dvojitou spojkou
(DCT): radiacu páku posuňte do polohy P (parko-
vanie).

Model s manuálnou prevodovkou (MT): radiacu
páku zaraďte do polohy R (spiatočka).

6. Vypnite motor.

7. Otvorte kapotu a poskladajte trojuholníkový ref-
lektor (ak je súčasťou výbavy):

• Aby ste upozornili ostatných účastníkov pre-
mávky.

• Aby ste upozornili personál profesionálnej
asistenčnej služby, že potrebujete pomoc.

8. Dostaňte všetkých cestujúcich von z vozidla na
bezpečné miesto, mimo premávky a z dosahu
vozidla.
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PRÍPRAVA NÁSTROJOV A
REZERVNEJ PNEUMATIKY (ak je
súčasťou výbavy)
Z úložného priestoru vyberte zdvihák, potrebné ná-
stroje a rezervnú pneumatiku.

1. Dvierka ukladacieho priestoru odstráňte súčas-
ným stlačením dvoch uvoľňovacích plôšok.

2. Uvoľnite svorku držiacu zdvihák a súpravu ná-
strojov a potom súpravu nástrojov vyberte.

3. Zdvihák uvoľnite otáčaním páky zdviháka ➀
podľa zobrazenia na obrázku.

NCE496

Typ A

JVE0371XZ

Typ B
JVE0374XZ
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4. Dolnú časť ➁ zdviháka otočte o 90 stupňov, hor-
nú časť ➂ zdviháka vyklopte smerom k vám a
zdvihák potom pomaly vyberte. Ak chcete zdvi-
hák uložiť, tento postup vykonajte v opačnom
poradí a páku zdviháka potom dotiahnite tak,
aby sa neotriasala.

VÝSTRAHA

Pri vyberaní zdviháka dávajte pozor, aby ste si ru-
ky neudreli o vozidlo. V opačnom prípade by ste
sa následkom toho mohli zraniť.

POZNÁMKA

• Pri ukladaní zdviháka nedoťahujte nadmerne
páku zdviháka pomocou skrutkovača. Takým-
to konaním by ste mohli spôsobiť deformáciu
montážnej oblasti zdviháka.

• Nedovoľte, aby sa zdvihák dostal do kontaktu
s vnútornými časťami. Takéto konanie by
mohlo spôsobiť poškodenie vozidla.

Rezervná pneumatika (dvojradový
model)

Pre typ A:
Rezervná pneumatika sa nachádza pod podlaho-
vými doskami batožinového priestoru.

1. Vyberte podlahové dosky batožinového priesto-
ru.

2. Odstráňte svorku držiacu rezervnú pneumatiku.

Pre typ B:
Rezervná pneumatika a náradie sa nachádzajú pod
podlahovými doskami batožinového priestoru.

1. Vyberte podlahové dosky batožinového priesto-
ru.

2. Vyberte náradie z úložného priestoru.

3. Odstráňte svorku držiacu rezervnú pneumatiku.

JVE0164X

SCE0367AZ

JVE0373XZ
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Rezervná pneumatika (trojradový
model)

Pre typ A:
Rezervná pneumatika sa nachádza pod podlaho-
vými doskami batožinového priestoru.

1. Sedadlá tretieho radu sklopte a potom odstráňte
podlahovú dosku batožinového priestoru ➀. Pre

sklopenie sedadiel tretieho radu si pozrite “Tretí
rad sedadiel (ak je súčasťou výbavy)” v časti
“1. Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a
doplnkový systém zaistenia”.

2. Sedadlo zdvihnite potiahnutím popruhu ➁.

3. Odmontujte kryt ➂

4. Odstráňte svorku držiacu rezervnú pneumatiku.

Pre typ B:
Rezervná pneumatika a náradie sa nachádzajú pod
podlahovými doskami batožinového priestoru.

1. Sedadlá tretieho radu sklopte a potom odstráňte
podlahovú dosku batožinového priestoru ➀. Pre
sklopenie sedadiel tretieho radu si pozrite “Tretí
rad sedadiel (ak je súčasťou výbavy)” v časti
“1. Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a
doplnkový systém zaistenia”.

2. Sedadlo zdvihnite potiahnutím popruhu ➁.

3. Odmontujte kryt ➂.

4. Vyberte náradie z úložného priestoru.

5. Odstráňte svorku držiacu rezervnú pneumatiku.

ZABLOKOVANIE KOLIES

VAROVANIE

Uistite sa, že ste zablokovali príslušné koleso, aby
ste zabránili pohybu vozidla, ktorý môže spôso-
biť zranenie osôb.

JVE0166X

SCE0367AZ

JVE0373XZ

MCE0001DZ
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Umiestnite vhodné bloky ➀ k prednej i zadnej stra-
ne kolesa, diagonálne oproti prázdnej pneumatike
jA , aby ste zabránili pohnutiu vozidla, keď je na zdvi-
háku.

ODSTRÁNENIE KRYTU KOLESA (ak
je súčasťou výbavy)

VAROVANIE

Puklicu nikdy neodstraňujte rukami. Môže to spô-
sobiť zranenie.

Puklicu odstráňte pomocou zdvíhacej tyčky ➀ pod-
ľa obrázka.

Medzi koleso a tyčku umiestnite tkaninu ➁, aby ste
zabránili poškodeniu kolesa a puklice

ODSTRÁNENIE KOLESA

SCE0630Z

JVE0165XZ

Zdvíhacie body
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Dvíhanie vozidla

VAROVANIE

• Prečítajte si a dodržiavajte pokyny uvedené v
tejto časti.

• NEVCHÁDZAJTE POD VOZIDLO, KTORÉ STOJÍ NA
ZDVIHÁKU.

• Nikdy nepoužívajte zdvihák, ktorý nebol do-
daný spolu s vaším vozidlom.

• Zdvihák, ktorý je dodávaný spolu s vaším vo-
zidlom je určený iba na dvíhanie vášho vozidla
počas výmeny kolesa. Zdvihák, dodaný s va-
šim vozidlom, nepoužívajte na iné vozidlá.

• Nikdy nedvíhajte vozidlo na inom mieste, ako
je určený bod na priloženie zdviháka.

• Vozidlo nikdy nezdvíhajte viac, ako je potreb-
né.

• Na alebo pod zdvihák nikdy neukladajte blo-
ky.

• Keď je vozidlo na zdviháku, nikdy neštartujte
motor, ani ho nenechávajte bežať. Vozidlo sa
môže náhle pohnúť a to môže spôsobiť neho-
du.

• Nikdy nedovoľte pasažierom, aby zostali vo
vozidle, keď je koleso zložené na zemi.

• Pred použitím si prečítajte štítok s upozorne-
ním umiestnený na telese zdviháka.

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, rov-
nej zemi.

2. Zarovnajte hlavu zdviháka medzi dva zárezy v
bode na priloženie zdviháka v prednej, alebo v
zadnej časti.

3. Drážku hlavy zdviháka vložte medzi zárezy pod-
ľa obrázku.

4. Pomocou kľúča na matice kolies uvoľnite každú
maticu kolesa o jednu alebo dve otáčky proti
smeru chodu hodinových ručičiek.

Neodstraňujte matice kolesa, kým je koleso
položené na zemi.

5. Opatrne zdvíhajte vozidlo, kým nedosiahnete
vzdialenosť medzi kolesom a povrchom.

6. Ak chcete zdvihnúť vozidlo, bezpečne uchopte
páku a tyč zdviháka oboma rukami a otočte pá-
kou zdviháka.

Odstránenie kolesa
1. Odmontujte matice kolesa.

2. Odstráňte poškodené koleso.

VÝSTRAHA

Koleso je ťažké. Uistite sa, že vaše nohy sa nachá-
dzajú mimo oblasti kolesa a v prípade potreby
použite rukavice, aby ste predišli zraneniam.

MONTÁŽ NÁHRADNÉHO KOLESA

VAROVANIE

• Nikdy nepoužívajte iné matice kolies ako tie,
ktoré boli dodané s vaším vozidlom. Nespráv-
ne matice kolies alebo nesprávne dotiahnuté

SCE0574Z

SCE0039Z
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matice kolies môžu spôsobiť uvoľnenie alebo
odpadnutie kolesa. Mohlo by to spôsobiť ne-
hodu.

• Na skrutky alebo matice kolies nikdy nepouží-
vajte olejové mazivo. Môže to spôsobiť uvoľ-
nenie matíc kolesa.

• Rezervná pneumatika typu T je navrhnutá len
pre núdzové použitie.

1. Z povrchu medzi kolesom a nábojom odstráňte
blato a nečistotu.

2. Náhradnú pneumatiku opatrne nasaďte a prs-
tami dotiahnite matice kolesa. Skontrolujte, či sa
všetky matice kolesa dotýkajú povrchu kolesa
horizontálne.

3. Striedavo a rovnomerne doťahujte matice kole-
sa v zobrazenom poradí (➀ - ➄), viac ako 2 krát
s kľúčom na matice kolies, až kým nie sú dotia-
hnuté.

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
dotiahnite matice kolies na stanovený krútiaci
moment.

Doťahovací moment matice kolesa:
108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)

Matice kolies musia byť vždy dotiahnuté podľa
určenia. Odporúčame vám dotiahnuť matice ko-
lies podľa určenia pri každom intervale mazania.

VAROVANIE

Po najazdení 1.000 km (600 míľ) znovu utiahnite
matice kolies (taktiež v prípade defektu pneuma-
tiky a pod.).

Pre modely vybavené systémom
sledovania tlaku v pneumatikách
(TPMS)
• Po nastavení tlaku pneumatiky musíte TPMS vy-

nulovať. Pozri “Systém sledovania tlaku v pne-
umatikách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy)” v čas-
ti “5. Naštartovanie a riadenie” pre podrobnosti o
postupe vynulovania.

• Po nastavení tlaku pneumatiky na tlak STUDE-
NEJ pneumatiky sa potom, ako vozidlo prejde
viac ako 1,6 km (1 míľu), na displeji tlaku pneuma-
tík (ak je súčasťou výbavy na displeji s informáci-
ami o vozidle) môže zobraziť vyšší tlak ako tlak
STUDENEJ pneumatiky. Je to spôsobené tým, že
tlak pneumatík sa zvyšuje spolu so zvýšením
teploty pneumatík. Neznamená to poruchu sys-
tému.

UKLADANIE POŠKODENEJ
PNEUMATIKY A NÁRADIA

VAROVANIE

• Vždy sa uistite, že použitá pneumatika, zdvi-
hák a náradie sú po použití správne odložené.
Takéto predmety by sa totiž v prípade nehody
alebo prudkého brzdenia mohli stať nebez-
pečnými projektilmi.

• Rezervná pneumatika typu T je navrhnutá len
pre núdzové použitie.

1. Do odkladacieho priestoru bezpečne uložte pou-
žitú poškodenú pneumatiku, zdvihák a náradie v
opačnom poradí, ako pri vyberaní. (Pozri časť
“Príprava nástrojov a rezervnej pneumatiky (ak je
súčasťou výbavy)” uvedené skôr v tejto časti.)

2. Znovu namontujte podlahové dosky batožinové-
ho priestoru.

3. Zatvorte veko batožinového priestoru.

POZNÁMKA

Pri ukladaní zdviháka a nástrojov tieto pred ulo-
žením zviažte a pripevnite pomocou pásky, ktorá
sa nachádza vo vaku s nástrojmi. V opačnom prí-
pade sa nástroje môžu dostať do vzájomného
kontaktu a vytvárať hluk.
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VAROVANIE

• Nesprávne štartovanie pripojením na cudzí
zdroj môže spôsobiť výbuch batérie. Výbuch
batérie môže spôsobiť vážne zranenia alebo
smrť. Rovnako môže spôsobiť aj poškodenie
vozidla. Dodržiavajte pokyny uvedené v tejto
časti.

• V blízkosti akumulátora sa neustále nachádza
výbušný vodíkový plyn. Všetky zdroje iskier a
plameňa udržiavajte čo najďalej od akumulá-
tora.

• Pri práci na alebo v blízkosti batérie vždy nos-
te ochranu očí a dajte si dolu prstene, náram-
ky a iné šperky.

• Nikdy sa nenahýnajte nad batériu, kým štar-
tujete pripojením na cudzí zdroj.

• Zabráňte kontaktu elektrolytu batérie s oča-
mi, pokožkou, oblečením alebo lakovanými
povrchmi vozidla. Elektrolyt batérie je korozív-
na kyselina sírová a môže spôsobiť ťažké po-
páleniny. Ak kvapalina príde do kontaktu s
čímkoľvek, okamžite opláchnite kontaktné
miesto množstvom vody.

• Akumulátor udržiavajte mimo dosahu detí.

• Pomocná batéria musí mať napätie 12 Voltov.
Použitie pomocnej batérie s nesprávnym na-
pätím poškodí vaše vozidlo.

• Nikdy neskúšajte pripojiť zamrznutú batériu
na cudzí zdroj. Mohla by vybuchnúť a spôsobiť
vážne zranenia.

JVE0160XZ

Model s motorom QR25

JVE0161XZ

Modely s motormi MR16 a MR20

WAG0019XZ

Model s motorom HR13

JVE0193XZ

Model s motorom R9M

NAŠTARTOVANIE PRIPOJENÍM
NA CUDZÍ ZDROJ
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1. Ak je náhradná batéria v inom vozidlejB , umiest-
nite obe vozidlájA ajB , aby ste priniesli batérie
do malej vzdialenosti.

VÝSTRAHA

Ak je vybitý akumulátor vozidla jA vybaveného
systémom inteligentného kľúča, spínač zapaľo-
vania nie je možné premiestniť z polohy LOCK a
ak je zamknuté riadenie, volant sa nedá pohnúť.
Pripojte štartovacie káble k pomocnému vozidlu

skôrjB ako otočíte alebo stlačíte spínač zapaľo-
vania a odomknete riadenie.

2. Aktivujte parkovaciu brzdu.

3. Model s prevodovkou s plynulo meniteľným pre-
vodom (CVT)/prevodovka s dvojitou spojkou
(DCT): radiacu páku posuňte do polohy P (parko-
vanie).

Model s manuálnou prevodovkou (MT): Radiacu
páku posuňte do polohy N (neutrál).

4. Vypnite všetky nepotrebné elektrické systémy
(svetlomety, kúrenie, klimatizáciu atď.).

5. Spínač zapaľovania dajte do polohy LOCK.

6. Odstráňte odvzdušňovacie ventily, ak sú súčas-
ťou výbavy, na akumulátore.

7. Batériu zakryte riadne vyžmýkanou handrou, aby
ste tak predišli nebezpečenstvu výbuchu.

8. Štartovacie káble pripojte v poradí podľa obráz-
ka (➀, ➁, ➂, ➃).

VÝSTRAHA

• Kladný pól pripojte j+ vždy ku kladnému
póluj+ a záporný pól pripojtej- ku kostre
a NIE na záporný pól akumulátoraj- .

• Skontrolujte, či sa štartovacie káble nedo-
týkajú pohyblivých častí v priestore moto-
ra.

• Skontrolujte, či sa svorky štartovacích káb-
lov nedotýkajú žiadneho iného kovu.

9. Naštartujte motor pomocného vozidla jB a ne-
chajte ho niekoľko minút bežať.

10. Stlačte plynový pedál pomocného vozidlajB na
približne 2.000 ot./min.

11. Motor štartovaného vozidlajA naštartujte nor-
málnym spôsobom.

VÝSTRAHA
Nikdy neštartujte dlhšie ako 10 sekúnd. Ak sa
motor ihneď nenaštartuje, spínač zapaľova-
nia dajte do polohy OFF a pred opätovným po-
kusom o naštartovanie počkajte najmenej 10
sekúnd.

12. Po naštartovaní motora opatrne odpojte štar-
tovacie káble v opačnom poradí, ako na obráz-
ku (➃, ➂, ➁, ➀).

13. Handru odstráňte a zlikvidujte, pretože by moh-
la byť kontaminovaná korozívnou kyselinou.

14. Znovu nasaďte odvzdušňovacie ventily, ak ste
ich odstránili.

POZNÁMKA

• Pre model so systémom Stop/Štart použite
špeciálny akumulátor, ktorý má vylepšenú ka-
pacitu nabíjania-vybíjania a životnosť. Vyhni-
te sa použitiu nešpecializovaného akumulá-
tora pre systém Stop/Štart, pretože to môže
spôsobiť skoré opotrebovanie akumulátora
alebo poruchu systému Stop/Štart. Pre aku-
mulátor odporúčame používať originálne die-
ly NISSAN. Ak chcete získať viac informácií,
kontaktujte autorizovaného predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

• Pre model so systémom Stop/Štart môže ak-
tivácia systému Stop/Štart trvať dlhšie po vý-
mene akumulátora alebo po odpojení svorky
akumulátora na dlhú dobu a jej následnom
opätovnom pripojení. Systém Stop/Štart sa
taktiež neaktivuje pri prvej jazde po štartovaní
pomocou káblov.

JVE0363XZ

Model s motorom M9R

WAG0018XZ

Model s motorom R9N
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Nikdy sa nepokúšajte naštartovať motor roztlače-
ním vozidla.

VÝSTRAHA

• Model s prevodovkou s plynulo meniteľným
prevodom (CVT), prevodovkou s dvojitou spoj-
kou (DCT) a model s manuálnou prevodovkou
(MT) nie je možné naštartovať roztlačením. Ta-
kýmto konaním by sa mohla prevodovka po-
škodiť.

• Model vybavený trojcestným katalyzátorom
neštartujte roztláčaním. Akýkoľvek pokus o
nastavenie uhla môže spôsobiť poškodenie
trojcestného katalyzátora.

• Nikdy sa nepokúšajte ťahaním stroja štarto-
vať motor. Po naštartovaní motora môže náh-
ly pohyb vpred spôsobiť kolíziu s ťažným vo-
zidlom.

• Model vybavený systémom Stop/Štart nie je
možné naštartovať roztlačením vozidla.

VAROVANIE

• V prípade prehriatia vozidla nikdy nepokračuj-
te v jazde. Ak budete v jazde pokračovať, môže
to spôsobiť požiar vozidla.

• Nikdy neotvárajte kapotu motora, ak z nej vy-
chádza para.

• Nikdy neotvárajte zátku chladiča alebo zátku
nádržky chladiacej kvapaliny motora, keď je
motor horúci. Ak otvoríte zátku chladiča alebo
nádržku chladiacej kvapaliny, keď je motor
horúci, natlakovaná horúca voda vystrekne
von a môže spôsobiť popáleniny, obarenie ale-
bo vážne zranenie.

• Ak z motora vychádza para alebo chladiaca
kvapalina, postavte sa ďalej od vozidla, aby
ste predišli popáleniu.

• Ventilátor motora môže naskočiť vždy, keď
teplota chladiacej kvapaliny prekročí predvo-
lenú výšku.

• Dávajte pozor, aby vaše ruky, vlasy, šperky ale-
bo oblečenie neprišlo do kontaktu alebo sa
nezachytilo do ventilátora chladenia alebo
hnacích remeňov.

Ak sa vaše vozidlo prehrieva (indikované indikáto-
rom vysokej teploty) alebo ak cítite stratu výkonu
motora, zaznamenáte nezvyčajný zvuk, atď., postu-
pujte nasledovne:

1. Bezpečne odstavte vozidlo mimo cestu, čo naj-
ďalej od ostatnej premávky.

2. Zapnite výstražné svetlá.

3. Aktivujte parkovaciu brzdu.

4. Model s prevodovkou s plynulo meniteľným pre-
vodom (CVT)/prevodovka s dvojitou spojkou
(DCT): radiacu páku posuňte do polohy P (parko-
vanie).

Model s manuálnou prevodovkou (MT): Radiacu
páku posuňte do polohy N (neutrál).

MOTOR NEVYPÍNAJTE.

5. Otvorte všetky okná.

6. Vypnite klimatizáciu. Ovládanie teploty dajte na
maximálne teplo a ovládač ventilátora na vysokú
rýchlosť.

7. Vystúpte z vozidla.

8. Pred otvorením kapoty motora vizuálne skontro-
lujte a počúvajte, či z chladiča neuniká para. Pred
ďalším postupom počkajte, či neuvidíte paru ale-
bo unikajúcu chladiacu kvapalinu.

9. Otvorte kapotu motora.

10. Vizuálne skontrolujte, či je spustený ventilátor
chladenia.

11. Vizuálne skontrolujte chladič a hadice chladiča
na možné úniky.

Ak ventilátor chladenia nebeží alebo ak chladia-
ca kvapalina uniká, vypnite motor.

12. Keď sa motor ochladí, skontrolujte hladinu chla-
diacej kvapaliny v nádržke pri naštartovanom
motore. Neotvárajte zátku chladiča.

13. Ak je to potrebné, pridajte chladiacu kvapalinu
do nádržky.

Vaše vozidlo nechajte skontrolovať/opraviť u auto-
rizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni.

NAŠTARTOVANIE ROZTLAČENÍM AK SA VAŠE VOZIDLO
PREHRIEVA
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Pri ťahaní vášho vozidla musíte dodržiavať lokálne
nariadenia o ťahaní vozidiel. Nesprávne vybavenie
pre ťahanie môže poškodiť vaše vozidlo. Aby ste
zaistili správne ťahanie a predišli náhodnému po-
škodeniu vášho vozidla, spoločnosť NISSAN vám od-
porúča, aby ste na odtiahnutie vášho vozidla využili
personál profesionálnej cestnej pomoci. Odporúča-
me vám, aby ste zamestnancovi profesionálnej
cestnej pomoci umožnili prečítať nasledujúce pre-
ventívne opatrenia.

PREVENTÍVNE OPATRENIA K
ŤAHANIU VOZIDLA
• Pred ťahaním sa uistite, že prevodovka, mecha-

nizmus riadenia a hnacia jednotka sú v prevádz-
kyschopnom stave. Ak je ktorákoľvek jednotka
poškodená, vozidlo je nutné odtiahnuť na prí-
vese alebo na nákladnom vozidle na prevoz au-
tomobilov. (Model s pohonom dvoch kolies
(2WD))

• Spoločnosť NISSAN odporúča odťahovanie vo-
zidla so zdvihnutými hnacími (prednými) kole-
sami. (Model s pohonom dvoch kolies (2WD))

• Pred ťahaním vždy pripojte bezpečnostné reťa-
ze

• Nikdy nejazdite vo vozidle, ktoré je ťahané.

• Pod vaše vozidlo v žiadnom prípade nevstupuj-
te, keď je už zdvihnuté odťahovacím vozidlom.

• Nikdy neťahajte model s pohonom štyroch ko-
lies (4WD) s ktorýmkoľvek kolesom na zemi, pre-
tože to môže spôsobiť vážne a nákladné poško-
denie hnacieho ústrojenstva.

ŤAHANIE ODPORÚČANÉ
SPOLOČNOSŤOU NISSAN
Ťahanie modelu s pohonom štyroch
kolies (4WD)

Spoločnosť NISSAN odporúča, aby boli pri odťaho-
vaní vozidla použité odťahovacie vozíky alebo, aby
bolo vozidlo položené na rovnom ťažnom návese
podľa obrázka.

VÝSTRAHA
Nikdy neodťahujte model 4WD s ktorýmkoľvek
kolesom na zemi. Ak to urobíte, spôsobíte vážne
a drahé poškodenie hnacieho ústrojenstva.

Ťahanie modelu s pohonom dvoch
kolies (2WD)

Predné kolesá na zemi:
Spoločnosť NISSAN odporúča, aby boli pri odťaho-
vaní vozidla pod prednými kolesami použité odťa-

JVE0169XZ

Model 4WD

JVE0170XZ

Model 4WD

JVE0167XZ

Model 2WD

JVE0168XZ

Model 2WD

ŤAHANIE VÁŠHO VOZIDLA
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hovacie vozíky alebo, aby bolo vozidlo položené na
rovnom ťažnom návese podľa obrázka.

VÝSTRAHA

Model s prevodovkou s plynulo meniteľným pre-
vodom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spojkou
(DCT) nikdy neťahajte s prednými kolesami na ze-
mi. Ak to urobíte, spôsobíte vážne a drahé poško-
denie hnacieho ústrojenstva.

Model s manuálnou prevodovkou (MT):

Ak je nevyhnutné, aby ste odťahovali vozidlo s ma-
nuálnou prevodovkou s prednými kolesami na ze-
mi, vykonajte nasledovný postup:

1. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF.

2. Volant zabezpečte v polohe priamo dopredu po-
mocou lana alebo podobného zariadenia.

3. Presuňte radiacu páku do polohy N (Neutrál).

4. Uvoľnite parkovaciu brzdu.

5. Pri každom ťahaní pripojte bezpečnostnú reťaz.

Zadné kolesá na zemi:
1. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF.

2. Presuňte radiacu páku do polohy N (Neutrál).

3. Uvoľnite parkovaciu brzdu.

4. Pri každom ťahaní pripojte bezpečnostnú reťaz.

Všetky štyri kolesá na zemi:
Spoločnosť NISSAN odporúča, aby bolo vozidlo
umiestené na rovné odťahovacie vozidlo podľa ob-
rázku.

VÝSTRAHA

Model s prevodovkou s plynulo meniteľným pre-
vodom (CVT)/prevodovkou s dvojitou spojkou

(DCT) nikdy neťahajte so všetkými štyrmi kolesa-
mi na zemi. Ak to urobíte, spôsobíte vážne a dra-
hé poškodenie hnacieho ústrojenstva.

Model s manuálnou prevodovkou (MT):

Ak je nevyhnutné, aby ste odťahovali vozidlo s ma-
nuálnou prevodovkou s všetkými štyrmi kolesami
na zemi, vykonajte nasledovné postupy.

VÝSTRAHA

• Nikdy neodťahujte model s manuálnou prevo-
dovkou so všetkými štyrmi kolesami na zemi
smerom dozadu.

1. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF.

2. Presuňte radiacu páku do polohy N (Neutrál).

3. Uvoľnite parkovaciu brzdu.

Uvoľňovanie uviaznutého vozidla

VAROVANIE

• Počas ťahania nikomu nedovoľte, aby stál v
blízkosti ťažného lana.

• Nikdy neprešmykujte kolesá vysokou rýchlos-
ťou. Môže to spôsobiť ich prasknutie a tým
vážne zranenia. Niektoré časti vozidla sa tak-
tiež môžu prehriať a poškodiť.

Záchranné háky použite v prípade, že pneumatiky
vášho vozidla uviaznu v piesku, snehu alebo blate a
nedá sa s ním odísť bez toho, aby sa odtiahlo.

• Použite len záchranné háky. Ťažne zariadenie
nepripájajte k žiadnej inej časti karosérie vozidla.
V opačnom prípade by sa mohla poškodiť karo-
séria vozidla.

• Záchranné háky použite len na vyťahovanie vo-
zidla.

• Záchranné háky sú pri vyslobodzovaní uviaznu-
tého vozidla pod obrovskou silou. Ťažne zaria-
denie ťahajte vždy priamo z vozidla. Záchranné
háky nikdy nenapínajte pod uhlom.

Vpredu:

JVE0379XZ

Vpredu

SCE0833Z

Vpredu
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➀ Pomocou vhodného nástroja odstráňte kryt
háku.

➁ Podľa obrázku bezpečne namontujte
záchranný hák. (Hák je uložený v úložnej
oblasti pod podlahovými doskami
batožinového priestoru.)

Po použití záchranný hák správne uložte na určené
miesto.

Vzadu:

Zadný hák je navrhnutý ako záchranný hák.

JVE0192XZ
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Aby ste udržali pôvodný vzhľad vášho vozidla je dô-
ležitá správna starostlivosť.

Vždy, keď je to možné, odparkujte vaše vozidlo v
garáži alebo v krytom priestore, aby ste minimalizo-
vali možnosti poškodenia lakovaných povrchov
vášho vozidla.

Ak je nevyhnutné parkovať vonku, zaparkujte v tieni
alebo prekryte vaše vozidlo plachtou. Pri nasadzo-
vaní alebo sťahovaní ochranného krytu dávajte
pozor, aby ste nepoškriabali povrchový náter.

UMÝVANIE
V nasledujúcich prípadoch umyte vaše vozidlo čo
najskôr, aby ste zaistili ochranu lakovaného povr-
chu:

• Po daždi, ktorý môže spôsobiť poškodenie lako-
vaného povrchu pôsobením kyslého dažďa.

• Po jazde na pobrežných cestách, čo môže spô-
sobiť koróziu pôsobením morského vzduchu.

• Keď sa na lakovaný povrch dostanú kontami-
nanty, napr. sadze, vtáčí trus, miazga zo stromov,
kovové častice alebo hmyz.

• Keď sa na lakovanom povrchu nahromadí prach
alebo blato.

1. Povrch vozidla umyte špongiou a množstvom vo-
dy.

2. Povrch vozidla jemne a dôkladne umyte jemným
mydlom, špeciálnym šampónom na vozidlá ale-
bo univerzálnym prostriedkom na umývanie ria-
du zmiešaným s čistou, letnou (nie horúcou) vo-
dou.

VÝSTRAHA

• Vozidlo neumývajte silným domácim myd-
lom, silnými chemickými čistiacimi pros-
triedkami, benzínom alebo rozpúšťadlami.

• Vozidlo neumývajte na priamom slnečnom
svetle alebo kým je karoséria vozidla horú-
ca, pretože sa na nej môžu prejaviť 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.

3. Opláchnite vozidlo dôkladne veľkým množstvom
čistej vody.

4. Vlhkým semišom vysušte lakovaný povrch a vy-
hnite sa zanechaniu vodných škvŕn.

Pri umývaní vozidla dávajte pozor na nasledujúce:

• Miesta vo vnútri prírub, kĺbov a záhybov na dve-
rách, zadných dvierkach, zadných výklopných
dverách a kapote motora sú obzvlášť citlivé na
vplyv posypovej soli. Preto musíte tieto oblasti
pravidelne čistiť.

• Skontrolujte, či nie sú upchaté odvodňovacie ot-
vory na spodnej hrane dvier.

• Na podvozok a podbehy nastriekajte vodu, aby
ste uvoľnili nečistoty a/alebo opláchli soľ.

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. U autorizovaného pre-

dajcu vozidiel NISSAN alebo v ktoromkoľvek obcho-
de s príslušenstvom pre automobily sú k dispozícii
špeciálne čistiace produkty.

VOSKOVANIE
Pravidelné voskovanie chráni lakovaný povrch a na-
pomáha pri udržaní vzhľadu nového vozidla.

Po navoskovaní odporúčame leštenie, aby sa od-
stránil zvyšok vosku a predišlo sa “opršanému”
vzhľadu.

Predajca vozidiel NISSAN vám môže pomôcť pri vý-
bere správnych voskovacích produktov.

VÝSTRAHA

• Pred nanesením vosku na lakovaný povrch va-
še vozidlo dostatočne a dôkladne poumývaj-
te.

• Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu, ktoré sú
dodané spolu s voskom.

• Nepoužívajte vosk, ktorý obsahuje abrazívne
látky alebo čističe, ktoré môžu poškodiť lako-
vanú úpravu vozidla.

Strojové alebo agresívne leštenie základného/finál-
neho laku môže spôsobiť matnosť laku alebo zane-
chať na laku rotačné odtlačky.

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.

ČISTENIE EXTERIÉRU
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PODVOZOK
V oblastiach, kde sa v zimnom období používa po-
sypová soľ, je potrebné pravidelne čistiť podvozok
vozidla, aby sa predišlo usadzovaniu nečistôt a soli
a urýchleniu korózie podvozku a odpruženia vozid-
la.

Pred zimným obdobím a potom znovu na jar musí-
te skontrolovať ochranný náter podvozku vozidla a
v prípade potreby ho obnoviť.

KOLESÁ
• Kolesá umývajte vždy pri čistení vozidla, aby ste

udržali ich vzhľad.

• Vnútornú stranu kolies očistite vždy pri výmene
kolesa alebo pri čistení podvozku vozidla.

• Pri umývaní kolies nepoužívajte abrazívne čis-
tiče.

• Disky kolies pravidelne kontrolujte na zárezy ale-
bo koróziu. To môže spôsobiť stratu tlaku alebo
poškodenie lemu pneumatiky.

• Spoločnosť NISSAN vám odporúča navoskova-
nie kolies, ktoré chráni kolesá pred účinkami soli
v oblastiach, kde sa soľ v zimnom období pou-
žíva.

ČISTENIE HLINÍKOVÝCH
ZLIATINOVÝCH KOLIES
Kolesá pravidelne umývajte špongiou namočenou
v jemnom mydlovom roztoku, obzvlášť počas zim-
ného obdobia v oblastiach, kde sa používa soľ. Zvyš-
ky soli môžu spôsobiť stratu farby kolies, ak nie sú
pravidelne umývané.

VÝSTRAHA

Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov, aby
ste predišli zhrdzaveniu alebo strate farby kolies:

• Na čistenie kolies nepoužívajte čistič, ktorý
obsahuje silnú kyselinu alebo žieraviny.

• Keď sú kolesá horúce, nenanášajte na ne čis-
tiace prostriedky na kolesá. Teplota kolies by
mala byť rovnaká, ako je vonkajšia teplota.

• Aby ste úplne odstránili čistič do 15 minút od
jeho nanesenia, kolesá dôkladne opláchnite.

CHRÓMOVANÉ ČASTI
Všetky chrómované časti pravidelne čistite neabra-
zívnym leštidlom na chróm, aby ste udržali jeho lesk.

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 látky si prečítajte
odporúčania výrobcu. Niektoré ochranné prostried-
ky na látku obsahujú chemikálie, ktoré môžu spôso-
biť vyblednutie poťahového materiálu sedadiel.

Na čistenie krytov meračov a ukazovateľov použite
mäkkú handru namočenú do vody.

VÝSTRAHA

• Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlo ani žiadne
podobné materiály.

• Malé častice znečistenia môžu byť abrazívne
a môžu poškodiť kožené povrchy, preto by ste
ich mali okamžite odstrániť. Nepoužívajte
mydlá na čistenie sediel, automobilové vosky,
leštidlá, olejové čistiace kvapaliny, rozpúšťad-
lá, detergenty, ani čističe na báze amoniaku,
pretože poškodzujú prírodný vzhľad kože.

• Nikdy nepoužívajte ochranné prostriedky na
látku, ak to neodporúča výrobca.

• Na kryty meračov a ukazovateľov nepoužívaj-
te čistič na sklo alebo na plasty. Môže ich totiž
poškodiť.

ČISTENIE INTERIÉRU
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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 obvykle
pripnú k prieduchom. Tieto produkty môžu spô-
sobiť okamžité poškodenie a stratu farieb v prí-
pade 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

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.

Pri umiestňovaní podlahovej rohože preveďte háčik
konzoly cez otvor v rohoži a súčasne vycentrujte
rohož v priestore nôh.

Pravidelne kontrolujte, či sú rohože správne umiest-
nené.

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 nepoužívajte
ostré nástroje, abrazívne čističe alebo dezinfekč-
né čističe na báze chlóru. Mohli by poškodiť elek-
trické vodiče, ako napríklad prvky vyhrievania za-
dného skla.

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY

VAROVANIE

• Zabráňte, aby sa vlhké bezpečnostné pásy na-
vinuli do navíjača.

• Na čistenie bezpečnostných pásov nikdy ne-
používajte bielidlo, farbu alebo chemické roz-
púšťadlá, pretože tieto materiály môžu vážne
oslabiť tkaninu bezpečnostných pásov.

Bezpečnostné pásy možno utrieť špongiou navlh-
čenou v jemnom mydlovom roztoku.

Pred použitím nechajte pásy v tieni úplne vysušiť.
(Pozri časť “Bezpečnostné pásy” v časti “1. Bezpeč-
nosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový
systém zaistenia”.)

JVA0018XZ
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NAJBEŽNEJŠIE FAKTORY
PRISPIEVAJÚCE KU KORÓZII
VOZIDLA
• Nahromadenie nečistôt udržujúcich vlhkosť v

škárach, otvoroch a iných oblastiach jednotli-
vých dielov karosérie.

• Poškodenie lakovaného povrchu a iných
ochranných povlakov spôsobené štrkom a ka-
meňmi alebo drobnými nehodami.

VPLYV ENVIRONMENTÁLNYCH
FAKTOROV NA MIERU KORÓZIE
Vlhkosť
Nahromadenie piesku, nečistôt a vody na vnútornej
strane podlahy vozidla môže urýchliť koróziu. Mok-
ré koberce na podlahe/podlahové rohože vnútri vo-
zidla úplne nevyschnú. Mali by ste ich vybrať a úplne
vysušiť, aby ste predišli korózii podlahových pane-
lov.

Relatívna vlhkosť vzduchu
Korózia sa urýchli v miestach s vysokou relatívnou
vlhkosťou.

Teplota
Vysoké teploty urýchlia mieru korózie tých častí,
ktoré nie sú dostatočne odvetrané.

Korózia sa taktiež urýchli v oblastiach, kde teploty
zostávajú nad bodom mrazu.

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 kontrolujte malé poškodenia lakovaných
povrchov a čo možno najskôr ich opravte.

• Odvodňovacie otvory na dolnom okraji dverí ne-
chajte otvorené, aby ste predišli nahromadeniu
vody.

• Podvozok vozidla kontrolujte na hromadenie
piesku, nečistôt alebo soli. Ak sú tieto prítomné,
čo najskôr ich umyte vodou.

VÝSTRAHA

• Nikdy neodstraňujte nečistoty, piesok alebo
iný materiál z priestoru pre pasažierov ich
umytím hadicou. Špinu odstráňte vysávačom.

• Zabráňte, aby vola alebo iné kvapaliny prišli
do kontaktu s elektronickými komponentmi
vo vnútri vozidla, pretože by sa mohli poško-
diť.

Chemikálie, ktoré sa používajú na úpravu zľadova-
tených povrchov ciest, sú extrémne korozívne.
Urýchľujú koróziu a rozklad častí spodku automo-
bilu, ako je napr. výfukový systém, palivové a brz-
dové vedenia, brzdové lanká, podlahové plechy a
blatníky.

V zime musíte pravidelne čistiť podvozok.

Ohľadne dodatočnej ochrany proti hrdzi a korózii,
ktorá je potrebná v niektorých oblastiach, sa po-
raďte s autorizovaným predajcom vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanou dielňou.

PROTIKORÓZNA OCHRANA
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Určitá každodenná a pravidelná údržba je
nevyhnutná pre udržanie dobrého mechanického
stavu, emisií a výkonu motora vášho vozidla.

Je zodpovednosťou vlastníka, aby zabezpečil vyko-
nanie špecifickej a základnej údržby.

Ako vlastník vozidla ste jediný, kto môže zabezpečiť,
aby vaše vozidlo dostávalo správnu údržbu.

NAPLÁNOVANÁ ÚDRŽBA
Požadované položky naplánovanej údržby sú popí-
sané a uvedené v samostatnej brožúre s informáci-
ami o záruke a údržbe. Túto brožúru si musíte po-
zrieť, ak sa chcete uistiť, že na vašom vozidle sa
údržba vykonáva 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 môžete vykonať sami, kvalifikovaný
technik alebo ich môžete nechať vykonať u vášho
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej diel-
ni.

KDE ZÁJSŤ DO SERVISU
Ak sa vyžaduje servis alebo sa vaše vozidlo zdá byť
pokazené, nechajte systém skontrolovať a opraviť u
autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Počas normálnej každodennej prevádzky vozidla by
ste mali pravidelne vykonávať základnú údržbu
podľa popisu v tejto časti. Ak zaznamenáte akékoľ-
vek nezvyčajné zvuky, vibrácie alebo zápach, určite
skontrolujte príčinu alebo nechajte takúto kontrolu
čo najskôr vykonať u autorizovaného predajcu vo-
zidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni. Ak je zjav-
né, že je potrebné vykonať opravu, informujte auto-
rizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifiko-
vanú dielňu.

Keď vykonávate akékoľvek kontroly alebo práce na
údržbe, pozorne dodržiavajte “Preventívne opatre-
nia k údržbe” uvedené neskôr v tejto časti.

VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH BODOV
ÚDRŽBY
Dodatočné informácie o nasledujúcich úkonoch,
označených znakom * sa nachádzajú v nasledu-
júcom 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 fungujú hlad-
ko a skontrolujte aj zadné dvere, veko batožinového
priestoru a zadné výklopné dvere. Taktiež skontro-
lujte, či všetky západky bezpečne zapadnú. Ak je to
potrebné, namažte ich. Skontrolujte, či sekundárna
západka zabráni otvoreniu kapoty motora, ak je pri-
márna západka uvoľnená. Pri jazde v oblastiach, kde
sa na úpravu povrchu vozoviek používa soľ alebo
iné korozívne materiály, častejšie kontrolujte maza-
nie.

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 pri pohone jednej nápravy (2WD) pou-
žívate predné a zadné pneumatiky rovnakej veľkos-
ti: rotáciu pneumatík vykonávajte každých 10.000
km (6.000 míľ). Pneumatiky označené smerovými
indikátormi môžete rotovať len medzi prednými a
zadnými pneumatikami. Po dokončení rotácie skon-
trolujte, či smerové indikátory ukazujú v smere otá-
čania kolesa.

V prípade, že pri pohone dvoch náprav a pohone
všetkých kolies (4WD/AWD) používate predné a za-
dné pneumatiky rovnakej veľkosti: rotáciu pneuma-
tík vykonávajte každých 5.000 km (3.000 míľ). Pne-
umatiky označené smerovými indikátormi môžete
rotovať len medzi prednými a zadnými pneumati-
kami. Po dokončení 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.

POŽIADAVKY NA ÚDRŽBU ZÁKLADNÁ ÚDRŽBA

8-2 Údržba a “urob-si-sám”



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) (ak je súčasťou
výbavy):
V prípade výmeny pneumatík kvôli opotrebovaniu
alebo veku vymeňte driek ventilu snímača TPMS
(vrátane vložky ventilu a čiapočky).

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 pravidelnú
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. Skontrolujte činnosť posilňovača bŕzd. Podla-
hové rohože 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.

Pod kapotou motora a vozidlom
Tu uvedené body údržby by ste mali pravidelne kon-
trolovať, (napr. vždy keď kontrolujete motorový olej
alebo dopĺňate palivo).

Akumulátor (s výnimkou bezúdržbových
akumulátorov)*:
Skontrolujte hladinu kvapaliny v každom priečinku.
Mala by sa nachádzať medzi ryskou <UPPER> (HOR-
NÁ) a <LOWER> (DOLNÁ). Vozidlá prevádzkované pri
vysokých teplotách alebo v ťažkých podmienkach
si vyžadujú časté kontroly hladiny kvapaliny akumu-
látora.

Hladina brzdovej (a spojkovej) kvapaliny*:
Pre model s manuálnou prevodovkou (MT): skon-
trolujte, či je hladina brzdovej a spojkovej kvapaliny
medzi čiarami <MAX> a <MIN> na nádržkách.

Okrem modelu s manuálnou prevodovkou (MT):
skontrolujte, či je hladina brzdovej kvapaliny medzi
čiarami <MAX> a <MIN> na nádržke.

Hladina chladiacej kvapaliny motora*:
Hladinu chladiacej kvapaliny motora skontrolujte
vtedy, keď je motor studený. Skontrolujte, či je hla-
dina chladiacej kvapaliny medzi čiarami <MAX> a
<MIN> na nádržke.
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Hnacie remene motora*:
Skontrolujte, či hnacie remene nie sú rozstrapkané,
opotrebované, popraskané alebo zaolejované.

Hladina motorového oleja*:
Hladinu skontrolujte po odparkovaní vozidla (na
rovnom povrchu) a vypnutí motora.

Úniky kvapaliny:
Po chvíli odparkovania vozidla skontrolujte, či pod
vozidlom nie je viditeľný únik paliva, oleja, vody ale-
bo iných kvapalín. Kvapkanie vody z klimatizácie po
použití je normálne. Ak zaznamenáte akékoľvek
úniky alebo sú evidentné palivové výpary, skontro-
lujte príčinu a okamžite ju nechajte odstrániť.

Kvapalina ostrekovača okien*:
Skontrolujte, či je v nádržke dostatočné množstvo
kvapaliny.

PREVENTÍVNE OPATRENIA K
ÚDRŽBE
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

• Vozidlo odparkujte na rovný povrch, zatiahni-
te parkovaciu brzdu a zablokujte kolesá, aby
ste zabránili pohybu vozidla. Radiacu páku
presuňte do polohy P (parkovanie) (model s
prevodovkou s plynulo meniteľným prevo-
dom (CVT)/prevodovka s dvojitou spojkou

(DCT)) alebo ju presuňte do polohy N (neutrál)
(model s manuálnou prevodovkou).

• Keď vykonávate výmenu alebo opravy akých-
koľvek dielov, uistite sa, že spínač zapaľovania
je v polohe OFF alebo LOCK.

• Nepracujte pod kapotou motora, ak je motor
horúci. Vždy vypnite zapaľovanie a počkajte,
kým sa motor ochladí.

• Ak musíte pracovať pri bežiacom motore, drž-
te vaše ruky, oblečenie, vlasy a náradie mimo
pohybujúcich sa ventilátorov, remeňov a iných
pohyblivých častí.

• Odporúča sa, aby ste pred začatím práce na
vašom vozidle sňali všetky šperky, napr. prs-
tene, hodinky atď.

• Ak musíte naštartovať motor v uzavretom
priestore, napr. v garáži, uistite sa, že je v tom-
to priestore správna ventilácia pre únik výfu-
kových plynov.

• Nikdy nevchádzajte pod vozidlo, ktoré je zais-
tené zdvihákom.

• Dymiace látky, plameň a iskry držte čo najďa-
lej od paliva a akumulátora.

• Nikdy nepripájajte ani neodpájajte konektory
tranzistorových komponentov, ak je spínač
zapaľovania v polohe ON.

• Na benzínových motoroch so systémom viac-
bodového vstrekovania paliva (MFI) by mal
servis palivového filtra alebo palivových vede-
ní vykonávať autorizovaný predajca vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovaná dielňa, pretože
palivové vedenia sú pod vysokým tlakom aj
vtedy, keď je motor vypnutý.

• Vaše vozidlo je vybavené automatickým chla-
diacim ventilátorom motora. Môže sa kedy-
koľvek bez varovania spustiť, dokonca aj vte-
dy, keď je spínač zapaľovania v polohe OFF a
motor nie je v činnosti. Aby ste predišli zrane-
niam, vždy pred prácou v blízkosti ventilátora
odpojte záporný pól akumulátora.

• Pri všetkých prácach na vozidle noste ochra-
nu očí.

• Nikdy nenechávajte odpojené zväzky káblov
komponentov vzťahujúcich sa na motor a pre-
vodovku, keď je spínač zapaľovania v polohe
ON.

Modré občianstvo NISSAN

Vyhnite sa priamemu styku s použitým moto-
rovým olejom a chladivom. Nesprávne zlikvi-
dovaný motorový olej, chladiaca kvapalina
motora a/alebo iné kvapaliny vozidla môžu
znečistiť životné prostredie. Pri likvidácii kva-
palín vozidla sa vždy riaďte lokálnymi naria-
deniami.

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 alebo
nadmernú tvorbu emisií a môže ovplyvniť vašu zá-
ruku. Ak máte pochybnosti o ktorejkoľvek servis-
nej práci, nechajte ju vykonať u autorizovaného
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni.
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Prehľad motorového priestoru nájdete v “Moto-
rový priestor” v časti “0. Ilustrovaný obsah”. VAROVANIE

• Nikdy neotvárajte zátku chladiča alebo zátku
nádržky chladiacej kvapaliny motora, keď je
motor horúci. Únik natlakovanej kvapaliny z
chladiča môže spôsobiť vážne popáleniny. Po-
čkajte, kým sa motor a chladič neochladí.

• Chladiaca kvapalina motora je jedovatá a mali
by ste ju skladovať v označenej nádobe mimo
dosahu detí.

• Ak motor zastavíte, keď je horúci, chladiaci
ventilátor môže pracovať približne 3 až 5 mi-
núty (motor QR25, MR16, MR20, M9R a R9M)
alebo 10 minút (motor R9N HR13) po zastavení
motora, aby schladil komponenty v priestore
motora. Počas chodu chladiaceho ventilátora
si dávajte pozor, aby do neho nedostali ruky
alebo iné predmety.

Chladiaci systém motora je priamo vo výrobe napl-
nený vysokokvalitnou, celoročnou nemrznúcou
chladiacou kvapalinou. Nemrznúca kvapalina obsa-
huje inhibítory hrdzavenia a korózie, preto nie sú
ďalšie aditíva pre chladiaci systém potrebné.

VÝSTRAHA

• Nikdy nepoužívajte žiadne prísady do chladia-
ceho systému, ako napríklad tesniacu látku na
chladiče. Prísady môžu upchať systém a spô-
sobiť poškodenie motora, prevodovky a/ale-
bo chladiaceho systému.

• Pri dolievaní alebo výmene chladiacej kvapa-
liny použite len originálnu chladiacu kvapali-
nu pre motory značky NISSAN alebo ekviva-
lent s jej kvalitou so správnym zmiešavacím
pomerom.

PRE MODEL S MOTOROM R9N
Vonkajšia

teplota nadol
na

Chladiaca
kvapalina

motora
(koncentro-

vaná)

Demineralizo-
vaná alebo
destilovaná

voda°C °F

−35 −30 50 % 50 %

OKREM MODELU S MOTOROM R9N
Vonkajšia

teplota nadol
na

Chladiaca
kvapalina

motora
(koncentro-

vaná)

Demineralizo-
vaná alebo
destilovaná

voda°C °F

−15 5 30 % 70 %
−35 −30 50 % 50 %

Originálna chladiaca kvapalina pre motory značky
NISSAN alebo ekvivalent rovnakej kvality. Originálna
chladiaca kvapalina pre motory značky NISSAN je
predmiešaným (zmiešavací pomer 50 %) typom
chladiva.

Použitie iných typov chladiacej kvapaliny môže po-
škodiť chladiaci systém motora.

Chladič je vybavený tlakovou zátkou. Aby ste pred-
išli poškodeniu motora, použite v prípade potreby
na výmenu iba originálnu zátku chladiča NISSAN
alebo jej ekvivalent.

KONTROLNÉ MIESTA V
MOTOROVOM PRIESTORE

CHLADIACI SYSTÉM MOTORA
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KONTROLA HLADINY CHLADIACEJ
KVAPALINY MOTORA

Hladinu chladiacej kvapaliny v nádržke skontrolujte
vtedy, keď je motor studený. Ak je hladina chladiacej
kvapaliny pod úrovňou MIN ➁, doplňte chladiacu
kvapalinu až po úroveň MAX ➀. Ak je nádržka prázd-
na, skontrolujte hladinu kvapaliny v chladiči, keď je
motor studený. Ak v chladiči nie je dostatok chla-
diacej kvapaliny, doplňte chladič chladiacou kvapa-
linou až po napúšťací otvor a taktiež ju doplňte do
nádržky až po rysku MAX ➀.

Ak si chladiaci systém často vyžaduje dopĺňanie
chladiacej kvapaliny, nechajte systém skontrolo-
vať u autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

VÝMENA CHLADIACEJ KVAPALINY
MOTORA
Keď je potrebná výmena, kontaktujte autorizova-
ného predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

Väčšinu opráv chladiaceho systému môže vykoná-
vať len autorizovaný predajca vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovaná dielňa. Servisné postupy môžete nájsť
v príslušnej servisnej príručke NISSAN.

Nesprávny servis môže spôsobiť znížený chladiaci
výkon a prehriatie motora.

VAROVANIE

• Aby ste sa neobarili, nikdy nevymieňajte chla-
diacu kvapalinu, keď je motor horúci.

• Nikdy neotvárajte zátku chladiča alebo zátku
nádržky chladiacej kvapaliny motora, keď je
motor horúci. Únik natlakovanej kvapaliny z
chladiča môže spôsobiť vážne popáleniny.

• Vyhýbajte sa priamemu kontaktu pokožky s
použitou chladiacou kvapalinou. V prípade
styku s pokožkou zasiahnuté miesto čo naj-
skôr dôkladne umyte mydlom alebo čističom
na ruky.

• Chladiacu kvapalinu udržiavajte mimo dosa-
hu detí.

Chladiacu kvapalinu motora musíte správne zlikvi-
dovať. Pozrite si vaše miestne predpisy.

JVM0379XZ

Motor QR25 a MR20

JVM0438XZ

Motor MR16, R9M, M9R a R9N

JVM0379XZ

Motor HR13
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VAROVANIE

• Nikdy neotvárajte zátku nádržky média chla-
diaceho prívod vzduchu, keď je motor horúci.
Únik natlakovanej kvapaliny z nádržky média
chladiaceho prívod vzduchu môže spôsobiť
vážne popáleniny. Počkajte, pokým systém
nevychladne.

• Chladiaca kvapalina motora je jedovatá a mali
by ste ju skladovať v označenej nádobe mimo
dosahu detí.

Systém chladiaci prívod vzduchu je priamo vo výro-
be naplnený vysokokvalitným, celoročným chladia-
cim médiom s predĺženou životnosťou. Vysokokva-
litné médium chladiace motor obsahuje špecifické
roztoky, ktoré sú efektívne svojimi antikoróznymi a
nemrznúcimi vlastnosťami. Preto nie je potrebné
pridávať žiadne doplnkové aditíva do chladiaceho
systému.

VÝSTRAHA

• Nikdy nepoužívajte žiadne prísady do chladia-
ceho systému, ako napríklad tesniacu látku na
chladiče. Prísady môžu upchať systém a spô-
sobiť poškodenie motora, prevodovky a/ale-
bo chladiaceho systému.

• Použitie iných typov chladiacej kvapaliny mo-
tora môže poškodiť chladiaci systém motora.

• Nádržka média chladiaceho prívod vzduchu je
vybavená tlakovou zátkou a preto v prípade,
že je potrebná jej výmena, použite originálnu
zátku NISSAN alebo jej ekvivalent.

• Ak pridávate alebo vymieňate chladiacu kva-
palinu motora, použite vždy originálnu chla-
diacu kvapalinu NISSAN alebo jej ekvivalent

rovnakej kvality. Originálna chladiaca kvapa-
lina pre motory značky NISSAN je predmieša-
ným (zmiešavací pomer 50 %) typom chladiva.

Vonkajšia
teplota nadol

na

Chladiaca
kvapalina

motora
(koncentro-

vaná)

Demineralizo-
vaná alebo
destilovaná

voda°C °F

−35 −30 50 % 50 %

KONTROLA HLADINY MÉDIA
CHLADIACEHO PRÍVOD VZDUCHU

Hladinu chladiacej kvapaliny v nádržke skontrolujte,
vtedy, keď je motor studený. Ak je hladina chladiacej
kvapaliny pod úrovňou MIN ➁, doplňte kvapalinu až
po úroveň MAX ➀.

VÝSTRAHA

Ak si chladiaci systém často vyžaduje dopĺňanie
chladiacej kvapaliny, nechajte systém skontrolo-
vať u autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

VÝMENA CHLADIACEJ ZMESI
CHLADENIA PRÍVODU VZDUCHU
VÝSTRAHA

• Opravy chladiaceho systému môže vykonávať
len autorizovaný predajca vozidiel NISSAN ale-
bo kvalifikovaná dielňa. Servisné postupy mô-
žete nájsť v príslušnej servisnej príručke
NISSAN.

• Ak je potrebná kontrola alebo výmena, spo-
ločnosť NISSAN vám pre servis odporúča kon-
taktovať autorizovaného predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

VAROVANIE

• Aby ste predišli nebezpečenstvu obarenia, nik-
dy nevymieňajte chladiacu kvapalinu, keď je
motor horúci.

• Vyhýbajte sa priamemu kontaktu pokožky s
použitou chladiacou kvapalinou. V prípade
styku s pokožkou zasiahnuté miesto čo naj-
skôr dôkladne umyte veľkým množstvom
mydla a vody.

• Chladiacu kvapalinu udržiavajte mimo dosa-
hu detí.

WAI0044XZ

Motor R9N

CHLADIACI SYSTÉM S PRÍVODOM VZDUCHU (model s motorom R9N)
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KONTROLA HLADINY
MOTOROVÉHO OLEJA

1. Odparkujte vozidlo na rovný povrch a zatiahnite
parkovaciu brzdu.

2. Naštartujte motor a zahrievajte ho, kým teplota
motora nedosiahne bežnú prevádzkovú teplotu
(približne 5 minút).

3. Zastavte motor.

4. Počkajte aspoň 15 minút, aby sa motorový olej
zlial späť do olejovej vane.

5. Vytiahnite tyčku na meranie hladiny oleja a utrite
ju dosucha.

Pri motorom M9R je mierka motorového oleja
pripojená k zátke plniaceho hrdla motorového
oleja. Otvorte zátku plniaceho hrdla motorového
oleja a vyberte mierku.

6. Znovu úplne zasuňte odmerku.

7. Odmerku znovu vyberte a skontrolujte hladinu
oleja. Mala by byť v rozsahujC .

8. Ak je hladina pod úrovňoujA , vyberte zátku pl-
niaceho hrdla motorového oleja a nalejte cez ot-
vor odporúčaný olej. NepreplňtejB .

Pri dopĺňaní motorového oleja nevyberajte
mierku (okrem motora M9R).

9. Odmerkou znovu skontrolujte hladinu oleja.

Doplnenie určitého množstva motorového ole-
ja medzi jednotlivými intervalmi údržby v zá-
vislosti na náročnosti prevádzkových podmie-
nok alebo v závislosti na charakteristike použi-
tého motorového oleja, je normálne. Viac
motorového oleja sa spotrebuje pri častej ak-
celerácii/brzdení, obzvlášť pri vysokých otáč-
kach motora. Spotreba je o niečo vyššia, keď je
motor nový. Ak je spotreba oleja po odjazdení
5.000 km (3.000 míľ) vyššia ako 0,5 litra na
1.000 km (621 míľ), kontaktujte autorizované-
ho predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikova-
nú dielňu.

VÝSTRAHA

Hladinu oleja kontrolujte pravidelne. Prevádzka
vozidla s nedostatočným množstvom oleja môže
poškodiť motor a na takéto poškodenie sa ne-
vzťahuje záruka.

JVM0423XZ

Motor QR25 a MR20

SDI1993Z

Motor MR16

JVM0435XZ

Motor R9M, R9N a HR13

JVM0738XZ

Motor M9R

MOTOROVÝ OLEJ
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VÝMENA MOTOROVÉHO OLEJA A
OLEJOVÉHO FILTRA

VAROVANIE

• Použitý olej musíte správne zlikvidovať. Olej
nikdy nelejte ani nevylievajte na zem, do ka-
nálov, riek atď. Mali by ste ho zlikvidovať na
príslušných zberných miestach. Spoločnosť
NISSAN vám odporúča, aby ste si olej nechali
vymeniť u autorizovaného predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

• Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili, pretože
olej môže byť horúci.

• Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s použi-
tým olejom môže spôsobiť rakovinu kože.

• Vyhýbajte sa priamemu kontaktu pokožky s
použitým olejom. V prípade styku s pokožkou
zasiahnuté miesto čo najskôr dôkladne umy-
te veľkým množstvom mydla alebo čistiace-
ho prostriedku na ruky a vody.

• Použitý olej skladujte v označených nádobách
mimo dosahu detí.

Nastavenie vozidla
1. Odparkujte vozidlo na rovný povrch a zatiahnite

parkovaciu brzdu.

2. Naštartujte motor a zahrievajte ho, kým teplota
motora nedosiahne bežnú prevádzkovú teplotu
(približne 5 minút).

3. Zastavte motor.

4. Počkajte aspoň 15 minút, aby sa motorový olej
zlial späť do olejovej vane.

5. Zdvihnite a podoprite vozidlo vhodným zdvihá-
kom a bezpečnostnými stojanmi.

• Bezpečnostné stojany umiestnite priamo pod
zdvíhacie body.

• Ku klenbe zdviháka by ste mali pripevniť
vhodný adaptér.

6. Odmontujte spodný plastový kryt motora (ak je
súčasťou výbavy).

• Zo spodného krytu odmontujte plastové
svorky.
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Motorový olej a filter
Motory QR25DE, MR16DDT, HR13DDT a MR20DD:

JVM0372X

Motor QR25DE

JVM0399X

Motor QR25DE
JVM0414X

Motor MR20DD
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➀ Zátka plniaceho hrdla oleja

➁ Vypúšťacia zátka oleja

➂ Olejový filter

1. Pod vypúšťaciu zátku umiestnite zachytávaciu
nádobu.

2. Kľúčom odstráňte vypúšťaciu zátku.

JVM0421XZ

Motor MR20DD

JVM0597XZ

Motor MR16DDT

SDI2651Z

Motor MR16DDT

WAI0027XZ

Motor HR13DDT
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3. Odstráňte zátku plniaceho hrdla a úplne vypus-
tite olej.

Ak chcete vymeniť olejový filter, odstráňte a vy-
meňte ho teraz.

VÝSTRAHA

Odpadový olej musíte správne zlikvidovať. Po-
zrite si vaše miestne predpisy.

4. Odstráňte plastový kryt nad olejovým filtrom tak,
že odstránite malé plastové svorky tak, ako je to
znázornené ( Pre motor QR25DE).

5. Špeciálnym kľúčom povoľte olejový filter.

6. Potom olejový filter vyberte otočením filtra ru-
kou.

7. Čistou handrou utrite upevňovací povrch olejo-
vého filtra motora.

Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky tesnenia,
ktoré zostalo na upevňovacom povrchu.

8. Na tesnenie a nový olejový filter naneste nový
motorový olej.

9. Olejový filter zaskrutkovávajte, pokým nepocítite
mierny odpor a potom dotiahnete ešte o ďalšie
2/3 otáčky, aby ste filter zaistili.
Uťahovací moment olejového filtra:

15 až 20 N·m
(1,5 až 2,0 kg-m, 11 až 15 ft-lb)

10. Očistite a opätovne namontujte vypúšťaciu zát-
ku a novú podložku. Kľúčom bezpečne dotiah-
nite vypúšťaciu zátku. Nepoužívajte nadmernú
silu.

Uťahovací moment vypúšťacej zátky:
29 až 39 N·m
(3,0 až 4,0 kg-m, 22 až 29 ft-lb)

11. Doplňte odporúčaný olej v odporúčanom množ-
stve. (Pozri časť “Odporúčané kvapaliny/maza-
dlá a objemy” v časti “9. Technické informácie”.)

Pri dopĺňaní motorového oleja nevyberajte
mierku.

12. Riadne namontujte zátku plniaceho hrdla.

13. Naštartujte motor.

14. Skontrolujte, či vypúšťacia zátka nejaví známky
presakovania.

15. Znova založte plastový kryt nad miestom olejo-
vého filtra (pre motor QR25DE).

16. Použitý olej zlikvidujte vhodným spôsobom. Po-
zrite si vaše miestne predpisy.

17. Skontrolujte hladinu oleja v motore podľa správ-
neho postupu. (Pozri časť “Kontrola hladiny mo-
torového oleja” uvedené skôr v tejto časti.)

Motory R9M, R9Nand M9R:

JVM0436X

Motor R9M
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➀ Zátka plniaceho hrdla oleja

➁ Vypúšťacia zátka oleja

➂ Olejový filter

1 Článok olejového filtra

2 Tesniaci krúžok

3 Kryt olejového filtra

1. Pod vypúšťaciu zátku umiestnite zachytávaciu
nádobu.

2. Kľúčom odstráňte vypúšťaciu zátku.

3. Odstráňte zátku plniaceho hrdla a úplne vypus-
tite olej.
Ak chcete vymeniť olejový filter, odstráňte a vy-
meňte ho teraz.

VÝSTRAHA
Odpadový olej musíte správne zlikvidovať. Po-
zrite si vaše miestne predpisy.

4. Kľúčom povoľte kryt olejového filtra.

5. Odmontujte kryt olejového filtra a potom olejový
filter.

6. Z krytu filtra vyberte gumený tesniaci krúžok.

7. Čistou handrou utrite celý kryt olejového filtra.
Uistite sa, že ste odstránili všetky staré tesniace
krúžky, ktoré zostali na upevňovacom povrchu.

JVM0752XZ

Motor M9R
WAI0028XZ

Motor R9N

SDI2149Z

Príklad
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8. Na tesniaci krúžok naneste nový motorový olej.

Na nový článok olejového filtra namontujte nový
tesniaci krúžok.

9. Článok olejového filtra vložte do krytu olejového
filtra.

10. Kryt olejového filtra zakrúcajte, pokým nezacíti-
te slabý odpor a potom úplne dotiahnite filter.
Uťahovací moment krytu olejového filtra:

25 N·m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)

11. Očistite a opätovne namontujte vypúšťaciu zát-
ku a novú podložku. Kľúčom bezpečne dotiah-
nite vypúšťaciu zátku. Nepoužívajte nadmernú
silu.
Uťahovací moment vypúšťacej zátky:

Motor R9M
50 N·m
(5,1 kg-m, 36,9 ft-lb)
Motor M9R
44 N·m
(4,5 kg-m, 32 ft-lb)
Motor R9N
25 N·m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)

12. Doplňte odporúčaný olej v odporúčanom množ-
stve. (Pozri časť “Odporúčané kvapaliny/maza-
dlá a objemy” v časti “9. Technické informácie”.)

13. Riadne namontujte zátku plniaceho hrdla.

14. Naštartujte motor.

15. Skontrolujte, či vypúšťacia zátka nejaví známky
presakovania.

16. Použitý olej zlikvidujte vhodným spôsobom. Po-
zrite si vaše miestne predpisy.

17. Skontrolujte hladinu oleja v motore podľa správ-
neho postupu. (Pozri časť “Kontrola hladiny mo-
torového oleja” uvedené skôr v tejto časti.)

Po činnosti
1. Vozidlo opatrne spustite na zem.

2. Správne zlikvidujte odpadový olej a filter.

CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Modré občianstvo NISSAN

Znečisťovanie odtokov, vodných tokov a pôdy je
protizákonné. Využite autorizované inštitúcie na
zber odpadov, vrátane stredísk technických služieb
a garáží, ktoré majú vhodné zariadenia na likvidáciu
použitého oleja a použitých olejových filtrov. Ak má-
te pochybnosti, kontaktujte váš miestny úrad, ktorý
vám poradí, kde vykonať likvidáciu.

Nariadenia týkajúce sa znečistenia životného
prostredia sa v rôznych krajinách líšia.

DOPLNENIE nádrže ADBLUE®
Keď sa na displeji s informáciami o vozidle objaví
výstraha [Doplniť AdBlue], doplňte nádrž AdBlue®
skôr, ako sa vyprázdni (pozrite si “Systém selektívnej
katalytickej redukcie AdBlue® (ak je súčasťou výba-
vy pre model s naftovým motorom)” v časti “5. Na-
štartovanie a riadenie” pre výstrahu AdBlue®.) Ná-
drž AdBlue® doplňte podľa postupov uvedených v
tejto časti.

VÝSTRAHA

• Používajte len kvapalinu AdBlue®. Používanie
iných kvapalín spôsobí poškodenie systému
selektívnej katalytickej redukcie (SCR) AdB-
lue®.

• Buďte opatrní, aby ste kvapalinu AdBlue® ne-
rozliali. Ak kvapalinu AdBlue® rozlejete na ka-
rosériu vozidla, ihneď ju utrite vlhkou tkani-
nou, aby ste predišli poškodeniu laku.

• Po určitej dobe zvyšky kvapaliny AdBlue®
kryštalizujú a kontaminujú lakované povrchy.
Ak už rozliata kvapalina AdBlue® vykryštalizo-
vala, odstráňte ju pomocou špongie a stude-
nej vody.

• Dávajte si pozor, aby ste nevdýchli výparu
amoniaku, ktoré sa pri tom môžu uvoľniť. Ná-
drž AdBlue® dopĺňajte v dobre vetraných
priestoroch.

Nádrž AdBlue® sa nachádza pod vozidlom. (Pozri
časť “Veko a uzáver plniaceho hrdla nádrže AdBlue®
(ak je súčasťou výbavy)” v časti “3. Kontroly a nasta-
venia pred riadením”, kde nájdete polohu veka pl-
niaceho hrdla nádrže AdBlue®.)

Nádrž ADBLUE® (ak je súčasťou
výbavy pre model s naftovým
motorom)
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1. Aktivujte parkovaciu brzdu.

2. Model s prevodovkou s plynulo meniteľným pre-
vodom (CVT): radiacu páku posuňte do polohy P
(parkovanie).

Model s manuálnou prevodovkou (MT): Radiacu
páku posuňte do polohy N (neutrál).

3. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF.

4. Otváranie veka plniaceho hrdla nádrže AdBlue®.

5. Odstráňte uzáver plniaceho hrdla nádrže AdB-
lue® tak, že ho budete otáčať proti smeru hodi-
nových ručičiek.

6. Doplňte nádrž AdBlue®.

7. Riadne namontujte uzáver plniaceho hrdla nádr-
že AdBlue®.

8. Zatvorte veko plniaceho hrdla nádrže AdBlue®.

9. Spínač zapaľovania dajte do polohy ON a počkaj-
te približne 1 minútu, kým výstraha [Doplniť AdB-
lue] nezhasne.

POZNÁMKA

• V prípade, ak sa zobrazí výstraha [MOTOR
nemôže naštartovať doplňte AdBlue],
skontrolujte, či výstraha zhasla, dajte spí-
nač zapaľovania ešte raz do polohy OFF a
potom naštartujte motor.

• Kvapalina AdBlue® môže pri veľmi nízkych
teplotách (–11 °C) zamŕzať. V extrémne stu-
dených podmienkach môže mať systém
problém rozpoznať, že bol je znovu napl-
nený a bude naďalej zobrazovať výstrahu
[Nízka hladina AdBlue]. Výstraha sa presta-
ne zobrazovať, keď sa obsah nádrže AdB-
lue® rozmrazí.

1. Remenica kľukového hriadeľa

2. Automatický napínač hnacieho remeňa

3. Vodné čerpadlo

4. Alternátor

5. Kompresor klimatizácie

1. Alternátor

2. Automatický napínač hnacieho remeňa

3. Remenica kľukového hriadeľa

4. Kompresor klimatizácie

5. Vodné čerpadlo

1. Alternátor

2. Vodné čerpadlo

3. Remenica kľukového hriadeľa

4. Kompresor klimatizácie

1. Vodné čerpadlo

2. Napínacia kladka remeňa

3. Alternátor

4. Remenica kľukového hriadeľa

JVM0398XZ

Motor QR25DE

SDI1881Z

Motory MR20DD a MR16DDT

WAI0029XZ

Motor HR13DDT

JVM0439XZ

Motor R9M a R9N

HNACÍ REMEŇ
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5. Automatický napínač hnacieho remeňa

6. Kompresor klimatizácie

1. Alternátor

2. Vodné čerpadlo

3. Automatický napínač hnacieho remeňa

4. Remenica kľukového hriadeľa

5. Kompresor klimatizácie

Uistite sa, že spínač zapaľovania je v polohe OFF.

Vizuálne skontrolujte remeň na známky nezvyčaj-
ného opotrebovania, praskliny, rozstrapkanie alebo
uvoľnenie. Pravidelne kontrolujte stav. Ak je remeň v
zlom stave alebo je uvoľnený, nechajte ho vymeniť
alebo nastaviť u predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

VAROVANIE

Uistite sa, že je vypnutý motor a spínač zapaľova-
nia a parkovacia brzda je zatiahnutá.

Zapaľovacie sviečky vymieňajte podľa záznamu
údržby, ktorý je uvedený v samostatnej brožúre o
údržbe.

Ak je potrebná výmena, kontaktujte autorizované-
ho predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

ZAPAĽOVACIE SVIEČKY S IRÍDIOVÝM
HROTOM (ak sú súčasťou výbavy)

Zapaľovacie sviečky s irídiovým hrotom nie je po-
trebné vymieňať tak často ako bežné zapaľovacie
sviečky. Tieto zapaľovacie sviečky sú vyrobené tak,
aby vydržali omnoho dlhšie ako bežné typy zapaľo-
vacích sviečok.

VÝSTRAHA

• Zapaľovacie sviečky s irídiovým hrotom po
očistení a nastavení odtrhu opätovne nepou-
žívajte.

• Vždy ich vymeňte za odporúčané zapaľovacie
sviečky s irídiovým hrotom.

ZAPAĽOVACIE SVIEČKY S
PLATINOVÝM HROTOM (ak sú
súčasťou výbavy)
Zapaľovacie sviečky s platinovým hrotom nie je po-
trebné vymieňať tak často ako bežné zapaľovacie
sviečky. Tieto zapaľovacie sviečky sú vyrobené tak,
aby vydržali omnoho dlhšie ako bežné typy zapaľo-
vacích sviečok.

VÝSTRAHA

• Zapaľovacie sviečky s platinovým hrotom po
očistení a nastavení odtrhu opätovne nepou-
žívajte.

• Vždy ich vymeňte za odporúčané zapaľovacie
sviečky s platinovým hrotom.

SDI2104Z

Motor M9R

SDI2020Z

ZAPAĽOVACIE SVIEČKY (modely
s benzínovým motorom)
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KONTROLA PARKOVACEJ BRZDY
Pravidelne kontrolujte schopnosť parkovacej brzdy
udržať vozidlo zastavené tak, že zastavíte v strmom
svahu a vozidlo zaistíte proti pohnutiu len parkova-
cou brzdou. Ak sa vozidlo začne pri zatiahnutej ruč-
nej brzde pohybovať, navštívte autorizovaného pre-
dajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

KONTROLA PEDÁLU NOŽNEJ BRZDY

VAROVANIE

Ak sa pedál nožnej brzdy nevráti do svojej pôvod-
nej výšky, nechajte brzdový systém skontrolovať
u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni.

Pri bežiacom motore skontrolujte vzdialenosť me-
dzi hornou stranou pedálu a kovovou podlahou. Ak
je mimo uvedeného rozsahu, navštívte predajcu
značky NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Sila stláčania
490 N (50 kg, 110 lb)

Model s LHD Model s RHD
jA : 75 mm (3,0 in) alebo
viac

jA : 85 mm (3,3 in) alebo
viac

Samonastaviteľné brzdy
Vaše vozidlo je vybavené samonastaviteľnými brz-
dami. Kotúčové brzdy sa sami nastavujú pri každom
použití pedálu nožnej brzdy.

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, pískanie alebo iné
zvuky bŕzd. Občasný hluk bŕzd počas jemného až
stredne silného brzdenia je normálny a neovplyv-
ňuje funkčnosť, ani výkonnosť brzdového systému.

Mali by ste dodržiavať správne intervaly kontroly
bŕzd. Ďalšie informácie nájdete v samostatnej bro-
žúre o údržbe.

POSILŇOVAČ BŔZD
Posilňovač bŕzd skontrolujte nasledovne:

1. S vypnutým motorom niekoľkokrát stlačte a
uvoľnite pedál nožnej brzdy. Keď pohyb brzdo-
vého pedálu (vzdialenosť dráhy) zostane od jed-
ného stlačenia k druhému rovnaký, pokračujte
ďalším krokom.

2. Pedál nožnej brzdy podržte stlačený a naštartuj-
te motor. Pedál by mal jemne klesnúť.

3. So stlačeným pedálom nožnej brzdy zastavte
motor. Nechajte pedál stlačený po dobu asi 30
sekúnd. Výška pedálu by sa nemala meniť.

4. Nechajte motor v prevádzke 1 minútu bez toho,
aby ste stlačili pedál nožnej brzdy a potom ho
vypnite. Niekoľkokrát stlačte pedál nožnej brzdy.
Dráha chodu pedálu sa bude s každým stlače-
ním postupne skracovať, pretože s posilňovača
sa uvoľňuje vákuum.

Ak brzdy nepracujú správne, nechajte brzdy skon-
trolovať u autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

DI1020MRZ

BRZDY
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VAROVANIE

• Používajte iba novú kvapalinu z utesnenej ná-
doby. Stará, nekvalitná alebo kontaminovaná
kvapalina môže poškodiť brzdový systém. Po-
užitie nevhodnej kvapaliny môže poškodiť
brzdový systém a ovplyvniť brzdový účinok
vozidla.

• Pred odmontovaním očistite plniacu zátku.

• Brzdová kvapalina motora je jedovatá a mali
by ste ju skladovať v označenej nádobe mimo
dosahu detí.

VÝSTRAHA

Kvapalinu nevylievajte na lakované povrchy. Po-
škodíte tým lak. Ak sa kvapalina rozleje, ihneď ju
opláchnite veľkým množstvom vody.

jA Modely s LHD

jB Modely s RHD (Typ A)

jC Modely s RHD (Typ B)

Skontrolujte hladinu kvapaliny v zásobníku. Ak je
kvapalina pod značkou MIN ➁, kontrolka bŕzd sa
rozsvieti. Kvapalinu dolejte až po značku MAX ➀.
(Pozri časť “Odporúčané kvapaliny/mazadlá a
objemy” v časti “9. Technické informácie” pre odpo-
rúčané typy kvapaliny.)

Ak musíte kvapalinu dopĺňať často, mali by ste sys-
tém nechať dôkladne skontrolovať u predajcu vozi-
diel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

VAROVANIE

• Používajte iba novú kvapalinu z utesnenej ná-
doby. Stará, nekvalitná alebo kontaminovaná
kvapalina môže poškodiť systém spojky.

• Pred odmontovaním očistite plniacu zátku.

• Kvapalina spojky je jedovatá a mali by ste ju
skladovať v označenej nádobe mimo dosahu
detí.

VÝSTRAHA

Spojkovú kvapalinu nevylievajte na lakované po-
vrchy. Poškodíte tým lak. Ak sa spojková kvapa-
lina rozleje, ihneď ju opláchnite veľkým množ-
stvom vody.

JVM0422XZ

Typ A

JVM0593XZ

Typ B

JVM0422XZ

Typ A

BRZDOVÁ KVAPALINA SPOJKOVÁ KVAPALINA (ak je
súčasťou výbavy)
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jA Modely s LHD

jB Modely s RHD (Typ A)

jC Modely s RHD (Typ B)

jD Modely s RHD (Typ C)

Skontrolujte hladinu kvapaliny v zásobníku. Ak je
kvapalina pod značkou MIN ➁, doplňte kvapalinu
až po značku MAX ➀. (Pozri časť “Odporúčané kva-
paliny/mazadlá a objemy” v časti “9. Technické in-
formácie” pre odporúčané typy kvapaliny.)

Ak musíte kvapalinu dopĺňať často, mali by ste sys-
tém spojky nechať dôkladne skontrolovať u predaj-
cu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Keď je potrebná kontrola alebo výmena, kontaktuj-
te autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

VÝSTRAHA

• Používajte len originálnu kvapalinu do CVT
NISSAN NS-3. Nemiešajte s inými kvapalinami.

• Používanie inej kvapaliny do prevodovky ako
originálnej kvapaliny do CVT NISSAN NS-3 po-
škodí systém prevodovky s plynulo meniteľ-
ným prevodom (CVT), na čo sa záruka nevzťa-
huje.

JVM0594XZ

Typ B

JVM0595XZ

Typ C

KVAPALINA DO PREVODOVKY S
PLYNULO MENITEĽNÝM PREVODOM
(CVT) (ak je súčasťou výbavy)
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Ak je potrebná kontrola alebo výmena, spoločnosť
NISSAN vám pre servis odporúča kontaktovať auto-
rizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifi-
kovanú dielňu.

VÝSTRAHA

• Používajte len originálnu kvapalinu NISSAN
DCT. Nemiešajte s inými kvapalinami.

• Používanie inej kvapaliny do prevodovky ako
originálnej kvapaliny do DCT NISSAN DCT po-
škodí systém prevodovky DCT, na čo sa záruka
nevzťahuje.

POZNÁMKA

Niektoré postupy údržby si vyžadujú demontáž
vzduchového potrubia.

Pred vykonávaním prác v motorovom priestore
skontrolujte, či je spínač zapaľovania v polohe
„OFF“ alebo LOCK.

1) SvorkyjB odstráňte vhodným nástrojom.

2) Skrutku odstráňte pomocou vhodného nástroja
jC .

3) Vzduchové potrubie potiahnite nahor a potom
do strany, ak je to potrebné.

Vzduchové potrubie namontujte v opačnom poradí
ako pri demontáži. VAROVANIE

Prevádzkovanie motora bez vzduchového filtra
môže spôsobiť vám alebo iným osobám popále-
niny. Vzduchový filter nielen filtruje nasávaný
vzduch, ale taktiež zastavuje plamene v prípade
spätného odpálenia motora. Ak vzduchový filter
nie je namontovaný a motor spätne odpáli, môže
vás popáliť. Nikdy nejazdite bez vzduchového fil-
tra. Pri prácach na motore bez vzduchového filtra
buďte opatrní.

JVM0384XZ

WAI0045XZ

Pre motor R9N

JVM0378XZ

Okrem motorov R9N

PREVODOVKA S DVOJITOU SPOJ-
KOU (DCT) PRENOSOVEJ KVAPA-
LINY (ak je súčasťou výbavy)

DEMONTÁŽ VZDUCHOVÉHO
POTRUBIA

VZDUCHOVÝ FILTER
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Odstráňte skrutkujA pomocou vhodného nástroja
(pre model s motorom R9N).

Ak chcete odstrániť filter, uvoľnite zaisťovacie svor-
ky ➀ a kryt ➁ potiahnite smerom hore.

Viskóznu papierovú vložku filtra by ste nemali čistiť,
ani znovu používať. Suchú papierovú vložku filtra
môžete čistiť aj používať znovu. Vzduchový filter vy-
meňte podľa záznamu údržby, ktorý je uvedený v
samostatnej brožúre o údržbe.

Pri výmene vzduchového filtra utrite vnútro puzdra
vzduchového filtra a prikryte ho vlhkou tkaninou.

STIERAČE ČELNÉHO SKLA
Čistenie
Ak čelné sklo po použití ostrekovačov čelného skla
nie je čisté alebo ak sa stieracie lišty pri práci chvejú,
na čelnom skle a/alebo na lištách stieračov môže
byť vosk alebo iná látka.

Umyte povrch čelného skla zvonku čistiacim rozto-
kom alebo jemným čistiacim prostriedkom. Čelné
sklo je čisté vtedy, keď sa pri oplachovaní vodou ne-
tvoria kvapôčky.

Lištu stierača očistite tak, že ju utriete tkaninou na-
močenou v umývacom roztoku alebo jemnom čis-
tiacom prostriedku. Lišty pokropte vodou. Ak čelné
sklo nie je čisté ani po očistení líšt a použití stiera-
čov, lišty vymeňte.

Dávajte pozor, aby ste nezapchali dýzu ostrekovača
jA . Môže to spôsobiť nesprávnu funkciu ostrekova-
ča čelného skla. V prípade upchatia trysky odstráň-
te všetky predmety pomocou ihly alebo malého ko-
líkajB . Dávajte pozor, aby ste trysku nepoškodili.

SDI2693XZ

LIŠTY STIERAČOV

Údržba a “urob-si-sám” 8-21



Výmena
Stieracie lišty vymeňte v prípade opotrebovania.

Pred výmenou líšt stierača by stierač mal byť v úpl-
ne hornej polohe, aby ste tak zabránili poškriabaniu
kapoty motora alebo poškodeniu ramena stierača.
Ak chcete zdvihnúť rameno stierača, pozrite si “Spí-
nač stieračov a ostrekovača” v časti “2. Prístroje a
ovládače”.

1. Rameno stierača zdvihnite z čelného skla.

2. Stlačte a podržte uvoľňovaciu príchytkujA a po-
tom posuňte stieradlo nadol ramenom stierača,
aby ste ho vymenili ➀.

3. Odstráňte lištu stierača.

4. Na rameno stierača vložte novú lištu stierača a
zacvaknite ju na svoje miesto.

VÝSTRAHA

• Po výmene lišty stierača vráťte ramienko stie-
rača do pôvodnej polohy. V opačnom prípade
môže dôjsť k poškriabaniu ramena stierača
alebo kapoty motora a môže dôjsť k poškode-
niu po otvorení kapoty motora.

• Opotrebované lišty stierača môžu poškodiť
čelné sklo a zhoršiť pohľad vodiča.

LIŠTA STIERAČA ZADNÉHO SKLA
Keď je potrebná kontrola alebo výmena, kontaktuj-
te autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

VAROVANIE
Nemrznúca zmes je jedovatá a mali by ste ju skla-
dovať v označených nádobách mimo dosahu de-
tí.
Nádržku kvapaliny ostrekovačov okien pravidelne
dopĺňajte. Kvapalinu ostrekovačov doplňte, keď sa
na displeji s informáciami o vozidle zobrazí výstraha
nízkej hladiny kvapaliny ostrekovača.
Ak chcete skontrolovať úroveň kvapaliny, zastrčte
prst do stredovej diery ➀ veka/rúrky a vyberte ho z
nádržky.
Ak v rúrke nie je kvapalina, doplňte ju.
Pre lepšie očistenie pridajte do vody umývací roz-
tok. V zimnej sezóne pridajte nemrznúcu zmes.
Zmiešavací pomer dodržiavajte podľa pokynov vý-
robcu.

VÝSTRAHA

• Roztok na umývanie okien nenahrádzajte ne-
mrznúcou chladiacou kvapalinou do motora.
Môže to spôsobiť poškodenie laku.

• Vždy používajte kvapalinu do ostrekovačov,
ktorú odporúča spoločnosť NISSAN.

SDI2359Z JVM0380XZ

KVAPALINA OSTREKOVAČA
OKIEN
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AKUMULÁTOR VOZIDLA

VAROVANIE

Vozidlo neprevádzkujte, ak je hladina kvapaliny
akumulátora nízka. Nízka hladina kvapaliny aku-
mulátora môže spôsobiť vyššie zaťaženie aku-
mulátora, ktoré môže generovať teplo, znížiť ži-
votnosť akumulátora a v niektorých prípadoch
môže viesť k explózii.

• Vozidlá prevádzkované pri vysokých teplotách
alebo v ťažkých podmienkach si vyžadujú časté
kontroly hladiny kvapaliny akumulátora.

• Povrch akumulátora udržiavajte čistý a suchý.
Akumulátor vyčistite roztokom pekárskej sódy a
vody.

• Uistite sa, že svorkové spojenia sú čisté a bez-
pečne utiahnuté.

• Ak sa vozidlo nebude viac ako 30 dní používať,
odpojte kábel zápornej (−) svorky akumulátora,
aby ste zabránili vybitiu akumulátora.

• Ak je potrebná výmena alebo kontrola akumulá-
tora, kontaktujte autorizovaného predajcu vozi-
diel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

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 akumulátora dostane do vašich očí alebo na vašu
pokožku, môže vám 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.

AKUMULÁTOR
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Akumulátor (typ A)

Kontrola hladinu kvapaliny:
Skontrolujte hladinu kvapaliny v každom priečinku.
Hladina kvapaliny akumulátora by mala byť medzi
čiarami UPPER LEVEL (Horná hladina) ➀ a LOWER
LEVEL (Spodná hladina) ➁.

Ak je nevyhnutné doliatie kvapalinu, dopĺňajte len
demineralizovanú/destilovanú vodu do každého pl-
niaceho otvoru tak, aby ste dosiahli úroveň indiká-
tora. Neprepĺňajte.

1. Vhodným nástrojom odstráňte zátky článkov ➂
(ak sú súčasťou výbavy).

2. Demineralizovanú/destilovanú vodu dolejte až
po čiaru s označením UPPER LEVEL (Horná hla-
dina) ➀.

Ak bočná strana akumulátora nie je priehľadná,
skontrolujte hladinu destilovanej vody pohľa-
dom priamo nad článok; stavjA označuje, že je v
poriadku a stavjB potrebuje ďalšie doplnenie.

3. Výmena a doťahovanie uzáverov článkov.

VÝSTRAHA

Priečinky akumulátora neprepĺňajte. Nadbytočný
elektrolyt sa môže z akumulátora počas nabíjania
vyliať a spôsobiť poškodenie laku.

Bezúdržbový akumulátor (typ B)

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.

Naštartovanie pripojením na cudzí
zdroj
Ak je potrebné štartovanie pripojením na cudzí
zdroj, pozrite si “Naštartovanie pripojením na cudzí
zdroj” v časti “6. V prípade núdze”. Ak motor pri štar-
tovaní pomocou káblov nenaštartuje alebo sa aku-
mulátor nenabije, môže byť potrebná výmena aku-
mulátora. Ohľadom výmeny akumulátora sa obráť-
te na autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu.

BATÉRIA INTEGROVANÉHO
PRÍVESKU
Výmena batérie
VÝSTRAHA

• Dávajte pozor, aby ste nenechali deti prehltnúť
batériu a odstránené súčiastky.

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

• Pri výmene batérií nedovoľte, aby sa do kom-
ponentov dostal prach alebo olej.

• Ak je lítiová batéria nesprávne vymenená, hro-
zí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký ale-
bo ekvivalentný typ.

DI0137MDZ

SDI1480DZ

NDI920Z
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Výmena batérie:

1. Veko otvorte vložením malého skrutkovača do
štrbinyjA . Na ochranu obalu použite handričku.

2. Vymeňte batériu za novú.

Odporúčaná batéria: CR2032 alebo jej ekvivalent

• Nedotýkajte sa interného obvodu a elektric-
kých terminálov, pretože to môže spôsobiť
poruchu.

• Ubezpečte sa, že strana je otočená k dolnej
časti obalujB .

3. Bezpečne uzatvorte veko.

4. Stlačte tlačidlá, aby ste skontrolovali funkčnosť.

Ak potrebujete pomoc pri výmene, kontaktujte pre-
dajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

BATÉRIA INTELIGENTNÉHO KĽÚČA
Výmena batérie
VÝSTRAHA

• Dávajte pozor, aby ste nenechali deti prehltnúť
batériu a odstránené súčiastky.

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

• Pri výmene batérií nedovoľte, aby sa do kom-
ponentov dostal prach alebo olej.

• Ak je lítiová batéria nesprávne vymenená, hro-
zí riziko výbuchu. Vymeňte len za rovnaký ale-
bo ekvivalentný typ.

Výmena batérie:

1. Uvoľnite tlačidlo zamknutia na zadnej strane kľú-
ča a vyberte mechanický kľúč. (Pozri časť “Me-
chanický kľúč” v časti “3. Kontroly a nastavenia
pred riadením”.)

2. Vložte plochý skrutkovač zabalený do tkaniny do
zárezu na okraji a otočte ho, aby ste oddelili hor-
nú časť od dolnej časti.

JVM0381X JVM0317X
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3. Vymeňte batériu za novú.

• Odporúčaná batéria: CR2032 alebo jej ekviva-
lent

• Nedotýkajte sa interného obvodu a elektric-
kých terminálov, pretože to môže spôsobiť
poruchu.

• Ubezpečte sa, že strana je otočená k dolnej
časti obalu.

4. Zarovnajte hroty hornej a dolnej časti ➀ a za-
tlačte ich do seba, až kým sa bezpečne nezatvo-
ria ➁.

5. Stlačte tlačidlá, aby ste skontrolovali funkčnosť.

Ak potrebujete pomoc pri výmene, kontaktujte pre-
dajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Systém regulácie zmeny napätia meria množstvo
elektrického vybitia z napätia akumulátora a ovlá-
dacích prvkov, ktoré vytvoril alternátor.

VÝSTRAHA

• Príslušenstvo neuzemňujte priamo na svorky
akumulátora. Ak to urobíte, obídete systém
regulácie zmeny napätia a akumulátor vozid-
la nebude možné úplne nabiť.

• Elektrické príslušenstvo používajte len pri be-
žiacom motore, aby ste sa vyhli vybitiu aku-
mulátora vozidla.

MOTOROVÝ PRIESTOR

VÝSTRAHA

Nikdy nepoužívajte poistku s vyššou alebo niž-
šou prúdovou hodnotou ako je hodnota určená
na kryte poistkovej skrine. Toto by mohlo poško-
diť elektrický systém alebo spôsobiť požiar.

Ak niektoré elektrické vybavenie nefunguje, skon-
trolujte jeho poistku.

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

2. Uistite sa, že spínač svetlometov je v polohe OFF.

3. Otvorte kapotu motora.

4. Vyberte potrubie vzduchového filtra. (Pozri časť
“Kontrolné miesta v motorovom priestore” v čas-
ti “8. Údržba a “urob-si-sám””.)

5. Kryt skrinky poistiek/prerušiteľných spojok od-
stráňte pomocou vhodného nástroja a potlače-
ním držiaka.

6. Nájdite poistku, ktorú treba vymeniť.

SDI2452Z

JVM0386XZ

SYSTÉM REGULÁCIE ZMENY NA-
PÄTIA (ak je súčasťou výbavy)

POISTKY
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7. Poistku vyberte pomocou nástroja na vyťahova-
nie poistiek, ktorý sa nachádza v priestore pre pa-
sažierov.

8. Ak je poistka vypálená jA , vymeňte ju za novú
poistkujB .

Ak sa nová poistka po vložení taktiež prepáli, ne-
chajte elektrický systém skontrolovať a v prípade
potreby opraviť u predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Držiak ➀ taktiež obsahuje poistky. Kvôli kontrole
a/alebo výmene navštívte autorizovaného predaj-
cu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Prerušiteľné spojky
Ak ktorékoľvek elektrické vybavenie nepracuje a po-
istky sú v dobrom stave, skontrolujte prerušiteľné
spojky. Ak sú ktorékoľvek z týchto prerušiteľných
spojok prepálené, nahraďte ich originálnymi dielmi
značky NISSAN.

PRIESTOR PRE PASAŽIEROV
VÝSTRAHA

Nikdy nepoužívajte poistku s vyššou alebo niž-
šou prúdovou hodnotou ako je hodnota určená
na kryte poistkovej skrine. Toto by mohlo poško-
diť elektrický systém alebo spôsobiť požiar.

Ak niektoré elektrické vybavenie nefunguje, skon-
trolujte jeho poistku.

SDI1753Z

Typ A

SDI1754Z

Typ B

JVM0444XZ
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Vonkajšia strana prístrojovej dosky

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

2. Uistite sa, že spínač svetlometov je v polohe OFF.

3. Odstráňte kryt poistkovej skrinky.

4. Nájdite poistku, ktorú treba vymeniť.

5. Odstráňte poistku pomocou nástroja na vyťaho-
vanie poistiekjA .

6. Ak je poistka vypálená jA , vymeňte ju za novú
poistkujB .

Ak sa nová poistka po vložení taktiež prepáli, ne-
chajte elektrický systém skontrolovať a v prípade
potreby opraviť u predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

JVM0783XZ

Pre všetky modely LHD

JVM0784XZ

Pre systém Stop/Štart (ak je súčasťou výbavy)

SDI1754Z
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Úložná skrinka pred spolujazdcom
1. Uistite sa, že spínač zapaľovania je v polohe OFF.

2. Uistite sa, že spínač svetlometov je v polohe OFF.

3. Otvorte úložnú skrinku pred spolujazdcom a
odomknite tlmič ➀.

4. Veko úložnej skrinky pred spolujazdcom držte
tak aby vzdialenosť medzi horným koncom veka
a prístrojovou doskou bola približne 5 cm (2 in) a
potom vytiahnite závesy ➁ nachádzajúce sa na
spodnej strane veka.

5. Uvoľnite ľavú a pravú zarážku ➂ a vyberte veko
úložnej skrinky pred spolujazdcom.

6. Nájdite poistku, ktorú treba vymeniť.

7. Odstráňte poistku pomocou nástroja na vyťaho-
vanie poistiek.

8. Ak je poistka vypálená jA , vymeňte ju za novú
poistkujB .

Ak sa nová poistka po vložení taktiež prepáli, ne-
chajte elektrický systém skontrolovať a v prípade
potreby opraviť u predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Spínač poistky prídavnej pamäte

Kvôli zníženiu zaťaženia akumulátora sa spínač po-
istky prídavnej pamäte v závode vypína. Pred doda-
ním vozidla sa spínač stlačí (zapne) a mal by zostať
stále zapnutý.

Ak spínač poistky prídavnej pamäte nie je zatlačený
(zapnutý), na displeji s informáciami o vozidle sa
môže zobraziť výstraha [Shipping Mode On Push
Storage Fuse]. Pozri “Upozornenia a indikátory disp-
leja s informáciami o vozidle” v časti “2. Prístroje a
ovládače”.

Ak ktorékoľvek elektrické vybavenie nefunguje, vy-
berte spínač poistky prídavnej pamäte a znovu ho
zatlačte.

POZNÁMKA

V prípade poruchy spínača poistky prídavnej pa-
mäte navštívte predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

JVM0786XZ

Pre všetky modely RHD

SDI1754Z

JVM0415XZ

Príklad
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Spôsob odstránenia spínača poistky prídavnej
pamäte:
1. Ak chcete spínač poistky prídavnej pamäte od-

strániť, ubezpečte sa, že spínač zapaľovania je v
polohe OFF alebo LOCK.

2. Uistite sa, že spínač svetlometov je v polohe OFF.

3. Odstráňte kryt poistkovej skrinky.

4. Stlačte zaisťovacie plôšky ➀ nachádzajúce sa na
každej strane spínača poistky prídavnej pamäte.

5. Spínač poistky prídavnej pamäte vytiahnite pria-
mo von z poistkovej skrine ➁.

SVETLOMETY
Žiarovka LED svetlometu
Ak je potrebná výmena, kontaktujte autorizované-
ho predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

Halogénová žiarovka svetlometu
Halogénový svetlomet je polozataveného lúčového
typu, ktorý využíva vymeniteľné (halogénové) žia-
rovky svetlometu. Je ich možné vymeniť zvnútra
motorového priestoru bez nutnosti demontáže
svetlometu.

VÝSTRAHA

V žiarovke je utesnený halogénový plyn pod vy-
sokým tlakom. Ak vám žiarovka spadne alebo ju
poškriabete, môže prasknúť.

Stretávacie svetlá:

1. Odpojte záporný kábel batérie.

2. Zo zadnej časti žiarovky odpojte elektrický
konektor ➀.

3. Žiarovku svetlometu ➁ vyberte jej otočením
proti smeru hodinových ručičiek. Počas
demontáže žiarovku netraste ani neotáčajte.

4. Novú žiarovku namontujte opačným
postupom.

JVM0395X

SVETLÁ
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Diaľkové svetlá:

1. Odpojte záporný kábel batérie.

2. Kryt ➀ otočte proti smeru hodinových
ručičiek a kryt odstráňte.

3. Zo zadnej časti žiarovky odpojte elektrický
konektor ➁.

4. Žiarovku svetlometu ➂ vyberte jej otočením
proti smeru hodinových ručičiek. Počas
demontáže žiarovku netraste ani neotáčajte.

5. Novú žiarovku namontujte opačným
postupom.

VÝSTRAHA

• Pri manipulácii so žiarovkou sa nedotýkajte
sklenenej banky.

• Použite rovnaké číslo a wattový výkon ako má
pôvodne namontovaná žiarovka:
Model halogénového svetlometu

Žiarovka pre diaľkové svetlá: 65 W (H9)
Žiarovka pre stretávacie svetlá: 55 W
(H11)

• Nenechávajte žiarovku mimo svetla dlhšiu do-
bu, pretože prach, vlhkosť a dym môžu vnik-
núť do telesa svetlometu a ovplyvniť jeho sve-
telný výkon.

Zacielenie svetlometov nemusíte vykonať v prípa-
de, že došlo len k výmene žiaroviek. Ak je nevyhnut-
né nastavenie svetlometov, kontaktujte autorizova-
ného predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

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 dovnútra šošovky dostanú veľké
kvapky alebo voda, kontaktujte autorizovaného
predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

VONKAJŠIE SVETLÁ
Položka Wattový výkon

(W)
Predné smerové svetlo 21
Predné obrysové svetlo/svetlo
denného svietenia*

LED

Predná hmlovka (ak je
súčasťou výbavy)

35

Bočné smerové svetlo* LED
Zadné kombinované svetlo

Smerové svetlo 21
Brzda 21
Koncové svetlo LED

Svetlo spiatočky 16
Zadná hmlovka 21
Tretie brzdové svetlo* LED
Osvetlenie EČ 5
Halogénové svetlomety

Stretávacie svetlá 55
Diaľkové svetlá 65

*: Kvôli výmene kontaktujte autorizovaného predaj-
cu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

JVM0396X
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INTERIÉROVÉ SVETLÁ

Položka Wattový výkon
(W)

Lampičky na čítanie LED
Osvetlenie zrkadla v slnečnej
clone 1,8

Osvetlenie konzoly LED
Osvetlenie vnútorného
priestoru (ak je súčasťou
výbavy)

8

Zadné osobné svetlo (ak je
súčasťou výbavy) 8

Osvetlenie batožinového
priestoru 5

Osvetlenie úložnej skrinky (ak
je súčasťou výbavy) 1,4

JVM0768XZ
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UMIESTNENIE SVETIEL
1. Obrysové svetlo/svetlo denného svietenia

2. Svetlomet (diaľkové svetlá)

3. Svetlomet (stretávacie svetlá)

4. Predná lampička na čítanie

5. Osvetlenie vnútorného priestoru (ak je
súčasťou výbavy)

6. Bočné smerové svetlo

7. Predné smerové svetlo

8. Predná hmlovka (ak je súčasťou výbavy)

9. Tretie brzdové svetlo

10. Zadné kombinované svetlo (koncové svetlo,
brzdové svetlo, zadné smerové svetlo)

11. Zadné osobné svetlo (ak je súčasťou výbavy)

12. Zadná hmlovka

13. Osvetlenie EČ

14. Svetlo spiatočky/koncové svetlo

15. Osvetlenie batožinového priestoru

Postupy výmeny

m: DEMONTÁŽ

m: MONTÁŽ

Všetky ďalšie svetlá sú buď typu A, B, C, D, E alebo F.
Pri výmene žiarovky najprv odmontujte šošovku
a/alebo kryt.

SDI1679

JVM0397XZ

Predné smerové svetlo
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JVM0417X

Predná hmlovka (ak je súčasťou výbavy)
JVM0769XZ

Zadné kombinované svetlo
JVM0770XZ

Svetlo spiatočky
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JVM0419X

Osvetlenie EČ

JVM0420X

Zadná hmlovka

SDI1839Z

Osvetlenie zrkadla v slnečnej clone

SDI1499AZ

Osvetlenie vnútorného priestoru (ak je súčasťou
výbavy)
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PRÁVNE POŽIADAVKY NA
NASTAVENIE LÚČA SVETLOMETU
Keď s vozidlom jazdíte v krajine, kde sa jazdné pru-
hy odlišujú od vašej domovskej krajiny, na svetlomet
pripevnite matnú nálepku.

SDI2031Z

Zadné osobné svetlo (ak je súčasťou výbavy)

JVM0426X

Osvetlenie batožinového priestoru
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JVM0393XZ

Jednotky: mm (palce) – model s ľavostranným riadením (LHD)
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1. Spínač zapaľovania dajte do polohy OFF a čakaj-
te, pokým svetlomety nevychladnú.

2. Pripravte si nálepky podľa obrázka. Vyrobte ná-
lepkyjA , ktoré budú pripevnené na povrchu pra-
vého svetlometu a ľavého svetlometu.

POZNÁMKA

• Použite nepriesvitný materiál, ktorý zabra-
ňuje prieniku svetla.

• Všimnite si, že iné priehľadné materiály ne-
fungujú dostatočne dobre.

3. Nálepku pripevnite tak, že rohjB nálepky zarov-
náte s polohou značky jC , ktorá sa pri pohľade
spredu nachádza na povrchu svetlometu.

Nálepku pripevnite podľa zobrazenia, a to zarov-
naním značkyjC s deliacimi čiaramijD ajE .

POZNÁMKA

Značku jC zarovnajte so značkou stredu
žiarovky svetlometu.

JVM0394XZ

Jednotky: mm (palce) – model s pravostranným riadením (RHD)
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V prípade defektu pneumatiky si pozrite “Defekt
pneumatiky” v časti “6. V prípade núdze”.

SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU V
PNEUMATIKÁCH (TPMS) (ak je
súčasťou výbavy)
Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
sleduje tlak vo všetkých pneumatikách, okrem re-
zervnej. Po rozsvietení kontrolky nízkeho tlaku pne-
umatík je jedna alebo viacero pneumatík výrazne
podhustených.

TPMS sa zapne len v prípade, že s vozidlom jazdíte
rýchlosťami vyššími ako 25 km/h (16 MPH). Tento
systém taktiež nemusí zistiť náhly pokles tlaku v
pneumatike (napríklad defekt pneumatiky počas
jazdy).

Pre viac podrobností o TPMS si pozrite “Systém sle-
dovania tlaku v pneumatikách (TPMS) (ak je súčas-
ťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”a
“Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
(ak je súčasťou výbavy)” v časti “6. V prípade núdze”.

Pre ďalšie informácie si pozrite “ Kontrolka nízkeho
tlaku pneumatiky (ak je súčasťou výbavy)” v časti
“2. Prístroje a ovládače”.

TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKE
Pravidelne kontrolujte tlak v pneumatikách, vrátane
rezervnej. Nesprávny tlak pneumatík môže nepriaz-
nivo ovplyvniť ich životnosť a ovládateľnosť vozidlo.
Tlak pneumatík by ste mali kontrolovať, keď sú pne-
umatiky COLD. Pneumatiky sa považujú za STUDE-
NÉ (COLD), ak bolo vozidlo odparkované 3 alebo viac
hodín, alebo prešlo vzdialenosť menšiu ako 1,6 km (1
míľa). Tlaky v pneumatikách za studena (COLD) sú
uvedené na štítku na pneumatike.

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
VÝSTRAHA

Keď meníte alebo vymieňate pneumatiky, všetky
štyri pneumatiky musia byť rovnakého typu (to
znamená letné, celoročné alebo zimné) a kon-
štrukcie. Autorizovaný predajca vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovaná dielňa vám môžu pomôcť s
informáciami o type pneumatiky, veľkosti, rých-
lostnom indexe a dostupnosti.

Vymenené pneumatiky môžu mať nižší rýchlostný
index ako pneumatiky dodané z výroby a nemusia
sa zhodovať s potenciálnou maximálnou rýchlos-
ťou vozidla. Nikdy neprekračujte maximálnu povo-
lenú 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 boč-
nej strane. Snežné 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 určené na sneh alebo
celoročné pneumatiky.

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.

Vo všeobecnosti majú pneumatiky na sneh nižší
rýchlostný index ako pôvodné pneumatiky a nez-
hodujú sa s potenciálnou maximálnou rýchlosťou
vozidla. Nikdy neprekračujte maximálnu povolenú
rýchlosť pneumatiky. Ak montujete zimné pneuma-
tiky, musia byť rovnakej veľkosti, značky, konštruk-
cie a s rovnakým dezénom na všetkých štyroch ko-
lesách.

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. Protišmykové a trakčné schopnosti pne-
umatík s hrotmi môžu byť na mokrých alebo su-
chých povrchoch horšie ako schopnosti pneumatík
bez hrotov.

PNEUMATIKY A KOLESÁ
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REŤAZE NA PNEUMATIKY
Na niektorých miestach môže byť používanie sne-
hových reťazí zakázané. Pred montážou snehových
reťazí si overte, či sú povolené miestnymi nariade-
niami. Pri nasadzovaní reťazí na pneumatiky skon-
trolujte, či majú správnu veľkosť pre pneumatiky na
vašom vozidle a sú namontované podľa pokynov
ich výrobcu.

Ak to výrobca snehových reťazí odporúča, použite
napínač snehových reťazí, aby ste dostatočne
utiahli reťaze. Voľné koncové články snehových re-
ťazí musia byť zaistené alebo odstránené, aby sa
predišlo možnému poškodeniu blatníkov alebo
podvozka ich búchaním o tieto časti. Ak je to mož-
né, pri používaní snežných reťazí sa vyhnite plnému
zaťaženiu vozidla. Okrem toho jazdite zníženou
rýchlosťou. V opačnom prípade môžete poškodiť
vozidlo a/alebo nepriaznivo ovplyvniť jeho ovláda-
teľnosť a výkon.

Snehové reťaze sa môžu montovať len na predné
kolesá, nikdy nie na zadné kolesá. Reťaze nepou-
žívajte na suchých cestách.

Snehové reťaze nikdy nemontujte na dojazdovú re-
zervnú pneumatiku (LEN OBMEDZENÝ DOJAZD) (ak
je súčasťou výbavy).

S namontovanými reťazami na pneumatiky nejaz-
dite na dláždených cestách, ktoré nie sú pokryté
snehom. Jazda s namontovanými snehovými reťa-
zami v takýchto podmienkach môže spôsobiť poš-
kodenie rôznych mechanizmov vozidla z dôvodu ich
preťaženia.

ROTÁCIA PNEUMATIKY

Spoločnosť NISSAN odporúča rotovanie pneumatík
každých 5.000 km (3.000 míľ) na modeloch s poho-
nom štyroch kolies (4WD) alebo každých 10.000 km
(6.000 míľ) na modeloch s pohonom dvoch kolies
(2WD). Avšak, čas na rotáciu pneumatík sa môže líšiť
v závislosti na vašom štýle jazdy a na podmienkach
povrchu vozovky. (Pozri časť “Defekt pneumatiky” v
časti “6. V prípade núdze” pre výmenu pneumatiky.)

VAROVANIE

• Po rotácii pneumatík upravte tlak vzduchu v
pneumatikách.

• Po najazdení 1.000 km (600 míľ) znovu utiah-
nite matice kolies (taktiež v prípade defektu
pneumatiky a pod.).

• Do rotácie pneumatík nezahŕňajte rezervnú
pneumatiku.

• Nesprávny vyber pneumatiky, osadenie, sta-
rostlivosť alebo údržba môže ovplyvniť bez-
pečnosť vozidla a zvýšiť riziko nehody alebo

zranenia. Ak máte pochybnosti, konzultujte
ich s predajcom vozidiel NISSAN alebo kvalifi-
kovanou dielňou alebo s výrobcom pneuma-
tiky.

Pre modely vybavené systémom
sledovania tlaku v pneumatikách
(TPMS)
Po vykonaní rotácie pneumatík musíte TPMS vynu-
lovať. Pozri “Systém sledovania tlaku v pneumati-
kách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy)” v časti “5. Na-
štartovanie a riadenie” pre podrobnosti o postupe
vynulovania.

OPOTREBOVANIE A POŠKODENIE
PNEUMATIKY.

➀ Indikátor opotrebovania

➁ Označenia umiestnenia indikátora
opotrebovania. V závislosti od typu
pneumatiky sú umiestnenia označené
symbolom “ ”, “TWI” atď.

Pneumatiky by ste mali pravidelne kontrolovať na
opotrebovanie, praskliny, dutiny alebo objekty, za-

SDI1662Z

SDI1663Z
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chytené v dezéne. Ak zistíte nadmerné opotrebova-
nie, praskliny, vydutia, pneumatiku by ste mali okam-
žite vymeniť.

Originálne pneumatiky majú zabudovaný indikátor
opotrebovania dezénu. Keď je indikátor opotrebo-
vania viditeľný, pneumatiku by ste mali vymeniť.

Nesprávne vykonanie servisu na rezervnej pneuma-
tike môže mať za následok vážne zranenia osôb. Ak
je potrebná oprava rezervnej pneumatiky, kontak-
tujte predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

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 dávajte často
kontrolovať a vyvažovať v opravovni alebo u autori-
zovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni, ak to uprednostňujete.

VÝMENA PNEUMATÍK A KOLIES

VAROVANIE

Nemontujte deformované kolesá alebo pneuma-
tiky, ani v prípade, že boli opravené. Takéto kolesá
alebo pneumatiky môžu mať štrukturálne poško-
denie a môžu zlyhať bez predchádzajúceho upo-
zornenia.

Pri výmene pneumatiky použite rovnakú veľkosť,
rýchlostný index a možné zaťaženie ako pri origi-
nálnej pneumatike. (Pozri časť “Pneumatiky a
kolesá” v časti “8. Technické informácie” pre odporú-
čané typy a veľkosti pneumatík a kolies.) Použitie
iných ako odporúčaných pneumatík alebo použitie

zmiešaných typov pneumatík rozličných značiek,
konštrukcie (diagonálne, 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 monitorovania
tlaku v pneumatikách (TPMS), kalibráciu tachomet-
ra, nastavenie svetlometov a výšku nárazníka. Nie-
ktoré z týchto vplyvov môžu zapríčiniť autonehodu
a následné vážne zranenia osôb.

Ak z akéhokoľvek dôvodu vymieňate kolesá, vždy
ich nahraďte kolesami s rovnakou hĺbkou zálisu. Ko-
lesá z iným obvodom môžu spôsobiť skoré opotre-
bovanie pneumatiky, zníženú ovládateľnosť vozidla
a/alebo môže narážať do brzdových kotúčov/bub-
nov. Takéto narážanie môže viesť k zníženej efekti-
vite brzdenia a/alebo skorému opotrebovaniu brz-
dových doštičiek/brzdového obloženia.

Pre TPMS (ak je súčasťou výbavy) potvrďte nasle-
dovné.

VAROVANIE

• Po výmene pneumatiky alebo kolesa musíte
TPMS vynulovať. (Pozri časť “Systém sledova-
nia tlaku v pneumatikách (TPMS) (ak je súčas-
ťou výbavy)” v časti “5. Naštartovanie a riade-
nie” pre podrobnosti o postupe vynulovania.)

• Keď namontujete rezervnú pneumatiku alebo
vymeníte koleso, systém TPMS nebude fungo-
vať a po dobu 1 minúty bude blikať kontrolka
nízkeho tlaku v pneumatike, pretože rezervná
pneumatika nie je vybavená systémom TPMS.
Indikátor zostane po 1 minúte svietiť. Ohľadne
výmeny pneumatiky a/alebo vynulovania sys-

tému sa čo možno najskôr obráťte na predaj-
cu vozidiel NISSAN alebo na kvalifikovanú diel-
ňu.

• Výmena kolies za kolesá bez pôvodnej špeci-
fikácie spoločnosti NISSAN môže mať vplyv na
správnosť prevádzky TPMS.

• V prípade výmeny pneumatík kvôli opotrebo-
vaniu alebo veku vymeňte driek ventilu sníma-
ča TPMS (vrátane vložky ventilu a čiapočky).

• Snímač systému TPMS sa môže poškodiť, ak
sa s ním nemanipuluje správne. Pri manipulá-
cii so snímačom systému TPMS dávajte pozor.

• Pri výmene snímača systému TPMS môže byť
potrebná registrácia identifikátora. O vykona-
nie registrácie identifikačného čísla kontak-
tujte predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifiko-
vanú dielňu.

• Nepoužívajte čiapočky ventilov, ktoré nie sú
predpísané spoločnosťou NISSAN. Čiapočka
ventilu môže uviaznuť.

• Uistite sa, že čiapočky ventilov sú nasadené
správne. V opačnom prípade sa ventil môže
upchať nečistotami a zapríčiniť poruchu alebo
stratu tlaku vzduchu.

Model s pohonom štyroch kolies (4WD)
VÝSTRAHA

Vždy používajte pneumatiky rovnakej veľkosti,
značky, konštrukcie (diagonálne, radiálne s dia-
gonálnou kostrou alebo radiálne) a dezénu na
všetkých štyroch kolesách. Ak to neurobíte, môže
sa vyskytnúť rozdiel v obvode jednotlivých pne-
umatík na prednej a zadnej náprave, ktorý spô-
sobí nadmerné opotrebovanie pneumatiky a mô-
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že poškodiť aj prevodovku, rozdeľovaciu prevo-
dovku a diferenciál.
Používajte iba rezervné pneumatiky určené pre jed-
notlivé modely 4WD.

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
Rezervná pneumatika dodaná s vaším vozidlom sa
odlišuje v závislosti od modelu. Pozri “Defekt
pneumatiky” v časti “6. V prípade núdze” pre prísluš-
nú rezervnú pneumatiku.

Pretože rezervná pneumatika nie je vybavená sys-
témom TPMS, s namontovanou rezervnou pne-
umatikou nebude fungovať systém sledovania tla-
ku v pneumatikách (TPMS) (ak je súčasťou výbavy).

Dojazdová rezervná pneumatika (ak je
súčasťou výbavy)

S vaším vozidlom sa dodáva dojazdová rezervná
pneumatika (s odlišnou veľkosťou ako je veľkosť pô-
vodnej pneumatiky).

V prípade potreby použitia rezervnej pneumatiky
dodržiavajte nasledovné opatrenia, pretože v opač-
nom prípade by sa mohlo vaše vozidlo poškodiť ale-
bo byť účastníkom nehody.

VÝSTRAHA

• Rezervnú pneumatiku používajte len v núdzo-
vých situáciách. Pri prvej príležitosti ju vymeň-
te za štandardnú pneumatiku.

• S namontovanou rezervnou pneumatikou jaz-
dite opatrne.

• Počas jazdy sa vyhýbajte ostrým zatáčaniam
a prudkému brzdeniu.

• Pravidelne kontrolujte tlak nahustenia rezerv-
nej pneumatiky typu T a vždy ho udržiavajte
na hodnote 420 kPa (4,2 kgf/cm2, 60 psi). (pne-
umatika T155/90 D17)

• S vozidlom nejazdite rýchlejšie ako 80 km/h
(50 MPH).

• Na rezervnej pneumatike nepoužívajte sneho-
vé reťaze. Snehové reťaze na rezervné pne-
umatiky nesadnú správne a môžu spôsobiť
poškodenie vozidla.

• Keďže je rezervná pneumatika menšia ako
pôvodná pneumatika, zníži sa svetlá výška. Ak
chcete zabrániť poškodeniam vozidla, nejaz-
dite ponad prekážky. Taktiež s vozidlom ne-
jazdite cez automatické autoumyvárne, pre-
tože by sa mohlo zachytiť.

• Rezervnú pneumatiku nepoužívajte na iných
vozidlách.

• Naraz nepoužívajte viac ako jednu rezervnú
pneumatiku.

• Ak je namontovaná rezervná pneumatika ty-
pu T, neťahajte príves.

Bežná rezervná pneumatika (ak je
súčasťou výbavy)
S vaším vozidlom sa dodáva štandardná pneuma-
tika (rovnaká veľkosť ako pôvodná pneumatika).

SDI1912Z

Štítok rezervnej pneumatiky (ak je súčasťou výbavy)
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Nasledujúce hodnoty sú približné objemy. Aktuálne plniace kapacity sa od nich môžu mierne líšiť. Pri napĺňaní postupujte podľa pokynov uvedených v časti
“8. Údržba a urob si sám”, aby ste určili správny plniaci objem.

Typ kvapaliny
Kapacita (približne)

Odporúčané kvapaliny/mazadláMetrické
jednotky

Americké
jednotky

Angloamerické
jednotky

Palivo 60 l 15-7/8 gal 13-1/4 gal Pozri “Informácie o palive” uvedené neskôr v tejto časti.
Motorový
olej*1

QR25DE

S výmenou
olejového filtra 4,6 l 4-7/8 qt 4 qt • Odporúča sa pôvodný “NISSAN motorový olej so syntetickou technológiou

5W-30 C3”.
• Ak vyššie uvedený motorový olej nie je k dispozícii, použite "motorový olej

NISSAN" alebo jeho ekvivalent, ktorý zodpovedá nasledovnej špecifikácii a
viskozite: ACEA C3 SAE 5W-30.

• *1: Pre ďalšie informácie si pozrite “Výmena motorového oleja a olejového filtra” v
časti “8. Údržba a “urob-si-sám””

Vypustenie
a
naplnenie

Bez výmeny
olejového filtra

4,3 l 4-1/2 qt 3-3/4 qt

MR20DD S výmenou
olejového filtra

3,8 l 4 qt 3-3/8 qt

Bez výmeny
olejového filtra

3,6 l 3-7/8 qt 3-1/8 qt

MR16DDT S výmenou
olejového filtra

4,3 l 4-1/2 qt 3-3/4 qt • Odporúča sa pôvodný “Nissan motorový olej so syntetickou technológiou 0W-20
SN/GF5” alebo pôvodný “Nissan motorový olej so syntetickou technológiou
5W-30 C3”.

• Ak vyššie uvedený motorový olej nie je k dispozícii, použite "motorový olej
NISSAN" alebo jeho ekvivalent, ktorý zodpovedá nasledovnej špecifikácii a
viskozite: ACEA SN/GF5, 0W-20 alebo ACEA C3, SAE 5W-30.

Bez výmeny
olejového filtra

4,1 l 4-3/8 qt 3-5/8 qt

R9M

S výmenou
olejového filtra 6,2 l 6-1/2 qt 5-1/2 qt

S filtrom sadzí naftového motora
• Odporúča sa pôvodný “NISSAN motorový olej so syntetickou technológiou

5W-30 C4”
• Ak vyššie uvedený motorový olej nie je k dispozícii, použite "motorový olej

NISSAN" alebo jeho ekvivalent, ktorý zodpovedá nasledovnej špecifikácii a
viskozite: ACEA C4, SAE 5W-30 nízka hodnota SAPS.

Bez filtra sadzí naftového motora
• Odporúča sa pôvodný “NISSAN motorový olej so syntetickou technológiou

5W-30 A3/B4”.
• Ak vyššie uvedený motorový olej nie je k dispozícii, použite "motorový olej

NISSAN" alebo jeho ekvivalent, ktorý zodpovedá nasledovnej špecifikácii a
viskozite: ACEA C4 SAE 5W-30.

Bez výmeny
olejového filtra 5,8 l 6-1/8 qt 5-1/8 qt

M9R

S výmenou
olejového filtra 7,4 l 7-7/8 qt 6-1/2 qt

• Odporúča sa pôvodný “NISSAN motorový olej so syntetickou technológiou
5W-30 C4”

• Ak vyššie uvedený motorový olej nie je k dispozícii, použite "motorový olej
NISSAN" alebo jeho ekvivalent, ktorý zodpovedá nasledovnej špecifikácii a
viskozite: ACEA C4, SAE 5W-30 nízka hodnota SAPS.

Bez výmeny
olejového filtra 7,0 l 7-3/8 qt 6-1/8 qt

ODPORÚČANÉ KVAPALINY/MAZADLÁ A OBJEMY
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Typ kvapaliny
Kapacita (približne)

Odporúčané kvapaliny/mazadláMetrické
jednotky

Americké
jednotky

Angloamerické
jednotky

R9N

S výmenou
olejového filtra 5,9 l 6-1/4 qt 5-1/4 qt

• Odporúča sa pôvodný “NISSAN motorový olej so syntetickou
technológiou 5W-30 C3”.

• Ak vyššie uvedený motorový olej nie je k dispozícii, použite "motorový
olej NISSAN“ alebo jeho ekvivalent, ktorý zodpovedá nasledovnej
špecifikácii a viskozite: ACEA C3 SAE 5W-30 DPF stredná hodnota SAPS.

Bez výmeny
olejového filtra 5,5 l 5-7/8 qt 4-7/8 qt

HR13DDT

S výmenou
olejového filtra 5,4 l 5-3/4 qt 4-3/4 qt

• Odporúča sa pôvodný “NISSAN motorový olej so syntetickou
technológiou 5W-30 C3”.

• Ak vyššie uvedený motorový olej nie je k dispozícii, použite "motorový
olej NISSAN" alebo jeho ekvivalent, ktorý zodpovedá nasledovnej
špecifikácii a viskozite: ACEA C3 SAE 5W-30.

Bez výmeny
olejového filtra 5,0 l 5-1/4 qt 4-3/8 qt

Chladiaca
kvapalina
motora

QR25DE S nádržkou 8,2 l 8-5/8 qt 7-1/4 qt

• „Originálna chladiaca kvapalina motora NISSAN L255N alebo L248“ alebo
ekvivalent.

• Použite „originálnu chladiacu kvapalinu motora NISSAN L255N alebo
L248“ alebo ekvivalent rovnakej kvality, aby ste predišli možnej korózii
hliníka chladiaceho systému motora, spôsobenej použitím neoriginálnej
chladiacej kvapaliny motora. Akékoľvek opravy nehôd chladiaceho
systému motora pri použití neoriginálnej chladiacej kvapaliny,
nemôžu byť kryté zárukou ani vtedy, keď sa takéto nehody stanú v
záručnej dobe. Kontaktujte autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu, kde vám poskytnú viac informácií o type a
kapacite chladiacej kvapaliny.

Nádržka 0,85 l 7/8 qt 3/4 qt

MR16DDT
S nádržkou 8,4 l 5/8 qt 1/2 qt
Nádržka 0,57 l 7-1/4 qt 7-1/4 qt

MR20DD
S
nádržkou

Model s MT 8,5 l 9 qt 7-1/2 qt
Model s CVT 8,7 l 9-1/4 qt 7-5/8 qt

Nádržka 0,85 l 7/8 qt 3/4 qt

R9M
S
nádržkou

Model s MT 7,9 l 8-3/8 qt 7 qt
Model s CVT 8,1 l 8-5/8 qt 7-1/8 qt

Nádržka 0,57 l 5/8 qt 1/2 qt

M9R
S
nádržkou

Model s MT 7,7 l 8-1/8 qt 6-3/4 qt
Model s CVT 7,9 l 8-3/8 qt 7 qt

Nádržka 0,57 l 5/8 qt 1/2 qt

R9N
S
nádržkou

Model s MT 8,7 l 9-1/4 qt 7-5/8 qt
Model s CVT 8,9 l 9-3/8 qt 7-7/8 qt

Nádržka 0,57 l 5/8 qt 1/2 qt

HR13DDT
S nádržkou 5,8 l 6-1/8 qt 5-1/8 qt
Nádržka 0,57 l 5/8 qt 1/2 qt

Médiu
chladiace
prívod
vzduchu

Nádržka
R9N

S nádržkou 3,2 l 3-3/8 qt 2-7/8 qt

Nádržka 0,43 l 1/2 qt 3/8 qt

Kvapalina diferenciálnej prevodovky — — — • Originálna „diferenciálová kvapalina NISSAN“ Hypoid Super GL-5 80W-90
alebo API GL5, viskozita SAE 80W-90 alebo ekvivalent.Olej do rozdeľovacej prevodovky — — —

Technické informácie 9-3



Typ kvapaliny
Kapacita (približne)

Odporúčané kvapaliny/mazadláMetrické
jednotky

Americké
jednotky

Angloamerické
jednotky

Prevodovka s plynulo meniteľným prevodom (CVT) — — —

• Originálna „kvapalina NISSAN NS-3 CVT“
• Používajte len originálnu „kvapalinu NISSAN NS-3 CVT“. Používanie

inej kvapaliny do prevodovky ako originálnej „kvapaliny NISSAN NS-3
CVT“ prevodovku CVT poškodí. Na takéto poškodenie sa záruka
nevzťahuje.

• Pre podrobnosti alebo vykonanie servisu kontaktujte predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Prevodový olej manuálnej prevodovky (MT) — — —

• Originálny prevodový olej “NISSAN MT-XZ pre športové a terénne
vozidlá”

• Ak nie je k dispozícii originálny prevodový olej “NISSAN MT-XZ pre
športové a terénne vozidlá”, môžete ako dočasnú náhradu použiť API
GL-4 s viskozitou SAE 75W-85. Avšak použite originálny prevodový olej
“NISSAN MT-XZ" pre športové a terénne vozidlá” hneď, ako bude k
dispozícii.

Motor MR20DD a MR16DDT:
• Kvapalina do manuálnej prevodovky (MTF) TRANSELF NFJ 75W-80 alebo

ekvivalent.
• Ak nie je k dispozícii kvapalina do manuálnej prevodovky (MTF)

TRANSELF NFJ, môžete ako dočasnú náhradu použiť kvapalinu API GL-4+
s viskozitou SAE 75W-80. Kvapalinu do manuálnej prevodovky (MTF)
TRANSELF NFJ ale použite hneď, ako ju budete mať k dispozícii.

Kvapalina do prevodovky s dvojitou spojkou (DCT) 4,0 l 1-1/8 gal 7/8 gal • Originálna „kvapalina NISSAN DCT“
Nádrž AdBlue® 16 l 4-1/4 gal 3-1/2 gal • Používajte originálnu kvapalinu AdBlue®.

Brzdová a spojková kvapalina
Doplňte kvapalinu na správnu

hladinu podľa pokynov v časti “8.
Údržba a urob si sám”.

• Originálna „brzdová kvapalina NISSAN“ alebo ekvivalent
• DOT 4 (US FMVSS č. 116)

Viacúčelové mazivo — — — • Č. NLGI. 2 (s lítiovým základom)
Chladivo klimatizačného systému — — — • HFO-1234yf (R-1234yf)
Mazivá klimatizačného systému — — — • ND-OIL12
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INFORMÁCIE O PALIVE
Benzínový motor (model s trojcestným
katalyzátorom)
VÝSTRAHA

Nepoužívajte olovnatý benzín. Používanie olov-
natého benzínu poškodzuje trojcestný katalyzá-
tor.

Kompatibilné palivá pre benzínové motory

Benzínové motory sú kompatibilné so súčasnými a
budúcimi európskymi normami pre biopalivá.

m Benzín spĺňajúci normu EN228 a
zmiešaný s biopalivom spĺňajúci normu
EN15376.

m
Model s motorom QR25DE:
Používajte BEŽNÝ BEZOLOVNATÝ benzín s oktáno-
vým číslom aspoň 91 (VOČ).

Model s motorom MR20DD:
Používajte BEŽNÝ BEZOLOVNATÝ benzín s oktáno-
vým číslom aspoň 91 (VOČ).

Model s motorom MR16DDT:
Použite BEZOLOVNATÝ PRÉMIOVÝ benzín s oktáno-
vým číslom aspoň 95 (VOČ).

Ak sa nepoužíva prémiový bezolovnatý benzín, mô-
že sa použiť ŠTANDARDNÝ BEZOLOVNATÝ benzín s
oktánovým číslom najmenej 91 (VOČ) pri mierne zní-
ženom výkone. Aj napriek tomu pre dosiahnutie ma-

ximálneho výkonu vozidla a maximálnej možnej
schopnosti jazdy vám odporúčame používať prémi-
ový bezolovnatý benzín.

Model s motorom HR13DDT:
Použite BEZOLOVNATÝ PRÉMIOVÝ benzín s oktáno-
vým číslom aspoň 95 (VOČ).

V prípade, že bezolovnatý prémiový benzín nie je k
dispozícii, prechodne môžete používať BEŽNÝ BEZ-
OLOVNATÝ benzín s oktánovým číslom 91 (VOČ), a
to len pri dodržaní nasledovných opatrení:

• Palivovú nádrž nechajte čiastočne naplnenú
bežným bezolovnatým benzínom a prémiovým
bezolovnatým benzínom ju doplňte hneď, ako
to bude možné.

• Vyhnite sa jazde na plný plyn a prudkým zrých-
leniam.

Aj napriek tomu pre dosiahnutie maximálneho
výkonu vozidla vám odporúčame používať prémi-
ový bezolovnatý benzín.

Naftový motor*
Kompatibilné palivá pre naftové motory

Naftové motory sú kompatibilné so súčasnými aj
budúcimi európskymi normami pre biopalivá.

m
Nafta v súlade s EN590 a zmiešaná s
biopalivom v súlade s EN14214
(obsahujúca 0 až 7 % metylesterov
nasýtených kyselín).

m
Nafta v súlade s EN16734 a zmiešaná s
biopalivom v súlade s EN14214
(obsahujúca 0 až 10% metylesterov
nasýtených kyselín).

Používať musíte naftové palivo nad 51 cetánov a s
maximálne 10 ppm síry (EN590).

* Ak sú k dispozícii dva druhy nafty, podľa
teplotných podmienok použite buď letnú
alebo zimnú naftu.

• Nad −7 °C (20 °F) ... Letný typ naftového paliva

• Pod −7 °C (20 °F) ... Zimný typ naftového paliva.

VÝSTRAHA

• Do vášho naftového motora nepoužívajte do-
máci vykurovací olej, petrolej alebo iné alter-
natívne palivá. Ich používanie alebo pridanie
do naftového paliva môže spôsobiť zničenie
motora.

• Letné palivo nepoužívajte pri teplotách nižších
ako −7 °C (20 °F). Chladné teploty spôsobia
zmenu konzistencie paliva na voskovú formu.
Následkom toho môže byť nepokojný chod
motora.

Technické informácie 9-5



ODPORÚČANÉ VISKÓZNE ČÍSLO
PODĽA NORMY SAE
Olej pre benzínové motory
Pre model s motorom MR16DDT:
Preferuje sa číslo 0W-20.

Ak nie je k dispozícii číslo 0W-20, z nižšie uvede-
nej tabuľky si vyberte takú viskozitu, ktorá je
vhodná pre rozsah vonkajších teplôt.

Rozsah vonkajšej teploty
Odhadovaný pred ďalšou výmenou oleja

OLEJ PRE BENZÍNOVÉ MOTORY (pre model s
motorom MR16DDT)

m
STI0732

Model s motorom QR25DE a MR20DD:
Preferuje sa číslo 5W-30.

Ak nie je k dispozícii číslo 5W-30, z nižšie uvede-
nej tabuľky si vyberte takú viskozitu, ktorá je
vhodná pre rozsah vonkajších teplôt.

Rozsah vonkajšej teploty
Odhadovaný pred ďalšou výmenou oleja

OLEJ PRE BENZÍNOVÉ MOTORY (model s motorom
QR25DF a MR20DD)

m
STI0589

Pre model s motorom HR13DDT:
Preferuje sa číslo 5W-30.

Ak nie je k dispozícii číslo 5W-30, z nižšie uvede-
nej tabuľky si vyberte takú viskozitu, ktorá je
vhodná pre rozsah vonkajších teplôt.
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Rozsah vonkajšej teploty
Odhadovaný pred ďalšou výmenou oleja

OLEJ PRE BENZÍNOVÉ MOTORY (pre model s
motorom HR13DDT)

m
STI0732

Olej pre naftové motory
S filtrom sadzí naftového motora:
Originálny motorový olej NISSAN.

ACEA C4 s nízkym obsahom SAPS, viskozita SAE
5W-30.

Bez filtra sadzí naftového motora:
Originálny motorový olej NISSAN.

ACEA A3/B4, viskozita SAE 5W-30.

CHLADIACA A MAZACIA KVAPALINA
SYSTÉMU KLIMATIZÁCIE
Systém klimatizácie vášho vozidla sa musí naplniť
stanoveným chladivom a olejom pre kompresor ale-
bo ekvivalentom.

• Chladivo

– Pre Európu: HFO-1234yf (R-1234yf)

– Pre Rusko, Ukrajinu a Kazachstan: HFC-134a
(R-134a)

• Olej pre kompresor

– Pre Európu: olej pre kompresor ND-OIL12

– Pre Rusko, Ukrajinu a Kazachstan: olej pre
kompresor ND-OIL8

VÝSTRAHA

Používanie iných chladív alebo mazív spôsobí
vážne poškodenie a možno budete musieť vyme-
niť celý systém klimatizácie vo vozidle.

Uvoľňovanie chladív do atmosféry je v mnohých
krajinách a oblastiach zakázané. Chladivo vo vašom
vozidle nepoškodzuje ozónovú vrstvu zeme. Aj nap-
riek tomu môže malou mierou prispieť ku globál-
nemu otepľovaniu. Spoločnosť NISSAN odporúča
správnu regeneráciu a recykláciu chladiva. Ak po-
trebujete vykonať servis vášho klimatizačného sys-
tému, kontaktujte autorizovaného predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.
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Model motora QR25DE MR20DD MR16DDT HR13DDT
Typ Benzínový, 4-taktný, DOHC Benzínový, 4-taktný, DOHC Benzínový, 4-taktný, DOHC Benzínový, 4-taktný, DOHC
Usporiadanie valcov 4-valcový, v rade 4-valcový, v rade 4-valcový, v rade 4-valcový, v rade
Vnútorný priemer × zdvih mm (palce) 89,0 × 100,0 (3,504 × 3,937) 84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547) 79,7 × 81,1 (3.138 × 3.193) 72,2 × 81,3 (2,84 × 3,20)
Objem cm3 (cu in) 2.488 (151.82) 1 997 (121,86) 1 618 (98,78) 1 332 (81,28)

Voľnobežné otáčky ot./min. 650±50 CVT: 650±50
MT: 700±50 600±50 900±50

Časovanie zapaľovania
(B.T.D.C.)

stupeň pri
voľnobežných

otáčkach
10° 0±2° 5 ± 2° -

Zapaľovacie sviečky
Typ Štandardná FXE20HE-11C DILKAR7D11H DILKAR7E9HS SILZKFR8D7G

Odtrh mm (palce) 1,1 (0,043) 1,1 (0,043) 0,9 (0,035) 0,7 (0,028)
Funkcia vačkového
hriadeľa Reťaz časovania Reťaz časovania Reťaz časovania Reťaz časovania

Model motora R9M M9R R9N
Typ Naftový, 4-taktný, DOHC Naftový, 4-taktný, DOHC Naftový, 4-taktný, DOHC
Usporiadanie valcov 4-valcový, v rade 4-valcový, v rade 4-valcový, v rade
Vnútorný priemer × zdvih mm (palce) 80,0 × 79,5 (3,15 × 3,13) 84,0 × 90,0 (3,307 × 3,543) 80,0 × 87,0 (3,15 × 3,43)
Objem cm3 (cu in) 1 598 (97,51) 1.994 (121,67) 1 749 (106,72)
Voľnobežné otáčky ot./min. 850±50 860 850±50

Časovanie zapaľovania (B.T.D.C.)
stupeň pri

voľnobežných
otáčkach

- - -

Zapaľovacie sviečky
Typ Štandardná - - -

Odtrh mm (palce) - - -
Funkcia vačkového hriadeľa Reťaz časovania Reťaz časovania Reťaz časovania

MOTOR
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*1: Len na dočasné použitie

Jednotka: mm (palce)

Celková dĺžka 4 690 (184,6)
Celková šírka 1.820 (71,7)

1 830 (72,0)*1
Celková výška 1 710 (67,3)*2

1 740 (68,5)*3
Rozchod predných
kolies

1 575 (62,0)
1 585 (62,4)*1

Rozchod zadných
kolies

1 575 (62,0)
1 585 (62,4)*1

Rázvor osí kolies 2.705 (106,5)

*1: Pre model s pneumatikami 225/55 R19

*2 Model s tyčovou anténou

*3 Model s anténnou v tvare žraločej plutvy

Štandardná Rezervná
Veľkosť
pneumatiky

225/65 R17 Konvenčná
T155/90 D17*1

225/60 R18 T155/90 D17*1
225/55 R19 T155/90 D17*1

Rozmer Offset mm (palce)
Cestné koleso Štandardná Oceľové 17 × 7J 45 (1,77)

Hliníkové 17 × 7J
18 × 7J
19 × 7J

45 (1,77)
45 (1,77)
40 (1,57)

Rezervná Oceľové 17 × 4T*1
17× 7J

30 (1,18)
45 (1,77)

PNEUMATIKY A KOLESÁ ROZMERY
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Keď budete plánovať cestu do inej krajiny alebo
regiónu zistite si, či je v danej krajine alebo regióne
k dispozícii palivo požadované pre vaše vozidlo. Po-
užívanie paliva s nízkym oktánovým číslom môže
spôsobiť poškodenie motora. Preto sa uistite, že po-
žadované palivo bude k dispozícii všade, kam pôj-
dete. Ďalšie informácie o odporúčanom palive náj-
dete v predchádzajúcom texte v tejto časti.

Pri prekladaní registrácie vozidla do inej krajiny,
štátu, provincie alebo okresu si u príslušných or-
gánov overte, či vozidlo spĺňa miestne zákonné po-
žiadavky. V niektorých prípadoch vozidlo nie je spô-
sobilé splniť zákonné požiadavky a môže byť nevy-
hnutná zmena vozidla, aby spĺňalo miestne zákony
a nariadenia. Okrem toho môžu existovať prípady,
kedy vozidlo nemôže byť adaptované pre určitú ob-
lasť.

Právne predpisy a nariadenia ohľadom emisnej
kontroly vozidla a bezpečnostných štandardov sa
líšia podľa krajiny, štátu, provincie alebo okresu; z
toho dôvodu sa môžu líšiť aj špecifikácie vozidla.

Ak sú vozidlá brané do inej krajiny, štátu, provin-
cie alebo okresu, ich úprava, preprava, registrácia
a všetky možné následné náklady sú zodpoved-
nosťou používateľa. Spoločnosť NISSAN nezod-
povedná za žiadne ťažkosti, ktoré z toho môžu
vyplynúť.

Zakazuje sa prekrývanie, nafarbovanie, zváranie, re-
zanie, vŕtanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie
identifikačného čísla vozidla (VIN).

IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK VOZIDLA

Identifikačný štítok vozidla je pripevnený podľa ob-
rázku.

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 ústro-
jenstvo, a v ktorom vozidlo opustilo výrobnú linku.

ŠTÍTOK S IDENTIFIKAČNÝM ČÍSLOM
VOZIDLA (VIN) (ak je súčasťou
výbavy)

Štítok s identifikačným číslom vozidla ➀ je pripev-
nený podľa obrázku. Toto číslo je identifikáciou váš-
ho vozidla a používa sa na registrovanie vozidla.

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA
(VIN) (číslo podvozku)

Identifikačné číslo vozidla sa nachádza na mieste
podľa obrázku.

Prístup k číslu získate odmontovaním krytu.

JVT0285XZ

JVT0352XZ

JVT0286XZ

PRI CESTOVANÍ ALEBO
REGISTRÁCII V INEJ KRAJINE

IDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
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SÉRIOVÉ ČÍSLO MOTORA

Sériové číslo motora je vyrazené na motore podľa
obrázka.

SDI2121Z

Motor QR

STI0785Z

Motor MR

WAJ0007XZ

Motor HR13DDT

JVT0289XZ

Motor R9M

STI0689Z

Motor M9R

WAJ0006XZ

Motor R9N
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ŠTÍTOK NA PNEUMATIKE

Tlaky vzduchu v pneumatikách za studena sú uve-
dené na štítku pripevnenom na stĺpiku medzi pred-
nými a zadnými dverami na strane vodiča.

ŠTÍTOK S TECHNICKÝMI ÚDAJMI O
KLIMATIZÁCII

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 predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni si určite overte preventívne opatrenia alebo
špeciálne pokyny týkajúce sa montáže. Na požiada-
nie vám váš predajca vozidiel NISSAN alebo kvalifi-
kovaná dielňa poskytne podrobné informácie (frek-
venčné pásmo, výkon, umiestnenie antény, príručka
pre montáž atď.) týkajúce sa montáže.

STI0494Z

JVT0274XZ

MONTÁŽ RF VYSIELAČA
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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, Estónsko, Francúzska Guyana, Francúzsko, Fínsko, Gruzínsko, Grécko, Guadeloupe, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko,
Kosovo, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Martinik, Mayotte, 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

BCM (Modul ovládania karosérie)
Spoločnosť Calsonic Kansei Corp. týmto vyhlasuje,
že rádiové zariadenie typu BN009 je v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

https://www.calsonickansei.co.jp/en/assets/pdf/
products/red-doc/bcm/bn009.pdf

• Názov výrobcu, adresa:

Calsonic Kansei Corp.

2-1917, Nisshin-cho, Kita-ku, Saitama-shi,

Saitama-ken, 331-8501, Japonsko

• Názov importéra, adresa:

Nissan International SA

Zone d’activités La Pièce 12

1180 Rolle, Švajčiarsko

• Pásmo prevádzkovej frekvencie: 125 kHz

• Maximálny rádiofrekvenčný výkon: 42,7 dBuV/
m@10m

VYSIELAČ SYSTÉMU SLEDOVANIA
TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)

Spoločnosť PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. týmto vy-
hlasuje, že rádiové zariadenie typu PMV-CA14 je v
súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

JVT0534XZ
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Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/
tpms/doc/

PREDNÝ RADAROVÝ SNÍMAČ
Spoločnosť ADC Automotive Distance Control Sys-
tems GmbH týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie
typu ARS3-B–B 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, adresa:

ADC Automotive Distance Control Systems Gm-
bH

Peter-Dornier-Strasse 10, 88131 Lindau

Nemecko

• Názov importéra, adresa:

Nissan International SA

Zone d’activités La Pièce 12

1180 Rolle, Švajčiarsko

• Pásmo prevádzkovej frekvencie: 76 – 77 GHz

• Maximálny výkon: 1 W (30 dBm RMS EIRP)

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

IMOBILIZÉR SO SYSTÉMOM
ZABEZPEČENIA PROTI KRÁDEŽI
NISSAN (NATS)
Spoločnosť Continental týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu [Systém imobilizéru NISSAN proti
odcudzeniu], 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: 125 kHz

• Maximálny rádiofrekvenčný výkon: < 40 dBμA/m
pri 10 m

AUDIO SYSTÉM
Model: LCN2K70B00 and LCN2K70B10

Spoločnosť Robert Bosch Car Multimedia GmbH
týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu
LCN2K70B00 a LCN2K70B10 sú v súlade so smerni-
cou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

http://cert.bosch-carmultimedia.net

• Názov importéra, adresa:

Nissan International SA

Zone d’activités La Pièce 12

1180 Rolle, Švajčiarsko

• Pásmo prevádzkovej frekvencie:

2400 MHz – 2480 MHz

• Vyžarovaný výkon [EIRP]:

Bluetooth < 10 mW

Akákoľvek zmena rádiového zariadenia alebo jeho
používanie s iným príslušenstvom, komponentmi
alebo softvérom tak, ako je špecifikované, bude mať
za následok opätovné posúdenie, aby sa zaistil sú-
lad s potrebným zákonným schválením.
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Model: G13–P32

• Názov importéra, adresa:

Nissan International SA

Zone d’activités La Pièce 12

1180 Rolle, Švajčiarsko

• Frekvenčné pásmo(-a), v ktorých rádiové zaria-
denie pracuje:

2,4 GHz - 2,4835 GHz

• Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný vo
frekvenčnom pásme(-ach), v ktorých rádiové za-
riadenie pracuje:

20 dBm (EIRP)

JVT0532XZ
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– Indikátor polohy ................................................................................. 2-4
– Kvapalina .............................................................................................. 8-20
Prevodovka s plynulo meniteľným prevodom (CVT)
– Indikátor polohy ................................................................................. 2-4

– Kvapalina ............................................................................................... 8-19
Prevodovka Xtronic
– Jazda ........................................................................................................ 5-13
Prieduchy ..................................................................................................... 4-24
Príručka riešenia problémov
– Inteligentný kľúč .............................................................................. 3-14
Prístrojový panel
– Prehľad ................................................................................................... 0-10
Príves
– Bezpečnostné reťaze ................................................................ 5-135
– Brzdy ...................................................................................................... 5-135
– Montáž ťažnej tyče ..................................................................... 5-136
– Preventívne opatrenia .............................................................. 5-134
– Rozpoznanie prívesu ................................................................. 5-135
– Ťahanie ................................................................................................ 5-134
– Tlak v pneumatike ....................................................................... 5-135
Prívod vzduchu
– Chladiaci systém ................................................................................ 8-7
ProPILOT ....................................................................................................... 5-89
– Prevádzka ............................................................................................ 5-90
Protikorózna ochrana ............................................................................ 7-5
– Environmentálne faktory ............................................................ 7-5
– Chladné počasie ........................................................................... 5-140
Prvky zaistenia detí ................................................................................. 1-15
– ISOFIX ........................................................................................................ 1-19
– Montáž bezpečnostného pásu ............................................. 1-26
– Montáž systému ISOFIX ............................................................. 1-24
– Ukotvenie ................................................................................... 1-22, 1-23
– Univerzálne prvky zaistenia detí (predné a zadné

sedadlá) ................................................................................................... 1-16
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R

Rádio
– FM AM rádio s CD prehrávačom —

Bluetooth ............................................................................... 4-44, 4-50
– FM AM rádio s CD prehrávačom — CD ............... 4-42, 4-47
– FM AM rádio s CD prehrávačom — médiá .................... 4-45
– FM AM rádio s CD prehrávačom — rádio ......... 4-40, 4-46
– FM AM rádio s CD prehrávačom — USB ......................... 4-48
– FM-AM rádio s CD prehrávačom (typ A) ........................ 4-38
– FM-AM rádio s CD prehrávačom (typ B) ........................ 4-46
– Obsluha zariadenia iPod ............................................. 4-43, 4-49
– Port pripojenia USB ....................................................................... 4-51
– Spínače volantu .............................................................................. 4-52
– Vysielač ................................................................................................... 9-12
Regulácia zmeny napätia ................................................................ 8-26
Rezervná pneumatika ........................................................................... 6-4
Riadenie
– Kontrolka ................................................................................................. 2-7
– Systém posilňovača riadenia .............................................. 5-136
Riadenie podvozku ............................................................................... 5-32
– Systém Intelligent Engine Brake ......................................... 5-32
– Systém Intelligent Ride Control ........................................... 5-33
– Systém Intelligent Trace Control ....................................... 5-32
Rozmery ........................................................................................................... 9-9
– Motor .......................................................................................................... 9-8
– Pneumatiky ........................................................................................... 9-9
Rozpoznanie mŕtveho uhla (BSW) ............................................ 5-45
– Jazdné podmienky ....................................................................... 5-48
– Prevádzka ............................................................................................ 5-46
Rozpoznávanie dopravných značiek (TSR) ........................ 2-38
Rýchla referencia ................................................................................... 0-20

S

Sedadlá .............................................................................................................. 1-2
– Bezpečnostné pásy ....................................................................... 1-10
– Druhý rad .................................................................................................. 1-5
– Kúrenie ....................................................................................................... 1-5
– Lakťová opierka .................................................................................. 1-8
– Nastavenie - elektrické .................................................................. 1-3
– Nastavenie - manuálne ................................................................. 1-2
– Opierky hlavy ........................................................................................ 1-8
– Prehľad ..................................................................................................... 0-2
– Prvky zaistenia detí ISOFIX ....................................................... 1-19
– Tretí rad ...................................................................................................... 1-7
– Univerzálne prvky zaistenia detí (predné a zadné

sedadlá) ................................................................................................... 1-16
– Vyhrievanie zadného sedadla ................................................... 1-7
– Zadné sedadlá - sklopenie .................................................. 1-5, 1-7
Sieť na batožinu ...................................................................................... 2-60
Sklo
– Čistenie ............................................................................................ 7-2, 7-4
Slnečné clony ............................................................................................ 2-64
Smerové svetlo
– Informácie o žiarovke .................................................................. 8-31
– Výmena ................................................................................................. 8-33
Spínač výstražných svetiel ................................................................. 6-2
Spínače
– Automatické podržanie brzdy ............................................. 3-33
– Elektricky ovládané okná ......................................................... 2-53
– Elektronický stabilizačný program (ESP) ....................... 5-31
– Hmlové svetlá .................................................................................... 2-47
– Jas ................................................................................................................. 2-4
– Nastavenie zacielenia svetlometov ................................. 2-43
– Obmedzovač rýchlosti ............................................................... 5-58
– Odrosovač ............................................................................................ 2-51
– Ostrekovač svetlometov .............................................. 2-46, 2-51
– Osvetlenie interiéru ...................................................................... 2-64
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– Pohon štyroch kolies ................................................................... 5-26
– Polohy spínača zapaľovania .................................................. 5-14
– Smerové svetlo ................................................................... 2-40, 2-46
– Spínač centrálneho zamykania dverí ................................ 3-6
– Spínač svetlometov ..................................................................... 2-40
– Stierač a ostrekovač .................................................................... 2-48
– Stierač a ostrekovač zadného okna ................................ 2-50
– Systém ovládania klesania zo svahu .............................. 5-35
– Systém parkovacieho snímača ......................................... 5-132
– Tempomat .......................................................................................... 5-60
– Tlačidlové zapaľovanie ............................................................... 5-12
– Vyhrievanie sedadiel ........................................................................ 1-5
– Vyhrievanie zadného sedadla ................................................... 1-7
– Vyhrievaný volant .......................................................................... 2-52
– Výstraha ................................................................................................... 6-2
Spojka
– Kvapalina ............................................................................................... 8-18
Stierače
– Automatický stierač citlivý na dážď ................................ 2-50
– Používanie (predné sklo) .......................................................... 2-48
– Používanie (zadné okno) .......................................................... 2-50
– Spínač stieračov a ostrekovača .......................................... 2-48
Stredný multifunkčný ovládací panel ........................................ 4-2
– Informácie o vozidle a nastavenia (modely s navigač-

ným systémom) ................................................................................. 4-4
– Návod na čítanie obrazovky ..................................................... 4-3
Strešná lišta ................................................................................................ 2-63
Strešné okno ............................................................................................. 2-54
– Automatické strešné okno ..................................................... 2-54
– Tienidlo .................................................................................................. 2-54
Svetlá .............................................................................................................. 8-30
– Batožinový priestor ...................................................................... 2-66
– Indikátory .............................................................................................. 2-10
– Interiér .................................................................................................... 2-64
– Interiérové svetlá — informácie o žiarovke ................. 8-32
– Kontrolky ................................................................................................. 2-6

– Kontrolky/indikátory a zvukové upozornenia ............ 2-5
– Lampičky na čítanie ..................................................................... 2-65
– Nastavenie zacielenia svetlometov ................................. 2-43
– Ostrekovač svetlometov .............................................. 2-46, 2-51
– Osvetlenie konzoly ........................................................................ 2-65
– Prevádzka osvetlenia vnútorného priestoru ............ 2-65
– Spínač — hmlové svetlá ............................................................. 2-47
– Spínač — smerové svetlo ......................................................... 2-40
– Spínač — svetlomety ................................................................... 2-40
– Svetlá zrkadla v slnečnej clone ............................................ 2-66
– Umiestnenia ....................................................................................... 8-33
– Vonkajšie svetlá — informácie o žiarovke ..................... 8-31
– Výmena .................................................................................... 8-30, 8-33
– Výstraha ................................................................................................... 6-2
– Zadné osobné svetlá ................................................................... 2-65
– Zvukové upozornenie .................................................................. 2-13
Svetlomety
– Ostrekovač .............................................................................. 2-46, 2-51
– Ovládanie zacielenia .................................................................... 2-43
– Spínač ..................................................................................................... 2-40
– Výmena ................................................................................................. 8-30
Systém inteligentnej núdzovej brzdy so systémom
detekcie chodcov .................................................................................. 5-121
Systém Intelligent Around View Monitor ................................ 4-6
– Krajný snímač pomáhajúci kamere ................................... 4-12
– Nastavenia ........................................................................................... 4-23
– Rozpoznanie pohyblivých objektov (MOD) .................. 4-12
– Systém Intelligent Park Assist ............................................... 4-14
– Vodiace čiary ...................................................................................... 4-10
Systém Intelligent Driver Alertness ........................................... 2-37
Systém Intelligent Emergency Braking (Inteligentná
núdzová brzda)
– Aktivácia .............................................................................................. 5-123
– Prevádzka .......................................................................................... 5-122
Systém Intelligent Engine Brake ................................................. 5-32
Systém Intelligent Lane Intervention .......... 5-116, 5-40, 5-85
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Systém Intelligent Ride Control ................................................... 5-33
Systém Intelligent Trace Control ............................................... 5-32
Systém ľahkého rozjazdu do kopca (EHS) .......................... 5-34
– Indikátor .................................................................................................. 2-11
Systém ochrany proti krádeži NISSAN (NATS) .................. 3-20
– Kľúč .............................................................................................................. 3-2
Systém ovládania klesania zo svahu ...................................... 5-34
– Spínač ..................................................................................................... 5-35
Systém režimu ECO ............................................................................ 5-128
Systém sledovania tlaku v pneumatikách
(TPMS) ...................................................................................................... 5-8, 6-2
– Indikátor ................................................................................................... 2-8
Systém Stop/Štart ................................................................................. 5-22
– Displej ...................................................................................................... 5-24
– Spínač OFF .......................................................................................... 5-25
– Zvukové upozornenie .................................................................. 2-14
Systém upozornenia na krádež ................................................... 3-18

Š

Štartovanie
– Bez inteligentného kľúča .......................................................... 5-15
– Naštartovanie pripojením na cudzí zdroj ..................... 6-10
– Naštartovanie roztlačením ...................................................... 6-12
– Pred naštartovaním motora ..................................................... 5-2
– Preventívne opatrenia ................................................................... 5-2
– S inteligentným kľúčom ............................................................ 5-16
Štítky
– Upozornenia akumulátora ...................................................... 8-23

T

Tachometer ................................................................................................... 2-2
Tehotné ženy ............................................................................................... 1-13

Telefón
– Bluetooth® Hands-Free (Typ A) ........................................... 4-54
– Bluetooth® Hands-Free (Typ B) ............................................ 4-61
– Nastavenia .............................................................................. 4-61, 4-64
– Párovanie ............................................................................................. 4-63
– Tlačidlo ...................................................................................... 4-55, 4-62
Tempomat .................................................................................................. 5-60
– Prevádzka ............................................................................... 5-60, 5-66
– Preventívne opatrenia ............................................................... 5-60
Tlačidlové zapaľovanie ....................................................................... 5-12
Trojcestný katalyzátor ................................................................. 5-3, 5-7

Ť

Ťahanie
– Montáž ťažnej tyče ..................................................................... 5-136
– Odporúčania ....................................................................................... 6-13
– Preventívne opatrenia ................................................................. 6-13
– Príves ..................................................................................................... 5-134
– Vaše vozidlo ........................................................................................ 6-13

U

Ukazovatele
– Merače a ukazovatele .................................................................... 2-2
– Otáčkomer ............................................................................................. 2-2
– Palivo .......................................................................................................... 2-3
– Počítadlo prejazdených kilometrov ..................................... 2-2
– Tachometer ........................................................................................... 2-2
– Teplota chladiacej zmesi v motore ...................................... 2-3
Umývanie ......................................................................................................... 7-2
Univerzálne prvky zaistenia detí
– Predné a zadné sedadlá ............................................................. 1-16
Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) .................. 5-52
– Prevádzka ............................................................................................ 5-53
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USB (Universal Serial Bus)
– Obsluha zariadenia ...................................................................... 4-48
– Port pripojenia .................................................................................. 4-51
– Preventívne opatrenia ................................................................ 4-32

Ú

Údržba
– Bezpečnostné pásy ........................................................................ 1-15
– Jednotka kamery .................... 5-116, 5-120, 5-44, 5-85, 5-89
– Kde zájsť do servisu ........................................................................ 8-2
– Naplánovaná údržba ...................................................................... 8-2
– Požiadavky ............................................................................................. 8-2
– Preventívne opatrenia .................................................................. 8-4
– Základná údržba ................................................................................ 8-2
Úložný priestor ......................................................................................... 2-57
– Batožinový priestor ..................................................................... 2-60
– Držiak na fľaše .................................................................................. 2-59
– Držiak na karty ................................................................................. 2-59
– Držiak na slnečné okuliare ...................................................... 2-58
– Držiaky nápojov .............................................................................. 2-58
– Háčiky na šaty .................................................................................. 2-62
– Háčiky pre upevnenie batožiny .......................................... 2-60
– Kryt batožinového priestoru ................................................. 2-63
– Úložná skrinka pred spolujazdcom .................................. 2-57
– Úložná skrinka v konzole ......................................................... 2-58
– Vrecko na sedadle ......................................................................... 2-58

V

V teréne
– Preventívne opatrenia ................................................................ 5-29
Varovanie pri zmene jazdného pruhu
(LDW) ..................................................................................... 5-113, 5-36, 5-83
– Prevádzka .................................................................. 5-114, 5-37, 5-83

Veko batožinového priestoru ........................................................ 3-21
– Automatické zatváranie ............................................................ 3-25
– Elektrické ovládanie veka batožinového

priestoru ................................................................................................ 3-22
– Manuálne ovládanie veka batožinového

priestoru ................................................................................................ 3-22
– Systém režimu garáže ................................................................ 3-26
– Uvoľňovacia páčka ....................................................................... 3-25
Veko plniaceho hrdla nádrže pre AdBlue®
– Otváranie .............................................................................................. 3-27
Volant .............................................................................................................. 3-28
– Elektrický posilňovač riadenia ........................................... 5-136
– Spínače - Obmedzovač rýchlosti ....................................... 5-58
– Spínače - Tempomat .................................................................. 5-60
Voskovanie ..................................................................................................... 7-2
Výfukový plyn ............................................................................................... 5-3
Vyhrievané sedadlá .......................................................................... 1-5, 1-7
Vyhrievaný volant .................................................................................. 2-52
Výmena
– Airbagy ................................................................................................... 1-40
– Batéria integrovaného prívesku ......................................... 8-24
– Batéria inteligentného kľúča ................................................ 8-25
– Defekt pneumatiky ........................................................................... 6-7
– Demontáž vzduchového potrubia ................................... 8-20
– Filter motorového oleja ................................................................ 8-9
– Chladiaca kvapalina motora .................................................... 8-6
– Lišty stieračov ................................................................................... 8-22
– Médiu chladiace prívod vzduchu ........................................... 8-7
– Svetlá ....................................................................................................... 8-33
– Svetlomety .......................................................................................... 8-30
– Vzduchový filter .............................................................................. 8-20
– Zapaľovacie sviečky ...................................................................... 8-16
Vysielač
– Rádio ......................................................................................................... 9-12
Výstraha
– Diaľkové bezkľúčové otváranie .............................................. 3-8
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– Prevádzka ............................................................................................... 6-2
Vzduchový filter ...................................................................................... 8-20

Z

Zabezpečenie vozidla ........................................................... 3-18, 5-139
Zadné sedadlá
– Sklopenie ......................................................................................... 1-5, 1-7
Zámky
– Bezpečnosť dieťaťa ......................................................................... 3-6
– Činnosť výstražných svetiel ...................................................... 3-8
– Systém Super Lock .......................................................................... 3-4
– Zámka riadenia ..................................................................... 5-12, 5-13
– Zamknutie (kľúč) ............................................................................... 3-4
– Zamknutie (spínač centrálneho zamykania

dverí) ........................................................................................................... 3-6
– Zamknutie (zvnútra pomocou zaisťovacieho

tlačidla) ..................................................................................................... 3-5
– Zámky dverí ........................................................................................... 3-4
Zámky dverí
– Diaľkový bezkľúčový systém otvárania ................ 3-16, 3-7
Zapaľovacie sviečky
– Informácie ............................................................................................ 8-16
– Výmena .................................................................................................. 8-16
Zapaľovač cigariet ................................................................................. 2-57
Zapaľovanie
– Polohy kľúča zapaľovania (modely bez systému

inteligentného kľúča) .................................................................... 5-11
– Polohy spínača zapaľovania (model so systémom

inteligentného kľúča) ................................................................... 5-14
– Spínač ....................................................................................................... 5-11
– Tlačidlový spínač zapaľovania .............................................. 5-12
Zima
– Špeciálne vybavenie .................................................................. 5-140
Zranené osoby ........................................................................................... 1-13

Zrkadlá ............................................................................................................ 3-28
– Vnútorné spätné zrkadlo ......................................................... 3-28
– Vonkajšie spätné zrkadlá ......................................................... 3-29
– Zrkadlo v slnečnej clone ........................................................... 3-30
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INFORMÁCIE O PALIVE
Benzínový motor (model s trojcestným
katalyzátorom)
VÝSTRAHA

Nepoužívajte olovnatý benzín. Používanie olov-
natého benzínu poškodzuje trojcestný katalyzá-
tor.

Kompatibilné palivá pre benzínové motory

Benzínové motory sú kompatibilné so súčasnými a
budúcimi európskymi normami pre biopalivá.

Benzín spĺňajúci normu EN228 a
zmiešaný s biopalivom spĺňajúci normu
EN15376.

Model s motorom QR25DE:
Používajte BEŽNÝ BEZOLOVNATÝ benzín s oktáno-
vým číslom aspoň 91 (VOČ).

Model s motorom MR20DD:
Používajte BEŽNÝ BEZOLOVNATÝ benzín s oktáno-
vým číslom aspoň 91 (VOČ).

Model s motorom MR16DDT:
Používajte BEŽNÝ BEZOLOVNATÝ benzín s oktáno-
vým číslom aspoň 95 (VOČ).

Ak sa nepoužíva prémiový bezolovnatý benzín, mô-
že sa použiť ŠTANDARDNÝ BEZOLOVNATÝ benzín s
oktánovým číslom najmenej 91 (VOČ) pri mierne zní-
ženom výkone. Aj napriek tomu pre dosiahnutie ma-

ximálneho výkonu vozidla a maximálnej možnej
schopnosti jazdy vám odporúčame používať prémi-
ový bezolovnatý benzín.

Naftový motor*
Kompatibilné palivá pre naftové motory

Naftové motory sú kompatibilné so súčasnými aj
budúcimi európskymi normami pre biopalivá.

Nafta v súlade s EN590 a zmiešaná s
biopalivom v súlade s EN14214
(obsahujúca 0 až 7 % metylesterov
nasýtených kyselín).

Nafta v súlade s EN16734 a zmiešaná s
biopalivom v súlade s EN14214
(obsahujúca 0 až 10% metylesterov
nasýtených kyselín).

Používať musíte naftové palivo nad 51 cetánov a s
maximálne 10 ppm síry (EN590).

* Ak sú k dispozícii dva druhy nafty, podľa
teplotných podmienok použite buď letnú
alebo zimnú naftu.

• Nad −7 °C (20 °F) ... Letný typ naftového paliva

• Pod −7 °C (20 °F) ... Zimný typ naftového paliva.

VÝSTRAHA

• Do vášho naftového motora nepoužívajte do-
máci vykurovací olej, petrolej alebo iné alter-
natívne palivá. Ich používanie alebo pridanie
do naftového paliva môže spôsobiť zničenie
motora.

• Letné palivo nepoužívajte pri teplotách nižších
ako −7 °C (20 °F). Chladné teploty spôsobia

zmenu konzistencie paliva na voskovú formu.
Následkom toho môže byť nepokojný chod
motora.

ODPORÚČANÝ MOTOROVÝ OLEJ
Pozri “Odporúčané kvapaliny/mazadlá a objemy” v
časti “9. Technické informácie”.

TLAK VZDUCHU V STUDENEJ
PNEUMATIKE
Pozrite si štítok o pneumatikách prilepený k stred-
nému stĺpiku na strane vodiča.

INFORMÁCIE ČERPACEJ STANICE



ZÁUJEM O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V súčasnosti sú snahy spoločnosti NISSAN o napl-
nenie našich záväzkov ohľadne ochrany a udržanie
životného prostredia ďalekosiahle. V našej spoloč-
nosti NISSAN podporujeme vo všetkých oblastiach
a pri všetkých činnostiach najvyššie úrovne vyko-
návacích 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 a zaru-
čujú zhodu s legislatívou EÚ (smernica o konci ži-
votného 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 % ob-
noviteľné. Komponenty označujeme preto, aby sme
uľahčili rozoberanie, recyklovanie a aby sme zredu-
kovali nebezpečné látky. Starostlivo overujeme a
kontrolujeme príslušné látky. V našich vozidlách
značky NISSAN sme už na minimum znížili
kadmium, ortuť a olovo. Spoločnosť NISSAN do váš-

ho vozidla zahrnula recyklované materiály a hľadá
ďalšie možnosti na zvýšenie podielu použitých re-
cyklovaných materiálov.

Výrobná fáza
Závody spoločnosti NISSAN vo Veľkej Británii a Špa-
nielsku už dosiahli viac ako 90 %-nú hodnotu recyk-
lácie a hľadajú ďalšie vylepšenia. Závod vo Veľkej
Británii nainštaloval 10 veterných turbín na zníženie
emisií kysličníka uhličitého v elektrárňach o viac ako
3 000 ton ročne. NMISA (Španielsko) používa na
ušetrenie energie systém ohrevu vody slnečným ko-
lektorom. Vytvorí sa tak 33 % energie spotrebova-
nej v kúpeľoch počas farbenia vášho vozidla.

Výrobná a distribučná fáza
Využíva efektívne zdroje, aby znížila množstvo od-
padu vytvoreného počas štádia výroby a distribú-
cie. NISSAN podporuje aktivity založené na znižo-
vaní, opätovnom používaní a recyklovaní materiálov
všade, kde je to možné. Cieľom spoločnosti NISSAN
je dosiahnuť pre činnosti v Japonsku a na celom
svete 100 %-nú mieru recyklácie.

Fáza používania a údržby
Predajcovia vozidiel značky NISSAN sú našim ok-
nom k vám, k zákazníkovi. Kvôli splneniu vašich oča-
kávaní neposkytujú len vysokokvalitné služby, ale
sú aj environmentálne zodpovedné. NISSAN podpo-
ruje aktivity zamerané na recykláciu odpadu vytvo-
reného ako výsledok činností servisných stredísk.

Fáza likvidácie
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 hod-

notu. Aj vy môžete pomôcť pri predchádzaní nega-
tívnym dopadom spôsobeným účinkom odpadov
na životné prostredie tým, že priveziete vozidlo NIS-
SAN na recykláciu do našich zberných sietí vo va-
šom regióne. Naše zberné siete zaručujú bezplatné
spracovanie vášho ELV. Ďalšie informácie o spôso-
boch a miestach, kde môžete vykonať likvidáciu
vášho vozidla získate u vášho miestneho predajcu
vozidiel NISSAN alebo si pozrite lokalitu: www.nis-
san-europe.com.

CHRÁŇTE POČAS JAZDENIA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Vaše jazdné návyky majú značný dopad na spot-
rebu paliva a životné prostredie. Ak chcete zlepšiť
spotrebu paliva, jazdné zvyky a byť priateľským k
životnému prostrediu tým, že znížite emisie, postu-
pujte podľa nižšie uvedených tipov.

Hospodárnosť spotreby paliva počas
jazdy
Predvídanie dopravných podmienok a primerané
reakcie znižujú spotrebu paliva, čím pomáhajú chrá-
niť naše prirodzené životné prostredie. Dajte nohu
dole z plynu pri približovaní sa k semaforom a vy-
hnite sa brzdeniu na poslednú chvíľu, keď na sema-
fore naskočí červená.
Vyhnite sa prekročeniu povolenej rýchlosti, tvrdej
akcelerácii a tvrdému brzdeniu. Získanie času ne-
kompenzuje znečistenie životného prostredia.
Snažte sa udržať rýchlosť, keď idete do kopca, aby
ste znížili spotrebu paliva a znečistenie. Udržiavajte
rýchlosť alebo nechajte vozidlo ísť pomalšie, kde to
premávka umožňuje.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (vozidlá
po skončení životnosti)



Počas jazdy zatvorte okno
Jazda s otvoreným oknom pri rýchlosti 100 km/h
(62 MPH) zvyšuje spotrebu paliva až o 4 %. Jazda so
zatvorenými oknami zlepšuje spotrebu paliva.

Strešný nosič používajte len v
nevyhnutných prípadoch
Systém strešných nosičov batožiny montujte iba
vtedy, keď ho skutočne potrebujete, inak ho dajte
dovnútra vozidla alebo ho uložte v garáži. Nejazdite
s prázdnym strešným nosičom, držiakom na kajak
alebo nosičom lyží. Toto značne znižuje aerodyna-
miku vozidla.

Optimalizujte použitie klimatizácie
Systém klimatizácie má pozitívny účinok na jazdu a
bezpečnosť vozidla vďaka komfortnému chladeniu
a odstraňovaniu vlhkosti. Vodiči sú viac ostražití a
majú lepšiu viditeľnosť, keď sa odstránenie hmly/
odrosenie stane nevyhnutným. Používanie klimati-
zácie ale môže podstatne zvýšiť spotrebu paliva v
mestskom prostredí. Používanie klimatizácie opti-
malizujte používaním vetracích otvorov čo možno
najviac.

Na svahoch používajte parkovaciu
brzdu
Keď udržiavate vozidlo na svahu, používajte parko-
vaciu brzdu. Vyhnite sa použitiu spojky (manuálna
prevodovka) alebo plynového pedálu (automatická
prevodovka alebo prevodovka s plynulo meniteľ-
ným prevodom) na udržanie vozidla, pretože to ve-
die k nepotrebnej spotrebe paliva a opotrebovaniu.

Keď udržiavate vozidlo na svahu, používajte parko-
vaciu brzdu. Vyhnite sa použitiu spojky (manuálna

prevodovka) alebo plynového pedálu (prevodovka s
plynulo meniteľným prevodom) na udržanie vozid-
la, pretože to vedie k nepotrebnej spotrebe paliva a
opotrebovaniu.

Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť
Predpokladajte dopravné podmienky kvôli hladšej
jazde a aby ste počas cesty zabezpečili pohodlie a
bezpečnosť. Jazdite a udržiavajte počas jazdy bez-
pečnú vzdialenosť od ostatných vozidiel. Toto po-
môže znížiť spotrebu paliva, pretože nebudete sú-
stavne stúpať na brzdy.

Skontrolujte tlak v pneumatikách
Nízky tlak v pneumatikách zvyšuje spotrebu paliva,
tak ako aj používanie pneumatík, ktoré nie sú odpo-
rúčané. Správny tlak v pneumatikách maximalizuje
prítlak vášho vozidla a optimalizuje spotrebu paliva.

Nechajte na vozidle pravidelne
vykonávať údržbu
Pravidelná údržba umožňuje používanie vozidla v
optimálnom stave a s najlepšou spotrebou paliva.
Servis na našom vozidle nechávajte vykonávať pre-
dajcovi vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanej dielni,
aby ste zabezpečili jeho udržiavanie na pôvodnej
úrovni.



ŠTÍTOK AIRBAGU (ak je súčasťou
výbavy)





• V prípade núdze ... “Spínač výstražných svetiel” v
časti “6. V prípade núdze”

(prázdna pneumatika, motor neštartuje, prehrie-
vanie, vlečenie)

• Ako naštartovať motor ... “Pred naštartovaním
motora” v časti “5. Naštartovanie a riadenie”

• Ako správne čítať merače a ukazovatele ... “Me-
rače a ukazovatele” v časti “2. Prístroje a ovlá-
dače”

• Údržba a "urob si sám" ... “Požiadavky na údržbu”
v časti “8. Údržba a “urob-si-sám””

• Technické informácie ... “Odporúčané kvapaliny/
mazadlá a objemy” v časti “9. Technické informá-
cie”

RÝCHLA REFERENCIA








