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Ak vidíte tento symbol, znamená to “Toto nerobte”
alebo “Nedovoľte, aby sa toto stalo”.

MNOS1274

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

MNOS1275

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

MNOS1276

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

Ochranné známky:

MNOS1617

Bluetooth® je ochranná známka
vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jej licenciu
vlastní spoločnosť Visteon Cor-
poration.

Štítok s upozornením k airbagu:

MWAB0183X

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

Určite si prečítajte “Výstražné štítky airbagov” (Str.
65).

JAZDA NA NESPEVNENÝCH CESTÁCH A V TERÉNE
MEVHT33A1-88F69881-43A2-4A44-A269-B304281FA7F5

Toto vozidlo sa ovláda a manévruje inak ako bežné
osobné vozidlo, pretože má vyššie položené ťaži-
sko. Ako pri iných vozidlách tohto typu, aj tu platí,
že nedodržanie správneho ovládania vozidla môže
mať za následok stranu kontroly nad vozidlom
alebo nehodu.

Určite si prečítajte “Opatrenia pre jazdu na ne-
spevnených cestách a v teréne” (Str. 262) tejto
príručky.

© 2022 NISSAN MOTOR CO., LTD.
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2 Prehľad systému e-POWER

MEVHT33A1-C51E2898-4C2F-4EF6-ACAA-39163A4767B5

MWAO0125X

1. Benzínový motor
2. Lítium-iónová (Li-ion) batéria
3. Prevodník DC/DC
4. 12 V batéria
5. Invertor, elektrický motor pre jazdu a gen-

erátor energie

6. Systém zvuk približujúceho sa vozidla pre
chodcov (VSP)

7. Zadný menič a zadný elektromotor na pohon
(modely 4WD)

Systém NISSAN e-POWER vyrába elektrickú energiu
tak, že benzínový motor poháňa generátor ener-
gie, a vyrobenú elektrickú energiu ukladá do lítium-
iónovej (Li-ion) batérie alebo ju priamo dodáva

elektromotoru na jazdu. Na tomto vozidle je
možné jazdiť pomocou elektrického motora (na
jazdenie) na elektrickú energiu, ktorá je uložená
alebo generovaná.

SYSTÉM NISSAN e-POWERSYSTÉM NISSAN e-POWER



(7,1)

MEVHT33A1-2135FCF8-EDC9-47B8-B02D-970CCA84FA68
Toto vozidlo používa dva typy motorov.

* Elektromotor na jazdu
* Generátor výkonu
Elektrický motor pre jazdu generuje trakčnú silu
namiesto motora pomocou elektrickej energie
uloženej v lítium iónovej batérii (Li-ion) alebo
motorom a výkonovým generátorom vygenero-
vaný elektrický výkon.

Výkonový generátor je poháňaný benzínovým
motorom a generuje elektrický výkon.

MEVHT33A1-02868871-7D67-445D-BAE0-1A76F09267DC
Lítium iónová (Li-ion) batéria sa nabíja elektrickou
energiou, ktorú generuje pri jazde generátor ener-
gie a/alebo regeneratívnej energie z elektrického
motora. Počas jazdy lítium iónová batéria posky-
tuje motoru počas jazdy uloženú elektrickú ener-
giu. Pretože motor nabíja lítium iónovú batériu,
keď je úroveň zostávajúceho nabitia v lítium
iónovej batérii nízka, batériu nie je potrebné nabiť
z vonkajšieho zdroja, ako elektrické vozidlo. Ak je
vozidlo zaparkované na dlhšiu dobu, lítium iónová
batéria sa postupne vybíja. Aby sa toto nestávalo,
jazdite s vozidlom približne 30 minút aspoň raz
každé dva až tri mesiace. V opačnom prípade
môže dôjsť k poškodeniu lítium iónovej batérie. Ak
je lítium iónová batéria úplne vybitá a systém e-
POWER nie je možné aktivovať, kontaktujte pred-
ajcu NISSAN.

MEVHT33A1-0FE55710-3F2D-4DB5-A609-0D8D400FEA75
Rekuperačná brzda je funkcia, ktorá môže znížiť
rýchlosť vozidla použitím elektromotora namiesto
brzdenia motorom pri vozidle s benzínovým mo-
torom. Lítium-iónová (Li-ion) batéria sa môže
nabíjať generovanou elektrickou energiou, keď
vozidlo spomaľuje, čím sa šetrí spotreba elektrickej
energie a zlepšuje sa spotreba paliva.

POZNÁMKA:

Rekuperačná brzda môže poskytnúť menšie
spomalenie, keď je lítium-iónová batéria plne
nabitá počas jazdy na dlhej ceste z kopca, pri
nízkej vonkajšej teplote alebo pri jazde na klzkej
vozovke.

Prehľad systému e-POWER 3

ELEKTRICKÉ MOTORYELEKTRICKÉ MOTORY LÍTIUM-IÓNOVÁ (Li-ion) BATÉRIALÍTIUM-IÓNOVÁ (Li-ion) BATÉRIA REKUPERAČNÁ BRZDAREKUPERAČNÁ BRZDA
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4 Prehľad systému e-POWER

MEVHT33A1-FC18F784-C1E4-458B-BDE1-859121B5BBA1
V systéme e-POWER môže motor bežať za na-
sledujúcich podmienok.

* Keď je nabitie lítium-iónovej (Li-ion) batérie
nízke (na výrobu elektrickej energie)

* Pri silnom zošliapnutí plynového pedála (na
výrobu elektrickej energie)

* Pri jazde z dlhého kopca (na vytvorenie
spomalenia bez použitia paliva)

* Keď je motor studený (na zahriatie motora)
* Pri otváraní kapoty motora so spusteným

systémom e-POWER (aby sa zabránilo nehode
pri údržbe)

* Pri zapnutí klimatizácie
* Keď režim údržby vyžaduje naštartovanie

motora
* Keď je pedál akcelerátora zošliapnutý, keď

vozidlo stojí a je v polohe P (Parkovanie)

POZNÁMKA:

Keď je lítium-iónový akumulátor úplne nabitý a
regenerácia pokračuje, elektromotor môže spu-
stiť motor, aby rozptýlil prebytočnú vyrobenú
elektrickú energiu. V tomto režime motor ne-
spotrebúva palivo, čím sa zachová kontrola nad
vozidlom.

KEĎ VOZIDLO NAŠTARTUJE MOTORKEĎ VOZIDLO NAŠTARTUJE MOTOR
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MEVHT33A1-7597BA5E-9B3E-44FE-9076-BB2FD6F5BEE4

VYSOKONAPÄŤOVÉ KOMPONENTY
MEVHT33A1-F8001101-AD8E-4DD4-9F3E-30C1D0F4E483

VÝSTRAHA
* Systém e-POWER používa vysokonapäťový

prúd až do približne 420 V. Rešpektujte
výstražné štítky pripevnené na vysokona-
päťových komponentoch.

* Nikdy sa nedotýkajte vysokonapäťových
zväzkov, ich konektorov ani vysokonapä-
ťových častí (elektromotor na pohon a
lítium-iónový (Li-ion) akumulátor atď.). Do-
týkanie sa, rozoberanie, odstraňovanie
alebo vymieňanie týchto dielov a káblov
môže spôsobiť vážne popáleniny alebo
zásah elektrickým prúdom, ktorý môže
mať za následok vážne zranenie alebo
smrť.

MWAO0126X

Systém e-POWER pozostáva z nasledovných vy-
sokonapäťových dielov.

1. Kompresor klimatizácie

Tento kompresor je určený pre systém klimatizácie
v priestore pre cestujúcich.

2. Prevodník DC/DC

Tento konvertor je určený na konverziu napätia Li-
ion batérie na napätie 12-voltovej batérie.

3. Vysokonapäťové káblové zväzky (oranžové)

Tieto káblové zväzky sú vysokonapäťové a sú
oranžové. Dbajte na to, aby ste sa nedotýkali
káblových zväzkov ani neodpojili konektor na
spodnej časti kábla.

4. Invertor, elektrický motor pre jazdu a generátor
energie

a. Invertor (2WD)/Predný invertor (4WD)

Prehľad systému e-POWER 5

PREVENTÍVNE OPATRENIA SYSTÉMU e-POWERPREVENTÍVNE OPATRENIA SYSTÉMU e-POWER
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6 Prehľad systému e-POWER

Toto zariadenie ovláda viaceré funkcie, súvisiace
so systémom e-POWER. Buďte opatrní, pretože po
jazde môže byť horúci.

b. Generátor výkonu

Tento generátor je určený na výrobu elektrickej
energie. Buďte opatrní, pretože po jazde môže byť
horúci.

c. Elektromotor na pohon (2WD)/Predný elektro-
motor na pohon (4WD)

Tento motor je určený na prevádzku vozidla.
Buďte opatrní, pretože po jazde môže byť horúci.

5. Servisná zástrčka

Táto zástrčka sa používa na odpojenie vysokého
napätia pri vykonávaní údržby. Nikdy sa nedotý-
kajte tejto zástrčky.

6. Lítium-iónová (Li-ion) batéria

Táto batéria sa nabíja elektrickou energiou gene-
rovanou generátorom energie a/alebo rekuperač-
nou energiou z elektromotora na pohon. Li-ion
batéria dodáva elektrickú energiu aj elektromotoru
na pohon počas jazdy.

7. Vysokonapäťová spojovacia skrinka

Táto skrinka je určená na distribúciu elektrickej
energie do vysokonapäťových častí.

8. Zadný invertor a zadný elektromotor na pohon
(4WD)

Tento konvertor je určený na konverziu napätia Li-
ion batérie na napätie 12-voltovej batérie.

a. Zadný invertor

Toto zariadenie ovláda viaceré funkcie, súvisiace

so systémom e-POWER. Buďte opatrní, pretože po
jazde môže byť horúci.

b. Zadný elektromotor na pohon

Tento motor je určený na prevádzku vozidla.
Buďte opatrní, pretože po jazde môže byť horúci.

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU e-POWER
MEVHT33A1-FC49B93A-CEB3-48D5-81F9-B9E75596C101

VÝSTRAHA
Pred opustením vozidla sa uistite, že je vozidlo
v polohe „P“ (Parkovanie) a spínač zapaľovania
je vo vypnutej polohe „OFF“. V opačnom
prípade sa vozidlo pohne a prudko sa roz-
behne, ak omylom stlačíte plynový pedál. Môže
to spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

MWAO0104X

Prívody vzduchu na chladenie lítium-iónovej (Li-
ion) batérie sa nachádzajú pod prednými sedadla-
mi.

UPOZORNENIE
* Nezakrývajte prívody vzduchu. V opačnom

prípade sa zníži výstupný výkon systému
e- POWER alebo dôjde k poškodeniu vo-
zidla. Okrem toho nedovoľte, aby sa do
prívodu vzduchu dostala akákoľvek kva-
palina alebo piesok.

* Na lítium-iónovú batériu nevylievajte vodu
ani do vozidla nenakladajte veľké množ-
stvo vody v otvorených nádobách (akváriá
alebo vedrá). Ak sa voda vyleje na lítium-
iónovú batériu, môže spôsobiť skrat a
poškodiť lítium-iónovú batériu.

* Pod predné sedadlá neumiestňujte žiadne
ťažké predmety a nešliapajte po podlahe v
ich okolí, pretože pod prednými sedadlami
sa nachádza lítium-iónový akumulátor.

* Ak sa na oblasť lítium-iónovej batérie
vyleje väčšie množstvo kvapaliny, čo naj-
skôr kontaktujte predajcu NISSAN.

Zvuky a vibrácie
MEVHT33A1-2375D74D-7B88-49BA-B698-ECFE8216C3FC

Po aktivácii systému e-POWER sa môžu objaviť
nasledujúce zvuky a vibrácie, ktoré sú špecifické
pre systém e-POWER. Neznamená to poruchu.

* Hluk elektromotora z motorového priestoru
* Hluk a vibrácie pri štarte alebo zastavení

motora
* Prevádzkový hluk alebo hluk elektromotora pri

uvoľnení plynového pedála alebo stlačení
brzdového pedála
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* Hluk motora spôsobený rýchlou akceleráciou
* Hluk ventilátora spod predného sedadla
* Hluk vozidla s cieľom upozorniť chodcov na

blížiace sa vozidlo. Pozrite si časť “Systém zvuk
približujúceho sa vozidla pre chodcov (VSP)”
(Str. 12).

POZNÁMKA:

Pre toto vozidlo sú nastavené vyššie voľno-
bežné otáčky motora v porovnaní s bežným
modelom s benzínovým motorom. Ide o nabí-
janie lítium-iónovej batérie motorom počas
voľnobehu a nejde o poruchu.

MEVHT33A1-2C61A564-EBE0-4AFE-A40D-A5A5CD1702C3

VÝSTRAHA
V prípade kolízie alebo nehody dodržiavajte
nasledujúce upozornenia.

* Odstavte vozidlo z cesty, nastavte vozidlo
do polohy P (Parkovanie), zatiahnite par-
kovaciu brzdu a vypnite systém e-POWER.

* Nikdy sa nedotýkajte častí alebo zväzkov
pod vysokým napätím, ak sú odkryté.
Umiestnenie vysokonapäťových častí a
káblových zväzkov nájdete v časti “Vyso-
konapäťové komponenty” (Str. 5).

* Skontrolujte zem pod vozidlom. Ak si
všimnete, že z lítium-iónovej (Li-ion) baté-
rie vyteká kvapalina, čo najskôr kontaktuj-
te predajcu NISSAN, kvalifikovaný servis
alebo pohotovostnú službu. Ignorovanie
takýchto podmienok môže viesť k požiaru.

* Nikdy sa nedotýkajte kvapaliny uniknutej
na vnútorných povrchoch alebo mimo
vozidla. Ak sa kvapalina vyliata z lítium-
iónovej batérie dostane do kontaktu s
pokožkou alebo odevom, okamžite postih-
nuté miesto opláchnite veľkým množ-
stvom čistej vody a vyhľadajte lekára.

* Ak vozidlo počas jazdy utrpí silný náraz do
podlahy, vozidlo zastavte na bezpečnom
mieste a podlahu skontrolujte. Ak je pod-
laha poškodená, nikdy sa jej nedotýkajte a
čo najskôr kontaktujte predajcu NISSAN
alebo kvalifikovaný servis.

* Ak dôjde k požiaru lítium-iónovej batérie
alebo vysokonapäťových častí, čo najskôr
opustite vozidlo. Pri hasení požiaru použite

hasiaci prístroj typu ABC, BC alebo C, ktorý
je určený na použitie pri elektrických po-
žiaroch. Voda sa môže použiť len vtedy,
keď je k dispozícii veľké množstvo vody z
požiarneho hydrantu. Nikdy sa nepokúšaj-
te uhasiť oheň nevhodným spôsobom,
pretože to môže byť nebezpečné.

* Pri ťahaní vozidla zdvihnite predné alebo
všetky štyri kolesá. Ak je vozidlo ťahané s
prednými kolesami na zemi, elektrický
motor na jazdu môže generovať elektrickú
energiu a spôsobiť poškodenie vozidla.

* Ak sa v dôsledku poškodenia vozidla ne-
môžete bezpečne do vozidla dostať, vo-
zidla sa nedotýkajte. Opustite vozidlo a
obráťte sa na predajcu NISSAN, kvalifiko-
vaný servis alebo záchrannú službu. Infor-
mujte pracovníkov 1. kontaktu, že ide o
vozidlo vybavené systémom e-POWER.

* V prípade nehody, ktorá si vyžaduje opravu
a lakovanie karosérie, sa obráťte na pred-
ajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

Keď je karoséria vozidla značne poško-
dená alebo zdeformovaná, môže v závi-
slosti od stavu poškodenia nastať
elektrický únik alebo šok. Nikdy sa nedo-
týkajte častí pod vysokým napätím, ako je
lítium-iónová batéria, a oranžových ká-
blov, ktoré sú k nim pripojené.

* Nejazdite s vozidlom s poškodenými von-
kajšími svetlami. Ak vo vnútri svietidla
prenikla voda, môže to viesť k vzniku
výparov alebo požiaru.

Prehľad systému e-POWER 7

OPATRENIA PROTI CESTNEJ NEHODEOPATRENIA PROTI CESTNEJ NEHODE
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8 Prehľad systému e-POWER

POZNÁMKA:

Ak dôjde k nárazu vozidla alebo k poruche
systému e-POWER, kontrolka READY to drive
môže zhasnúť, pretože vysokonapäťový systém
bol vypnutý. Toto je navrhnuté tak, aby sa
minimalizovalo riziko zranenia a nehôd a nejde
o poruchu.

MEVHT33A1-552D8B8D-9D19-405B-B9D8-67CD9778BCE1
Systém núdzového vypnutia sa zapne a vysoko-
napäťový systém sa automaticky vypne v nasle-
dujúcich situáciách:

* Predné a bočné kolízie, pri ktorých sa vystrelia
prídavné airbagy.

* Určité zadné kolízie.
* Určité zlyhania systému e-POWER.
Pri kolíziách uvedených vyššie a určitých ďalších
poruchách systému e-POWER sa indikátor PRIPRA-
VENÉ na jazdu vypne. Pozrite si časť “Kontrolky,
indikátory a zvukové upozornenia” (Str. 88).

Systém núdzového vypnutia sa aktivuje pri uvede-
ných kolíziách, aby sa minimalizovalo riziko uda-
losti, ktorá by mohla spôsobiť zranenie alebo
nehodu. Ak sa aktivuje systém núdzového vypnu-
tia, hlavný vypínač sa nemusí prepnúť do polohy
PRIPRAVENÉ na jazdu. Ak sa to stane, kontaktujte
predajcu/servis vozidiel NISSAN alebo kvalifikova-
nú dielňu. Systém sa môže náhle vypnúť aj v
prípade, že spínač napájania je prepnutý do polohy
READY to drive. Preto choďte opatrne k najbližšie-
mu predajcovi/servisu NISSAN alebo kvalifikovanej
dielni alebo predajcu/servis NISSAN alebo kvalifi-
kovanú dielňu čo najskôr kontaktujte.

MEVHT33A1-702736A5-5EFC-49B5-9C4E-49AF00B1311D
Spotreba paliva sa podstatne mení v závislosti od
cestných podmienok, počasia, teploty a počtu
pasažierov, atď. Keď beriete na zreteľ tieto body
a znižujete spotrebu elektrickej energie, účinnosť
spotreby paliva sa zlepší.

PRED JAZDOU
MEVHT33A1-25AD3365-FA6C-4201-BA2B-CC73CF89881D

* Naplánujte si trasu s menšou spotrebou ener-
gie vozidla. Jazda na cestách do kopca zvyšuje
spotrebu elektrickej energie. Ak si zvolíte cestu,
kde ich do kopca vedie niekoľko, vozidlo si
môže znížiť spotrebu elektrickej energie.

* Nenechávajte naložený zbytočný náklad. Od-
stránením nepotrebného nákladu z vozidla sa
zníži hmotnosť vozidla a tým sa zníži spotreba
elektrickej energie.

* Pneumatiky vozidla udržiavajte nahustené na
správny tlak. Nízky tlak v pneumatikách zvy-
šuje spotrebu elektrickej energie.

PRI JAZDE
MEVHT33A1-4FEA8F25-A34C-45EB-A114-E8EEB116A001

* S vozidlom jazdite s plynulým rozbehom a
zrýchlením.
— Náhlym štartovaním a akceleráciou sa spo-

trebuje viac elektrickej energie a zníži sa
úspora paliva.

— Vozidlo môže akcelerovať s menšou spo-
trebou energie tak, že kontrolujete stav
spotreby elektrickej energie na merači vý-
konu.

* Udržujte odstup od vozidla pred vami. Nezni-
žujte akceleráciu viac, ako je to potrebné, aby
sa mohla znížiť spotreba elektrickej energie,
ktorá sa vyžaduje na opätovnú akceleráciu.

SYSTÉM NÚDZOVÉHO VYPNUTIASYSTÉM NÚDZOVÉHO VYPNUTIA EFEKTÍVNE POUŽÍVANIE VÁŠHO VOZIDLAEFEKTÍVNE POUŽÍVANIE VÁŠHO VOZIDLA
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* Na diaľnici nejazdite nadmernou rýchlosťou.
Jazda príliš vysokou rýchlosťou spotrebúva
elektrickú energiu viac, ako je to potrebné.

* Klimatizáciu nastavte na miernu teplotu a v
prípade potreby ju vypnite. Prílišná spotreba
energie môže vyť znížená klimatizáciou.

* Nepoužívajte odhmlievač/odrosovač (vyhrie-
vanie okien) viac, ako je potrebné. Po odstrá-
není hmly z čelného okna, prepnutím na iný
režim prúdu vzduchu sa zníži prevádzková
frekvencia motora a zlepší sa spotreba paliva.

* Jazdite s vozidlom v režime ECO.
Vďaka tomu je reakcia hnacej sily jemnejšia
ako v režime STANDARD, potláča sa zbytočné
zrýchlenie/spomalenie a realizuje sa úspora
energie.
Pomer rozdelenia krútiaceho momentu za-
dného motora je riadený pre optimálnu ús-
poru paliva. (Pomer sa mení v závislosti od
stavu povrchu vozovky.) (modely s pohonom 4
kolies)

* Keď je prispôsobenie režimu ECO (klimatizácia)
vypnuté (orientácia na šetrenie palivom), še-
trenie palivom sa zlepší znížením výkonnosti
klimatizácie.

POZNÁMKA:

Nasledujú niektoré podmienky, pri ktorých spo-
treba paliva výrazne stúpa:
* Pri jazde na trase, kde je veľa ciest do kopca.
* Keď na diaľnici jazdíte zbytočne vysokou

rýchlosťou zbytočne dlho.
* Pri prudkom rozbiehaní, zrýchľovaní alebo

brzdení.

MEVHT33A1-659A5BE8-B378-415A-99F8-C07F95D51641

VÝSTRAHA
Nikdy sa nespoliehajte výlučne na systém e-
Pedal Step, pretože jeho výkon je obmedzený
fungovaním systému. Vždy jazdite opatrne a
pozorne. V závislosti od premávky a cestných
podmienok používajte brzdový pedál.

Systém e-Pedal Step umožňuje vodičovi spomaliť
tak, že bude obsluhovať výlučne plynový pedál.
Tento systém vodičovi pomáha ušetriť zbytočné
prekladanie nohy z plynového pedálu na brzdový
pedál a naopak.

MWBF0090X

Akcelerácia
Spomalenie (namiesto brzdového pedálu)

OBSLUHA SYSTÉMU e-Pedal STEP
MEVGUID-2A631A12-A717-4657-B319-0B409BEAB386

S aktivovaným systémom e-Pedal Step sa zlepší
regeneratívne brzdenie a vodič môže regulovať
rýchlosť vozidla len tým, že bude stláčať alebo
vracať plynový pedál. Keď uvoľníte plynový pedál
(zložíte z neho nohu), vozidlo plynule spomalí bez
toho, aby ste stláčali brzdový pedál.

MWAO0129X

Systém e-Pedal Step sa po každom zatlačení
spínača systému <e-Pedal> (umiestneného na
stredovej konzole) uvedie do stavu ON alebo OFF.
(Indikátor systému e-Pedal na displeji s informá-
ciami o vozidle zobrazuje stav systému e-Pedal
Step.)

Keď je systém e-Pedal Step aktivovaný, vlastnosti
plynového pedála sa výrazne zmenia a plynový
pedál pracuje inak, než klasický plynový pedál. Pred
jazdou si nezabudnite na displeji s informáciami o
vozidle overiť stav systému e-Pedal Step (ON alebo
OFF).

Keď je systém e-Pedal Step aktivovaný, indikátor
systému e-Pedal sa rozsvieti na modro a zobrazí

Prehľad systému e-POWER 9

e-Pedal STEPe-Pedal STEP
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[e-Pedal]. Keď je systém e-Pedal Step vypnutý,
indikátor sa zmení na sivo a zobrazí [e-Pedal OFF].

Aktivácia systému
MEVGUID-A33FC9A8-EA1E-4B29-9D3C-FE1A10E18647

Ak chcete systém e-Pedal aktivovať, dajte spínač
napájania do polohy READY to drive alebo ON a
stlačte spínač systému <e-Pedal>. Nezabudnite
potvrdiť stav kroku e-Pedal.

Deaktivácia systému
MEVGUID-F07A5EEB-36AB-4D18-B6ED-A5C1948A5722

Ak chcete systém e-Pedal deaktivovať, so spína-
čom napájania v polohe READY to drive alebo ON,
stlačte spínač systému <e-Pedal>.

POZNÁMKA:
* Keď spínač systému e-Pedal stlačíte do

polohy ON alebo OFF, intenzita spomalenia
vozidla sa zmení.

* Po reštartovaní systému E-Pedal Step sa
systém automaticky prepne do vypnutej
polohy OFF, keď je systém e-POWER reštar-
tovaný.

Funkcie jazdného systému e-Pedal STEP
MEVGUID-05BD0E72-E702-418C-8259-55CBE838823C

Systém e-Pedal Step poskytuje nasledujúce funk-
cie pri jazde:

Pri jazde s vozidlom:
* Stlačenie alebo vrátenie plynového pedálu

primerane zmení intenzitu akcelerácie a spo-
malenia.

* Vrátenie plynového pedálu spôsobuje inten-
zívnejšie spomalenie než je obvyklé. (Maxi-
málne spomalenie sa zmení podľa rýchlosti
vozidla.)

* Uvoľnenie (zloženie nohy z) plynového pedálu
znižuje rýchlosť vozidla, pokým sa vozidlo
nezastaví. Pre zastavenie vozidla stlačte
brzdový pedál.

* Keď úroveň spomaľovania vozidla dosiahne
intenzitu bežného brzdenia, rozsvietia sa
brzdové svetlá vozidla.

Ak po vrátení alebo uvoľnení plynového pedálu
spomalenie nie je dostatočné, stlačte brzdový
pedál. Brzdový pedál môžete použiť na zníženie
rýchlosti vozidla rovnakým spôsobom ako obvykle,
aj keď je systém e-Pedal Step aktivovaný.

Pri cúvaní vozidla:
S radiacou pákou v polohe R (spiatočka), je možné
pedál plynu použiť rovnakým spôsobom, ako keď
je systém the e-Pedal Step vypnutý.

Ďalšie tipy pre jazdu so systémom e-Pedal STEP:
* Pre plynulé spomalenie s aktivovaným systé-

mom e-Pedal Step sa odporúča upravovať
polohu plynového pedálu za jazdy s nohou
položenou na pedále (stláčanie alebo jeho
vracanie, nie však uvoľňovanie).

* Preradenie z polohy D (jazda dopredu) do B
alebo z polohy B do polohy D nemá vplyv na
fungovanie systému e-Pedal Step.

* Systém e-Pedal Step nebude fungovať v na-
sledujúcich prípadoch:
— Keď radiacu páku preradíte do polohy P

(parkovanie) alebo N (neutrál).
— Keď sa používa tempomat (ak je súčasťou

výbavy), systém inteligentného tempomatu
(ICC) (ak je súčasťou výbavy), systém Pro-

PILOT (ak je súčasťou výbavy) alebo systém
inteligentnej núdzovej brzdy (IEB).

* Brzdový pedál je možno presunúť v závislosti
na znižovaní akcelerácie a je možno zazname-
nať šum, keď je e-Pedal Step aktívny. Ide o
normálnu prevádzku systému.

OBMEDZENIA KROKOVACIEHO SYSTÉMU e-Pedal
MEVGUID-B43B8CE2-E72B-4C72-B805-6B44676495E7

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia krokovacieho
systému e-Pedal. Ak nebudete vozidlo použí-
vať v súlade s týmito obmedzeniami systému,
môže to mať za následok vážne zranenie alebo
usmrtenie.

* Ak intenzita spomalenia poskytovaná kro-
kovacím systémom e-Pedal nie je dosta-
točná, stlačte brzdový pedál.

* Krokovací systém e-Pedal nemusí vozidlo
dostatočne spomaliť za nasledovných
podmienok. Vždy, keď to bude potrebné,
stlačte brzdový pedál.

— Keď do vozidla naložíte mimoriadne
ťažkú batožinu.

— Pri jazde zo strmého kopca.

— Pri jazde po zľadovatených cestách.

* Keď je vozidlo ťahané, vypnite systém e-
Pedal Step.

UPOZORNENIE
* Charakteristika spomalenia sa mení podľa

rýchlosti vozidla. Pri veľmi nízkych rýchlo-
stiach sa vozidlo bude pomaly pohybovať
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podobne ako pri deaktivácii krokovacieho
systému e-Pedal.

* Dávajte pozor, aby ste omylom alebo
mimovoľne nepoužili spínač systému <e-
Pedal>.

PORUCHA SYSTÉMU e-Pedal STEP
MEVGUID-A1C0D077-83E1-40F9-A7FB-BA938016DD81

Ak má systém e-Pedal Step poruchu, na displeji s
informáciami o vozidle sa objaví výstražné hlásenie
[Porucha systému e-Pedal Step! Stlačením brzdo-
vého pedála spomaľte alebo zastavte]. Keď sa
objaví výstražné hlásenie, systém e-Pedal Step sa
automaticky vypne. Systém nechajte čo najskôr
skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

MEVHT33A1-6729E791-FB6F-4EB7-A7F1-018085A06CF6
Keď je zvolený režim EV, môžete jazdiť s vozidlom s
možnosťou zníženého štartovania motora v naj-
väčšej možnej miere. Tento režim sa používa, keď
chcete s vozidlom jazdiť ticho na ceste, napríklad v
obytnej ulici skoro ráno alebo neskoro večer,
pretože vozidlo je napájané lítium-iónovou (Li-ion)
batériou.

Ako používať režim EV:

MWAO0128X

* Keď sa rozsvieti kontrolka READY- pripravené
na jazdu, režim EV možno zapnúť alebo vypnúť
stlačením prepínača režimu EV.

* Keď sa režim EV zapne, na informačnom
displeji vozidla sa rozsvieti indikátor režimu EV.

* Keď je vonkajšia teplota nízka, motor sa môže
naštartovať. Ak je však režim EV zapnutý pred
naštartovaním motora, vozidlo môže byť po-
háňané len lítium-iónovou batériou z dôvodu
obmedzenia štartovania motora.

POZNÁMKA:
* Ak dôjde k poruche systému, režim EV sa

automaticky vypne.
* Ak je pedál akcelerátora stlačený, keď je

radiaca páka v polohe P (Parkovanie), motor
sa naštartuje a režim EV sa vypne.

* Ak je lítium-iónová batéria plne nabitá rege-
neračným brzdením počas dlhej trasy z
kopca, režim EV sa vypne, aby sa lítium-
iónová batéria chránila.

* Po zošliapnutí plynového pedálu na podlahu
na ceste do kopca alebo pri prudkom
zrýchlení sa motor naštartuje a režim EV sa
vypne.

* Ak otvoríte kapotu, keď sa rozsvieti kon-
trolka READY – pripravené na jazdu, motor
sa automaticky naštartuje a režim EV sa
vypne.

* Keď je spínač predného odhmlievača/roz-
mrazovača zapnutý, motor sa naštartuje
kvôli zahriatiu a režim EV sa nedá použiť
alebo sa vypne.

* Ak systém usúdi, že je potrebné nútené
nabíjanie, režim EV sa vypne a motor na-
štartuje.

* Ak systém usúdi, že je potrebné vykonať
zahrievanie, režim EV sa vypne a motor
naštartuje.

* Keď je vonkajšia teplota nízka, režim EV sa
nemusí používať.

* Keď lítium-iónová batéria nie je nabitá
dostatočne, režim EV nemusí byť použiteľný
alebo sa vypne.

Prehľad systému e-POWER 11

REŽIM EVREŽIM EV
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MEVHT33A1-0836FD8F-9403-4B13-9F7B-866A3444B3B2
Systém zvuku približujúceho sa vozidla pre chod-
cov (VSP) je systém, ktorý pomocou zvuku pomáha
upozorniť chodcov na prítomnosť vozidla, keď s
ním jazdíte nízkou rýchlosťou.

VSP zaznie, keď sa rozsvieti kontrolka READY -
pripravené na jazdu za nasledujúcich podmienok:

* Ak rýchlosť vozidla prekročí 30 km/h (19 MPH)
pri štartovaní.

* Keď vozidlo spomalí na rýchlosť menej ako
približne 25 km/h (16 MPH) počas uberania
rýchlosti.

* Keď je radiaca páka v polohe R (spiatočka).
Zvuk sa vypne, keď vozidlo zastaví.

Ak dôjde k poruche systému, rozsvieti sa výstražná
kontrolka VSP sa rozsvieti. Ak sa objaví táto
VSP výstraha, VSP systém nechajte skontrolovať u
predajcu vozidiel NISSAN alebo v autorizovanom
servise.

MWAO0086X

VÝSTRAHA
Ak počas jazdy nepočujete zvuk zo systému
VSP, vozidlo zastavte na bezpečnom a tichom
mieste. Otvorte okno, pevne stlačte brzdový
pedál a zaraďte polohu R (spiatočka) vozidla.
Skontrolujte, či z prednej časti vozidla vychá-
dza prevádzkový zvuk. Ak zvuk zo systému
VSP nepočujete, kontaktujte predajcu NISSAN
alebo kvalifikovaný servis.

POZNÁMKA:
* VSP vydá tiež zvukové znamenie, keď sa

dosiahnu všetky nasledovné podmienky,
aby sa vám pripomenulo, že máte spínač
zapaľovania prepnúť do vypnutej polohy
„OFF“.
— Keď je zaradená rýchlosť do polohy „P“

(Parkovanie).
— Keď indikátor PRIPRAVENÉ na jazdu svieti.
— Keď nie je zapnutý bezpečnostný pás

vodiča.
— Otvoria sa ktorékoľvek dvere (okrem dve-

rí batožinového priestoru).
* Ak chcete zvýšiť hlasitosť systému VSP,

obráťte sa na predajcu NISSAN alebo kvali-
fikovaný servis. (Hlasitosť sa nedá znížiť.)

SYSTÉM ZVUK PRIBLIŽUJÚCEHO
SA VOZIDLA PRE CHODCOV (VSP)
SYSTÉM ZVUK PRIBLIŽUJÚCEHO SA VOZIDLA PRE CHODCOV (VSP)



(17,1)

0 Ilustrovaný obsah

Sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový zadržiavací
systém (SRS) ....................................................................................................... 14
Exteriér vpredu ................................................................................................. 15
Exteriér vzadu ................................................................................................... 16
Priestor pre pasažierov .............................................................................. 17
Kabína ...................................................................................................................... 18

Model s ľavostranným riadením (LHD) ............................... 18
Model s pravostranným riadením (RHD) ........................... 19

Prístrojový panel

....

......................................................................................... 21
Model s ľavostranným riadením (LHD)

....

........................... 21
Model s pravostranným riadením (RHD)

....

....................... 22
Merače a ukazovatele

....

............................................................................. 23
Modely s analógovým meračom a
farebným displejom

....

........................................................................ 23
Modely s o zobrazením na celú obrazovku

....

................ 24
Motorový priestor

....

...................................................................................... 25
Model s motorom KR15DDT

....

................................................... 25



(18,1)

14 Ilustrovaný obsah

MEVHT33A1-DAB0E57A-1DBE-462B-9A3F-5EFEB61E5B2A

MWAA0408X

1. Doplnkové predné airbagy (str.61)
2. Kontrolka stavu airbagu predného spolu-

jazdca* (Str.67)
3. Snímač klasifikácie spolujazdca (sedadlo pa-

sažiera vpredu) (str.66)
4. Predný centrálny bočný doplnkový airbag

(str.61)

5. Bezpečnostné pásy (str.40)
6. Opierky hlavy (Str.37)
7. Doplnkové stropné bočné airbagy (str.61)
8. Lakťová opierka druhého radu sedadiel

(str.36)
9. Predné sedadlá (str.28)

10. Doplnkové bočné airbagy (str.61)
11. Predpínače bezpečnostných pásov (str.73)
12. Druhý rad sedadiel (Str.32)

– Prvky zaistenia detí (str.45)
13. Systém zaistenia detí ISOFIX (pre druhý rad

sedadiel) (Str.52)
14. Body ukotvenia prvku zaistenia detí (prvok

zaistenia detí s vrchným popruhom) (str.53)
15. Tretí rad sedadiel* (Str.35)
*: ak je súčasťou výbavy

SEDADLÁ, BEZPEČNOSTNÉ PÁSY A
DOPLNKOVÝ ZADRŽIAVACÍ SYSTÉM (SRS)
SEDADLÁ, BEZPEČNOSTNÉ PÁSY A DOPLNKOVÝ ZADRŽIAVACÍ SYSTÉM (SRS)
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MEVHT33A1-04689E16-8F3A-42EF-A6C5-CB2200C3C4DF

MWAA0459X

1. Kapota motora (str.180)
2. Stierač a ostrekovač čelného skla

— Ovládanie spínača (str.135)
— Kvapalina ostrekovača okna (str.474)

3. Predná kamera* (str.127, str.129, str.283,
str.286, str.290, str.344, str.375)

4. Strešné okno* (str.155)
5. Elektricky ovládané okná (str.152)
6. Bočné smerové svetlá (Str.134)
7. Vlečný hák (str.448)
8. Parkovacie senzory (stredové a rohové)*

— Systém parkovacieho snímača (sonar)
(str.412)

— ProPILOT Park* (str.417)
9. Kamera pre pohľad dopredu* (str.211)
10. Hmlovky* (Str.134)
11. Svetlomety a smerové svetlá (str.126)
12. Ostrekovač svetlometov* (str.136)
13. Parkovacie snímače (bočné)*

— Systém parkovacieho snímača (sonar)
(str.412)

— ProPILOT Park* (str.417)
14. Pneumatiky

— Kolesá a pneumatiky (str.486, str.501)
— Súprava na núdzovú opravu prepichnutej
pneumatiky (str.439)

— Systém sledovania tlaku v pneumatikách
(TPMS) (str.92, str.259)

15. Vonkajšie spätné zrkadlá (Str.189)
16. Kamera pre bočný pohľad* (str.211)
17. Dvere

— Kľúče (str.163)
— Zámky dverí (str.164)
— Systém inteligentného kľúča (str.167)
— Bezpečnostný systém (str.178)

*: ak je súčasťou výbavy

Ilustrovaný obsah 15
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MEVHT33A1-7B2C2654-E417-4868-A66F-9312AADDC7F8

MWAA0460X

1. Zariadenie na odrosenie zadného okna
(str.138)

2. Stierač a ostrekovač zadného okna
— Ovládanie spínača (str.137)
— Kvapalina ostrekovača okna (str.474)

3. Tretie brzdové svetlo (s.481)

4. Anténa (str.244)
5. Strešný nosič* (Str.151)
6. Parkovacie snímače (stredné a rohové)

— Systém parkovacieho snímača (sonar)
(str.412)

- Zadné automatické brzdenie (RAB)*
(str.393)

— ProPILOT Park* (str.417)
7. Vlečný hák (str.448)
8. Dvere batožinového priestoru (Str.181)

)— Systém inteligentného kľúča* (str.167)
9. Cúvacia kamera* (str.205, str.211)
10. Zadné kombinované svetlá (str.481)

— Zadné hmlové svetlo (str.135)
11. Parkovacie snímače (bočné)*

— Systém parkovacieho snímača (sonar)
(str.412)

— ProPILOT Park* (str.417)
- Zadné automatické brzdenie (RAB)*
(str.393)

12. Veko plniaceho hrdla palivovej nádrže
(Str.185)
)— Informácie o palive (str.498)

13. Bezpečnostná detská poistka zámku zad-
ných dverí (str.167)

*: ak je súčasťou výbavy

EXTERIÉR VZADUEXTERIÉR VZADU
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MEVHT33A1-9E322059-36C4-4189-9129-B39018B7BB4F

MWAA0411X

1. Vnútorné spätné zrkadlo (Str.188)
2. Držiak slnečných okuliarov (str.147)
3. Lampičky na čítanie (str.157)

— Mikrofón**
4. Spínač strešného okna* (str.155)
5. Tlačidlo SOS* (str.143)

6. Slnečné clony (str.157)
7. Osvetlenie vnútorného priestoru* (Str.158)
8. Zadné osobné svetlá* (Str.158)
9. Háčiky na šaty (str.148)
10. Zadné držiaky na nápoje (str.146)
11. Osvetlenie batožinového priestoru (str.158)

12. Spínače elektrického ovládania okien
(Str.152)

13. Spínače ovládania vonkajších spätných zrka-
diel (na strane vodiča) (str.189)

14. Spínače elektrického zamykania dverí
(str.166)

15. Spínače automatického polohovania poho-
nu* (na strane vodiča a spolujazdca*) (str.190)

16. Dolná priehradka konzoly (str.147)
17. Predné držiaky na nápoje (str.146)
18. Úložná skrinka v konzole (Str.147)

- Nabíjací konektor USB (univerzálna sériová
zbernica) (zadná strana)* (str.141)

— Spínače vyhrievania druhého radu seda-
diel (zadná strana)* (str.34)

— Ovládanie zadnej teploty (zadná strana)*
(str.229)

19. Nákladný priestor
- Nastaviteľná podlaha batožinového priest-
oru* (str.149)

— Háčiky na upevnenie batožiny (str.149)
— Kryt batožinového priestoru (str.148)
— Súprava na núdzovú opravu prepichnutej
pneumatiky (str.439)

— 12-voltová batéria (str.474)
— Elektrická zásuvka (str.141)

*: ak je súčasťou výbavy
**: Pozrite si samostatný návod na obsluhu

systému NISSAN Connect (ak je súčasťou
výbavy).

Ilustrovaný obsah 17
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MEVHT33A1-43D1CCA9-6102-4D82-BC6B-C3655BBF5529

MODEL S ĽAVOSTRANNÝM RIADENÍM (LHD)
MEVHT33A1-46004215-E835-4FF4-BDD6-5CE21CEBAF92

MWAA0431X

1. Ovládač nastavenia zacielenia svetlometov*
(str.131)

2. Spínač asistenta riadenia* (modely so sys-
témom ProPILOT Assist) (str.344) alebo spí-
nač dynamického asistenta vodiča* (modely
bez systému ProPILOT Assist) (str.290,
str.309)

3. Spínač displeja smerujúceho hore (HUD)*
(str.124)

4. Spínač svetlometov a smerových svetiel
(str.126)/Spínač hmlového svetla (str.134)

5. Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

— Ovládanie zvuku (str.243 alebo **)
– Ovládanie displeja s informáciami o vozidle
(str.98)

6. Volant (str.187)
– Klaksón (str.139)

7. Spínač stieračov a ostrekovača čelného skla
(str.135)

8. Ovládače namontované na volante (pravé
strana)
)— Spínače obmedzovača rýchlosti* (Str.323)
– Spínač tempomatu* (str.326)
– Spínače inteligentného tempomatu (ICC)*
(str.327)

— Spínače systému ProPILOT Assist* (str.344,
str.290, str.309)

)— Spínače Bluetooth® Hands-Free telefón-
neho systému* (str.245 alebo **)

– Spínač systému rozoznávania hlasu**
9. Spínač výstražných svetiel (str.438)
10. Spínač režimu EV (str.11)
11. Spínač e-Pedal (str.9)
12. spínač ProPILOT park* (str.417)
13. Ovládanie jasu prístrojov (str.85)
14. Spínač elektrického ovládania veka batoži-

nového priestoru* (Str.181)
15. Tlačidlový spínač napájania (str.264)
16. Radiaca páka (Str.269)

— spínač pozície P (str.269)

KABÍNAKABÍNA
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17. Spínač parkovacej brzdy (str.192)
18. Spínač automatického podržania brzdy

(str.194)
19. Volič režimu jazdy (str.267)
20. Spínač ovládania klesania zo svahu* (Str.410)
*: ak je súčasťou výbavy
**: Pozrite si samostatnú príručku vlastníka pre

systém NissanConnect (ak je súčasťou výba-
vy ).

MODEL S PRAVOSTRANNÝM RIADENÍM (RHD)
MEVHT33A1-C6DF7CEB-3288-4AA6-B251-B300B7DA4225

MWAA0432X

1. spínač ProPILOT park* (str.417)
2. Spínač režimu EV (str.11)
3. Spínač e-Pedal (str.9)
4. Spínač výstražných svetiel (str.438)

5. Spínač svetlometov a smerových svetiel
(str.126)/Spínač hmlového svetla (str.134)

6. Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)
— Ovládanie zvuku (str.243 alebo **)
– Ovládanie displeja s informáciami o vozidle

Ilustrovaný obsah 19
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(str.98)

7. Volant (str.187)
– Klaksón (str.139)

8. Ovládače namontované na volante (pravé
strana)
)— Spínače obmedzovača rýchlosti* (Str.323)
– Spínač tempomatu* (str.326)
– Spínače inteligentného tempomatu (ICC)*
(str.327)

— Spínače systému ProPILOT Assist* (str.344,
str.290, str.309)

)— Spínače Bluetooth® Hands-Free telefón-
neho systému* (str.245 alebo **)

– Spínač systému rozoznávania hlasu**
9. Spínač stieračov a ostrekovača čelného skla

(str.135)
10. Spínač displeja smerujúceho hore (HUD)*

(str.124)
11. Spínač asistenta riadenia* (modely so sys-

témom ProPILOT Assist) (str.344) alebo spí-
nač dynamického asistenta vodiča* (modely
bez systému ProPILOT Assist) (str.290,
str.309)

12. Ovládač nastavenia zacielenia svetlometov*
(str.131)

13. Volič režimu jazdy (str.267)
14. Spínač ovládania klesania zo svahu* (Str.410)
15. Spínač automatického podržania brzdy

(str.194)
16. Spínač parkovacej brzdy (str.192)

17. Radiaca páka (Str.269)
— spínač pozície P (str.269)

18. Tlačidlový spínač napájania (str.264)
19. Spínač elektrického ovládania veka batoži-

nového priestoru* (Str.181)
20. Ovládanie jasu prístrojov (str.85)
*: ak je súčasťou výbavy
**: Pozrite si samostatnú príručku vlastníka pre

systém NissanConnect (ak je súčasťou výba-
vy ).
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MEVHT33A1-EA4C77B0-5D9D-4C73-9A97-F1B173E93135

MODEL S ĽAVOSTRANNÝM RIADENÍM (LHD)
MEVHT33A1-8F25FA5D-0863-483E-B60A-D39331DBC3F4

MWAA0433X

1. Postranný prieduch (str.224)
2. Merače a ukazovatele (str.81)/Hodiny (str.123)
3. Displej smerujúci hore (HUD)* (str.124)
4. Stredový prieduch (str.223)

5. Audio systém (Str.230 alebo **) alebo navi-
gačný systém**
— Monitor pre pohľad dozadu* (str.205)
— Monitor inteligentného sledovania okolia*
(str.211)

— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém

(str.245 alebo **)

— Hodiny (Str. 236 alebo **)
6. Airbag spolujazdca (str.61)
7. Kľučka na uvoľnenie kapoty motora (str.180)
8. Kryt poistkovej skrine (Str.478)
9. Páka sklápania a teleskopického volantu

(str.187)
10. Doplnkový predný airbag vodiča (str.61)
11. Ovládanie kúrenia a klimatizácie (str.224)

— Spínač vyhrievania (str.138)
— Spínače vyhrievania sedadiel* (str.31)
)— Spínač vyhrievaného volantu* (Str.139)
— Vyhrievané čelné sklo* (str.138)

12. Pripojovací port(y) USB (univerzálna sériová
zbernica) (str.242 alebo **)

13. Bezdrôtová nabíjačka* (str.142)
14. Elektrická zásuvka (str.141)
15. Úložná skrinka (str.147)
*: ak je súčasťou výbavy
**: Pozrite si samostatnú príručku vlastníka pre

systém NissanConnect (ak je súčasťou výba-
vy ).

Ilustrovaný obsah 21
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MODEL S PRAVOSTRANNÝM RIADENÍM (RHD)
MEVHT33A1-AC1ED179-5C61-45C9-BDE4-35FFD848EAC8

MWAA0434X

1. Airbag spolujazdca (str.61)
2. Stredový prieduch (str.223)
3. Audio systém (Str.230 alebo **) alebo navi-

gačný systém**
— Monitor pre pohľad dozadu* (str.205)
— Monitor inteligentného sledovania okolia*

(str.211)

— Bluetooth® Hands-Free telefónny systém
(str.245 alebo **)

— Hodiny (Str.236 alebo **)

4. Displej smerujúci hore (HUD)* (str.124)
5. Merače a ukazovatele (str.81)/Hodiny (str.123)
6. Postranný prieduch (str.224)
7. Kryt poistkovej skrine (Str.478)
8. Úložná skrinka (str.147)
9. Elektrická zásuvka (str.141)
10. Bezdrôtová nabíjačka* (str.142)
11. Pripojovací port(y) USB (univerzálna sériová

zbernica) (str.242 alebo **)
12. Ovládanie kúrenia a klimatizácie (str.224)

— Spínač vyhrievania (str.138)
— Spínače vyhrievania sedadiel* (str.31)
)— Spínač vyhrievaného volantu* (Str.139)
— Vyhrievané čelné sklo* (str.138)

13. Páka sklápania a teleskopického volantu
(str.187)

14. Doplnkový predný airbag vodiča (str.61)
15. Kľučka na uvoľnenie kapoty motora (str.180)
*: ak je súčasťou výbavy
**: Pozrite si samostatnú príručku vlastníka pre

systém NissanConnect (ak je súčasťou výba-
vy ).
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MEVHT33A1-ADD7704B-E089-476F-B602-46E63AF51822

MODELY S ANALÓGOVÝM MERAČOM A FAREBNÝM DISPLEJOM
MEVHT33A1-1EF10AF3-8EBF-4883-AC98-5402B6ADBBDE

MWAA0437X

1. Merač výkonu (str.84)
2. Kontrolky a indikátory (str.88)
3. Displej s informáciami o vozidle (str.97)

— Počítadlo kilometrov (str.83)

4. Tachometer (str.83)
5. Meradlo dostupného nabitia lítium-iónovej

batérie (str.85)
6. Palivomer (Str.85)

Ilustrovaný obsah 23
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MODELY S O ZOBRAZENÍM NA CELÚ OBRAZOVKU
MEVHT33A1-A39A6527-AE0F-4CAF-AAF6-C3F27980C34F

MWAA0438X

1. Merač výkonu (str.84)
2. Displej s informáciami o vozidle (str.97)

— Počítadlo kilometrov (str.83)
3. Kontrolky a indikátory (str.88)

4. Tachometer (str.83)
5. Meradlo dostupného nabitia lítium-iónovej

batérie (str.85)
6. Palivomer (Str.85)

Pohľad na obrazovku s meračom je možné zmeniť.

(Pozri časť “Zmena zobrazenia obrazovky merača
(modely so zobrazením na celý displej)” (Str. 98).)
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MEVHT33A1-8EBBE60D-ED28-4099-9931-95512256E0F1

MODEL S MOTOROM KR15DDT
MEVHT33A1-4B962917-6178-474D-B725-E9BB6D6F3AFC

MWAA0435X

1. Nádržka chladiacej kvapaliny motora
(Str.464)

2. Tyčka na meranie hladiny motorového oleja
(Str.466)

3. Uzáver plniaceho hrdla priestoru na motor-
ový olej (Str.467)

4. Nádržka brzdovej kvapaliny* (Str.471)
5. Poistková skrinka (Str.477)
6. Nádržka chladiacej kvapaliny Menič (Str.465)
7. Nádržka kvapaliny ostrekovačov (str.474)

8. Hnací remeň (Str.469)
9. Čistič vzduchu (Str.472)

*: Zobrazené usporiadanie sa týka modelu s
ľavostranným riadením (LHD). Pri modeloch s
pravostranným riadením (RHD) sa nádržka brzdo-
vej kvapaliny nachádza na opačnej strane.
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MEVHT33A1-18BD8867-DE8C-4585-BEF1-DD984EC9CB4F

MSSS0133A

VÝSTRAHA
* Nejazdite a/alebo necestujte vo vozidle,

ktoré má sklopené operadlá. Môže to byť
nebezpečné. Ramenný pás nebude na tele
správne umiestnený. V prípade nehody by
ste mohli byť vy alebo vaši pasažieri
vyhodení do ramenného pásu a utrpieť
vážne zranenia krku alebo iné vážne zra-
nenia. Vy a vaši pasažieri by ste taktiež
mohli skĺznuť pod bedrový pás a utrpieť
vážne zranenia.

* Najúčinnejšia ochrana, keď je vozidlo v
pohybe, spočíva vo vzpriamenej polohe
operadla. Vždy seďte v sedadle dobre
opretý a rovno a sedadlo si správne
nastavte. (Pozri časť “Bezpečnostné pásy”
(Str. 40).)

* Vo vozidle nenechávajte deti bez dozoru.
Mohli by náhodne aktivovať spínače alebo
ovládacie prvky. 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 nenechá-
vajte vo vozidle bez dozoru deti, osoby
vyžadujúce pomoc iných ani zvieratá.
Okrem toho sa môže teplota vo vnútri
zatvoreného vozidla počas teplého dňa
rýchlo zvýšiť tak, že môže predstavovať
vysoké riziko zranenia alebo smrti pre
osoby a zvieratá.

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

PREDNÉ SEDADLÁ
MEVHT33A1-85C968F1-A418-40A7-8EBB-06AE500A830F

VÝSTRAHA
Polohu sedadla vodiča nenastavujte počas
jazdy, aby ste venovali plnú pozornosť pre-
vádzke vozidla.

Manuálne nastavenie sedadla
MEVHT33A1-D88BFF11-C073-46C1-B896-AB43B3BB4685

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

SEDADLÁSEDADLÁ
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MJVR0332X

Dopredu a dozadu:
1. Vytiahnite nastavovaciu páku .

2. Sedadlo posuňte do želanej polohy.

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

Sklápanie:
1. Vytiahnite nastavovaciu páku .

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 pá-
su. (Pozri časť “Bezpečnostné pásy” (Str. 40).)

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

Zdvíhadlo sedadla (ak je súčasťou výbavy):

MJVR0333X

Nastavovaciu páčku potiahnite nahor alebo ju
zatlačte nadol, aby ste nastavili výšku sedadla,
pokým nedosiahnete želanú polohu.

Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia 29
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30 Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia

Elektrické nastavenie sedadla
MEVHT33A1-9906F271-D106-49F6-81F7-DF9101013620

Prevádzkové tipy:
* Elektrický motor sedadla má samospúšťací

obvod chrániaci pred preťažením. Ak sa motor
zastaví počas nastavovania sedadla, počkajte
30 sekúnd a potom spínač znovu použite.

* Ak sa chcete vyhnúť vybitiu 12-voltového
akumulátora, nepoužívajte elektrické ovláda-
nie sedadiel dlhší čas ak nebeží systém e-
POWER.

Pozrite si časť “Systém automatického nastavenia
polôh pre vodiča (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 190)
pre funkciu pamäte polohy sedadla.

MWAB0160X

Dopredu a dozadu:

Spínač nastavovania posuňte podľa obrázka do
želanej polohy.

Sklápanie:
Spínač nastavovania posuňte podľa obrázka do
želanej polohy.

Funkcia sklápania umožňuje nastavenie operadla
pre pasažierov rôznych veľkostí, aby bolo dosiah-
nuté správne prispôsobenie bezpečnostného pá-
su. (Pozri časť “Bezpečnostné pásy” (Str. 40).)

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

Zdvíhadlo sedadla (ak je súčasťou výbavy):

MWAB0062X

Posuňte spínač nastavovania podľa obrázka pre
nastavenie uhla v prednej časti sedadla alebo jeho
výšky.
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Bedrová opierka (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-B66D18C2-4235-43A8-AE26-3B9E8214B243

Možnosť bedrovej opierky chrbtice poskytuje
opierku spodnej časti chrbátu na sedadle vodiča
a predného spolujazdca (ak je súčasťou výbavy).

Manuálne nastavenie (ak je k dispozícii):

MSSS0684

Potiahnutím alebo zatlačením nastavovacej páčky
nastavte bedrovú oblasť sedadla, kým nedo-

siahnete požadovanú polohu.

Nastavenie výkonu (ak je k dispozícii):

MWAB0063X

Stlačte spínač nastavovania podľa obrázka, aby
ste nastavili bedrovú oblasť sedadla pokým ne-
dosiahnete želanú polohu.

POZNÁMKA:

Motor bedrovej opierky bude pri stlačení spínača
pokračovať v chode aj po dosiahnutí plného
chodu v oboch smeroch.

Vyhrievané sedadlá (ak sú súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-F3A06D89-A4D5-4A04-A298-F871EB57E898

VÝSTRAHA
Vyhrievanie sedadiel nepoužívajte ani ho ne-
dovoľte používať spolujazdcom, ak vy alebo
spolujazdci nedokážu sledovať zvyšujúcu sa
teplotu sedadla, prípadne ak nedokážu cítiť
bolesť v tých častiach tela, ktoré sú v styku so
sedadlom. Použitie vyhrievania sedadiel taký-
mito osobami môže mať za následok vážne
zranenia.

UPOZORNENIE
* 12-voltová batéria sa môže vybiť, ak vy-

hrievanie sedadla použijete v čase, keď
systém e-POWER nie je v prevádzke.

* Vykurovanie sedadiel nepoužívajte dlho-
dobo, alebo ak v sedadle nikto nesedí.

* Nedávajte nič na sedadlo, čo by izolovalo
teplo, ako prikrývku, vankúš, poťahy atď. V
opačnom prípade sa sedadlo môže pre-
hriať.

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

* Akúkoľvek tekutinu rozliatu na vyhrievané
sedadlo by ste mali okamžite utrieť suchou
handrou.

* Keď čistíte sedadlo, nikdy nepoužívajte
benzín, riedidlo ani podobné materiály.

* V prípade akýchkoľvek porúch, alebo ak
vyhrievanie sedadiel nefunguje správne,
vypnite spínač a dajte systém skontrolovať
predajcovi vozidiel NISSAN alebo kvalifiko-
vanej dielni.

MWAC0524X

Predné sedadlá sú vyhrievané zabudovanými
ohrievačmi. Spínače sú umiestnené na nástrojo-
vom paneli a dajú sa ovládať nezávisle od seba.

Prevádzka so spínačom:
1. Spustite systém e-POWER.

2. Stlačte spínač vyhrievaného sedadla a vyberte
požadovaný rozsah vyhrievania.
. Pre vysokú teplotu stlačte spínač raz.

Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia 31



(36,1)

32 Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia

. Pre silnejšie vyhrievanie stlačte dvakrát
tlačidlo.

. Pre slabé vyhrievanie stlačte spínač trikrát.

. Indikátor na spínači sa rozsvieti v závi-
slosti od úrovne vyhrievania, keď je ohrievač
zapnutý.

3. Pre vypnutie vyhrievania stlačte spínač vyhrie-
vaného sedadla, kým nezhasne kontrolka.

Ohrievač je ovládaný riadiacim modulom s
automatickým nastavovaním úrovne vyhrie-
vania na dosiahnutie komfortu podľa zvolené-
ho rozsahu vyhrievania.

Indikátor zostane svietiť dovtedy, pokým bude
zapnutý spínač.

Keď je interiér vozidla vyhriaty alebo pred
opustením vozidla, nezabudnite spínač vy-
pnúť.

DRUHÝ RAD SEDADIEL
MEVHT33A1-A411A129-4112-47EF-B7F1-CEFFF02BFC50

Dopredu a dozadu (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-FE35EA64-FEA2-4E0A-AB47-184C2BADA273

MWAB0338X

1. Nastavovaciu páčku vytiahnite smerom nahor
.

2. Sedadlo posuňte do želanej polohy.

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

Sklápanie
MEVHT33A1-F7DD36FF-D370-42AB-860B-A7830176A8BC

MWAB0126X

1. Potiahnite páku smerom nahor .

2. Operadlo nakloňte do želanej polohy.

3. Pustite páku , aby sa sedadlo zaistilo na
mieste.

VÝSTRAHA
* Po dokončení nastavenia sa jemne pohýb-

te na sedadle, aby ste skontrolovali, či je
správne zaistené.

* Keď je operadlo sklopené, nejazdite v
pohybujúcom sa vozidle. Môže to byť
nebezpečné. Ramenný pás nebude na tele
správne umiestnený. V prípade nehody by
ste mohli byť do neho vyhodení a utrpieť

vážne zranenia krku alebo iné vážne zra-
nenia. Taktiež by ste mohli skĺznuť pod
bedrový pás a utrpieť vážne vnútorné
zranenia.

* Najúčinnejšia ochrana, keď je vozidlo v
pohybe, spočíva vo vzpriamenej polohe
sedadla. Vždy seďte v sedadle dobre opre-
tý a vzpriamene s oboma nohami na
podlahe a nastavte si správne bezpeč-
nostný pás. (Pozri časť “Preventívne opa-
trenia pre používanie bezpečnostného
pásu” (Str. 40).)

Sklopenie
MEVHT33A1-C8E913E0-3371-4FF7-8EB8-DD8BD323870A

Pred sklopením sedadiel druhého radu

* Zaistite vonkajší bezpečnostný pás na háčiku
bezpečnostného pásu. (Pozri časť “Háčiky bez-
pečnostného pásu” (Str. 44).)

* Ak je druhý rad sedadiel vybavený opierkami
hlavy, posuňte predné sedadlo dopredu, aby
ste za sedadlom vytvorili dostatok miesta a
operadlo druhého radu sedadiel bolo možné
sklopiť do roviny.

* Vyberte nádoby na nápoje z držiaka pohárov v
druhom rade.
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MWAB0257X

Sklopenie operadla

* Dvojradový model: Potiahnite nahor páčku a
sklopte operadlo.

* Trojradový model: Potiahnite za popruh na
spodnej strane vonkajších sedadiel a sklopte
operadlo.

Vrátenie operadla

Ak chcete operadlo vrátiť do polohy na sedenie,
zdvíhajte ho, kým nezapadne na svoje miesto.

Pri vracaní operadla sa uistite, že bezpečnostné
pásy nezasahujú do mechanizmu západky ope-
radla.

VÝSTRAHA
* Nikdy nikomu nedovoľte, aby sa viezol v

nákladnom priestore alebo na treťom rade
sedadiel, keď sú sklopené. V prípade kolí-
zie sú ľudia prevážajúci sa v tejto časti bez
správneho pripútania vystavení omnoho
väčšiemu riziku vážnych zranení alebo
smrti.

* Nedovoľte nikomu, aby sa prevážal v takej
časti vášho vozidla, ktorá nie je vybavená
sedadlami a bezpečnostnými pásmi. Skon-
trolujte, či každý pasažier vozidla sedí na
sedadle a je pripútaný bezpečnostným
pásom.

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

* Druhý rad sedadiel nesklápajte nadol, keď
sa v oblasti druhého radu sedadiel nachá-
dzajú pasažieri alebo keď sa na druhom
rade sedadiel nachádza akákoľvek bato-
žina.

— Pred pohybom sedadla sa ubezpečte,
že dráha sedadla je voľná.

— Buďte opatrní a nedovoľte, aby sa
ruky alebo chodidlá zachytili alebo
pritisli do sedadla.

* Opierky hlavy by mali byť správne nasta-
vené, aby poskytovali dostatočnú ochranu
proti zraneniam v prípade nehody. Ak ste
opierky hlavy z akýchkoľvek dôvodov od-
montovali, vždy ich namontujte naspäť a
správne nastavte.

* Ak ste opierky hlavy z akýchkoľvek dôvo-
dov odmontovali, mali by ste ich bezpečne
uložiť tak, aby ste zabránili zraneniam,
ktoré môžu spôsobiť pasažierom vo vo-
zidle alebo poškodeniu vozidla v prípade
prudkého brzdenia alebo nehody.

* Pri opätovnom vyrovnaní operadiel do
vzpriamenej polohy sa uistite, že správne
zapadli do svojej polohy. Ak nie sú úplne

zapadnuté, pasažieri môžu byť v prípade
nehody alebo náhleho brzdenia zranení.

* Správne zaistite každý náklad, aby ste
zabránili jeho skĺznutiu alebo posúvaniu.
Neumiestňujte náklad vyššie ako sú ope-
radlá sedadiel. V prípade prudkého brzde-
nia alebo kolízie môže nezabezpečený
náklad spôsobiť zranenia osôb.

Mechanizmus prechodu (trojradový model)
MEVHT33A1-3E1CA7F0-B199-43A7-A9D1-DDCC37F400B2

Druhý rad sedadiel môžete sklopiť a posunúť, aby
ste dosiahli jednoduchý prístup/výstup k/z tretie-
ho radu sedadiel.

VÝSTRAHA
Po vykonaní mechanizmu prechodu sa ubez-
pečte, že ste sedadlo vrátili do najzadnejšej
polohy a potom operadlo vyklopte hore, po-
kým nezapadne.

UPOZORNENIE
* Pri vykonávaní mechanizmu prechodu

operadlo stlačte a držte a pohybujte s
ním pomaly. Ak operadlo sklopíte rýchlo a
potom umožníte jeho posunutie, vznikne
riziko, že sa dostane do kontaktu s vašou
tvárou alebo inými časťami vášho tela,
prípadne pritlačí vašu ruku alebo nohu a
spôsobí zranenie.

* Pri vykonávaní mechanizmu prechodu sa
uistite, že nedôjde ku kontaktu žiadnej
pohyblivej časti, aby ste sa vyhli možným
zraneniam a/alebo poškodeniu.
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* Pri vykonávaní mechanizmu prechodu sa
uistite, že sa na druhom rade sedadiel
nenachádzajú pasažieri a/alebo akékoľ-
vek 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 znečistenie priestoru pre pasažierov.

MJVR0355X

1. Ak chcete operadlo sklopiť nadol, potiahnite
páčku .

2. Sedadlo posuňte dopredu.

3. Pri návrate sedadla do jeho pôvodnej polohy
posúvajte sedadlo dozadu, operadlo vyklopte
nahor a potom ho zaistite na mieste.

Vyhrievané sedadlá (ak sú súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-C8AC0AF0-E61D-401A-8D64-F602F03D0C44

VÝSTRAHA
Vyhrievanie sedadiel nepoužívajte ani ho ne-
dovoľte používať spolujazdcom, ak vy alebo
spolujazdci nedokážu sledovať zvyšujúcu sa
teplotu sedadla, prípadne ak nedokážu cítiť
bolesť v tých častiach tela, ktoré sú v styku so
sedadlom. Použitie vyhrievania sedadiel taký-
mito osobami môže mať za následok vážne
zranenia.

UPOZORNENIE
* 12-voltová batéria sa môže vybiť, ak vy-

hrievanie sedadla použijete v čase, keď
systém e-POWER nie je v prevádzke.

* Vykurovanie sedadiel nepoužívajte dlho-
dobo, alebo ak v sedadle nikto nesedí.

* Nedávajte nič na sedadlo, čo by izolovalo
teplo, ako prikrývku, vankúš, poťahy atď. V
opačnom prípade sa sedadlo môže pre-
hriať.

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

* Akúkoľvek tekutinu rozliatu na vyhrievané
sedadlo by ste mali okamžite utrieť suchou
handrou.

* Keď čistíte sedadlo, nikdy nepoužívajte
benzín, riedidlo ani podobné materiály.

* V prípade akýchkoľvek porúch, alebo ak
vyhrievanie sedadiel nefunguje správne,
vypnite spínač a dajte systém skontrolovať
predajcovi vozidiel NISSAN alebo kvalifiko-
vanej dielni.

MWAC0525X

Sedadlá v druhom rade sú vyhrievané zabudova-
ným vyhrievaním. Spínače sa nachádzajú na za-
dnej strane stredovej konzoly a možno ich ovládať
nezávisle od seba.

Prevádzka so spínačom:
1. Spustite systém e-POWER.

2. Stlačte spínač vyhrievaného sedadla a vyberte
požadovaný rozsah vyhrievania.
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. Pre vysokú teplotu stlačte spínač raz.

. Pre silnejšie vyhrievanie stlačte dvakrát
tlačidlo.

. Pre slabé vyhrievanie stlačte spínač trikrát.

. Indikátor na spínači sa rozsvieti v závi-
slosti od úrovne vyhrievania, keď je ohrievač
zapnutý.

3. Pre vypnutie vyhrievania stlačte spínač vyhrie-
vaného sedadla, kým nezhasne kontrolka.

Ohrievač je ovládaný riadiacim modulom s
automatickým nastavovaním úrovne vyhrie-
vania na dosiahnutie komfortu podľa zvolené-
ho rozsahu vyhrievania.

Indikátor zostane svietiť dovtedy, pokým bude
zapnutý spínač.

Keď je interiér vozidla vyhriaty alebo pred
opustením vozidla, nezabudnite spínač vy-
pnúť.

TRETÍ RAD SEDADIEL (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-4C04BD90-4F26-4885-8AC5-FFDB10BAAC23

Sklápanie
MEVHT33A1-B8B453D6-F88A-4BBC-A98A-F1FC8D2BF134

MSSS1068

Popruh potiahnite a operadlo dajte do želaného
uhla. Po umiestnení sedadla do želaného uhla
uvoľnite popruh.

Funkcia sklápania umožňuje nastavenie operadla
pre pasažierov rôznych veľkostí, aby bolo dosiah-
nuté správne prispôsobenie bezpečnostného pá-
su. (Pozri časť “Bezpečnostné pásy” (Str. 40).)
Operadlo môžete aj sklopiť, aby ste pasažierom
počas zaparkovania vozidla umožnili oddýchnuť si.

VÝSTRAHA
* Keď je operadlo sklopené, nejazdite v

pohybujúcom sa vozidle. Môže to byť
nebezpečné. Ramenný pás nebude na tele
správne umiestnený. V prípade nehody by
ste mohli byť do neho vyhodení a utrpieť
vážne zranenia krku alebo iné vážne zra-
nenia. Taktiež by ste mohli skĺznuť pod
bedrový pás a utrpieť vážne vnútorné
zranenia.

* Najúčinnejšia ochrana, keď je vozidlo v
pohybe, spočíva vo vzpriamenej polohe
sedadla. Vždy seďte v sedadle dobre opre-
tý a vzpriamene s oboma nohami na
podlahe a nastavte si správne bezpeč-
nostný pás. Pozrite si časť “Preventívne
opatrenia pre používanie bezpečnostného
pásu” (Str. 40).

* Po nastavení skontrolujte, či je sedadlo
bezpečne zaistené.

Sklopenie
MEVHT33A1-19D06334-7740-41AD-832A-B92D6BD3E2CD

MWAB0225X

Pred sklopením sedadiel tretieho radu zaistite
vonkajší bezpečnostný pás na háčiku bezpečnost-
ného pásu. (Pozri časť “Háčiky bezpečnostného
pásu” (Str. 44).)

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

1. Skontrolujte, či sú opierky hlavy úplne dole.

2. Potiahnutím za popruh uvoľnite sedadlo.

3. Po uvoľnení posuňte operadlo sedadla dopre-
du .

Ak chcete sedadlá tretieho radu vrátiť do polohy
sedenia:

Potiahnutím popruhov zdvihnite každé ope-
radlo. Ťahajte dozadu, pokým operadlo nezapadne
na miesto. Skontrolujte, či ste každé operadlo
správne zdvihli do zvislej a zaistenej polohy.
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VÝSTRAHA
* Nikdy nikomu nedovoľte, aby sa viezol v

batožinovom priestore alebo na sedadle v
treťom rade, keď má sklopené operadlo.
Použitie tejto oblasti pasažiermi bez
správneho pripútania sa, môže spôsobiť
vážne zranenia osôb v prípade nehody
alebo prudkého brzdenia.

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

* Pri opätovnom vyrovnaní operadiel do
vzpriamenej polohy sa uistite, že správne
zapadli do svojej polohy. Ak nie sú úplne
zapadnuté, pasažieri môžu byť v prípade
nehody alebo náhleho brzdenia zranení.

* Keď operadlo vrátite do polohy normálne-
ho sedenia, opierky hlavy musíte vrátiť do
zvislej polohy, aby ste pasažierov vo vo-
zidle riadne ochránili.

LAKŤOVÁ OPIERKA
MEVHT33A1-989199A5-A9EB-4969-8F94-26AE8B09C1CD

Druhý rad sedadiel
MEVHT33A1-4F4938E6-FF99-49EE-8EA5-1B9BB6CEC644

Operadlo stredné sedadla sa dá sklopiť, aby sa
vytvorila lakťová opierka.

Dvojradový model:

MWAB0038X

Sklopte operadlo sedadla, kým nebude vodorovne.

Trojradový model:

MJVR0337X

Potiahnutím za popruh uvoľnite operadlo sedadla
a sklopte ho, kým nebude vo vodorovnej polohe.
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MEVHT33A1-9F46CC48-179E-4D38-92F3-B4FF1FEE5E49

VÝSTRAHA
Opierky hlavy dopĺňajú iné bezpečnostné sy-
stémy vozidla. Pri určitých nárazoch do zadnej
časti môžu poskytnúť doplnkovú ochranu pred
zranením. Nastaviteľné opierky hlavy musia
byť nastavené správne, tak, ako je to uvedené v
tejto časti. Keď na sedadle sedel niekto iný,
skontrolujte jeho nastavenie. Na stopky opie-
rok hlavy nič nepripájajte a opierky hlavy
taktiež nedemontujte. Sedadlo s odmontova-
nou opierkou hlavy nepoužívajte. Ak je opierka
hlavy odmontovaná, znovu ju namontujte a
správne nastavte, a to ešte predtým, ako dané
miesto sedenia použije pasažier. Nedodržanie
týchto pokynov môže znížiť účinnosť opierky
hlavy. Môže to zvýšiť riziko vážneho zranenia
alebo smrti pri kolízii.

* Vaše vozidlo je vybavené opierkou hlavy, ktorá
môže byť integrovaná, nastaviteľná alebo
pevná.

* Nastaviteľné opierky hlavy majú na stopke
viacero zárezov, ktoré ich zaisťujú v požado-
vanej 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
približne na úrovni stredu vášho ucha.

— Ak je poloha vášho ucha stále vyššia ako
odporúčané nastavenie, opierku hlavy dajte
do najvyššej polohy.

* Ak ste opierku hlavy vybrali, pred jazdou sa
uistite, že ste ju znovu namontovali a zaistili na
danom sedadle.

KOMPONENTY NASTAVITEĽNEJ OPIERKY HLAVY
MEVHT33A1-F3A65286-93E8-4D14-A2D5-703365D47467

MSSS0992

1. Vyberateľná opierka hlavy

2. Viaceré zárezy

3. Tlačidlo uzamknutia

4. Stopky

KOMPONENTY PEVNEJ OPIERKY HLAVY
MEVHT33A1-BD91B4DC-F0DE-4B8D-A4B4-92312A294B82

MJVR0203X

1. Vyberateľná opierka hlavy

2. Jeden zárez

3. Tlačidlo uzamknutia

4. Stopky

DEMONTÁŽ
MEVHT33A1-C936CA30-6028-443A-AA34-6D7719F454AF

MSSS1037
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Opierku hlavy demontujte nasledujúcim postu-
pom:

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 bezpeč-
nom mieste, aby sa vo vozidle voľne nepohy-
bovala.

5. Opierku hlavy znovu namontujte a správne
nastavte ešte predtým, ako dané miesto
sedenia použije pasažier.

MONTÁŽ
MEVHT33A1-2CDC6030-E49D-4BE0-9201-0E4F22D499C0

MSSS1038

1. Stopky opierky hlavy zarovnajte s otvormi v
sedadle. Skontrolujte, či opierka hlavy smeruje
správnym smerom. Stopku so zárezom nasta-
venia musíte namontovať do otvoru s
tlačidlom uzamknutia .

2. Tlačidlo uzamknutia stlačte a podržte a opier-
ku hlavy zatlačte smerom nadol.

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

NASTAVENIE
MEVHT33A1-7DD10CEA-6E14-41AB-A788-7E77D9E53719

MSSS0997

Pre nastaviteľnú opierku hlavy

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

MJVR0259X

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.

Zdvihnutie
MEVHT33A1-D72E2B33-83F3-4DDF-B7E9-9F051E7ED547

MSSS1035

Aby ste zdvihli opierku hlavy, potiahnite ju smerom
nahor.

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.
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Spustenie
MEVHT33A1-7FB30D6B-6AD8-45F4-BD51-50A7964811BF

MSSS1036

Ak ju chcete spustiť nadol, zatlačte a podržte
zaisťovacie tlačidlo a opierku hlavy zatlačte sme-
rom nadol.

Pred jazdou sa uistite, že opierka hlavy je nasadená
tak, že zaisťovacie tlačidlo zapadlo do zárezu v
danom mieste na sedenie.
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MEVHT33A1-02A01F02-FF7E-47A0-BAE4-8459B337122A

PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE POUŽÍ-
VANIE BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU

MEVHT33A1-0ACE675E-596A-48F6-83E5-62CAFAD8A630
Ak máte bezpečnostný pás riadne zapnutý a
nastavený a sedíte vzpriamene a ste dobre opretí
o sedadlo, výrazne to znižuje riziko zranenia alebo
úmrtia a/alebo závažnosť zranení v prípade ne-
hody. Spoločnosť NISSAN vám silno odporúča, aby
ste si vy a všetci pasažieri vo vozidle zapli bezpeč-
nostný pás pri každej jazde aj v prípade, ak je vaše
sedadlo vybavené systémami doplnkových airba-
gov.

MSSS0134A

MSSS0136A

BEZPEČNOSTNÉ PÁSYBEZPEČNOSTNÉ PÁSY
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MSSS0014

MSSS0016

VÝSTRAHA
* Bezpečnostné pásy sú vyrobené tak, aby

chránili kostru tela a mali by prechádzať
spodnou časťou panvy, cez hruď a plecia;
spodná časť bezpečnostného pásu nesmie
prechádzať cez oblasť brucha. Ak bezpeč-
nostný pás nemáte založený správne,
môže to spôsobiť vážne zranenia.

* Spodnú časť lonového pásu umiestnite čo
možno najnižšie a najpohodlnejšie okolo
bokov, nie cez pás. Ak budete mať lonový
pás príliš vysoko, mohlo by to v prípade
nehody zvýšiť riziko vnútorných zranení.

* Nedovoľte, aby jeden bezpečnostný pás
používala naraz viac ako jedna osoba.
Každý bezpečnostný pás môže naraz pou-
žiť len jedna osoba; je veľmi nebezpečné
zapínať bezpečnostný pás okolo dieťaťa,
ktoré sa nachádza v lone niektorého pa-
sažiera.

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

* Nikdy nemajte bezpečnostné pásy zapnu-
té s vnútornou stranou smerom nahor.
Bezpečnostný pás by ste si nemali zapínať
pretočený. Môže to znížiť ich účinnosť.

* Bezpečnostný pás bymal byť nastavený čo
možno najpevnejšie v rámci komfortu, aby
zabezpečoval ochranu, na ktorú bol vytvo-
rený. Nenapnutý pás značne zníži ochranu,
ktorú poskytuje jeho nositeľovi.

* Každá osoba, ktorá riadi alebo sa vezie v
tomto vozidle, by mala vždy používať bez-
pečnostný pás. Ak je to možné, deti by mali
byť riadne pripútané na zadnom sedadle v
prvku zaistenia 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 tváre a krku, ale nemal by
byť vzdialený od vášho ramena. Ak bez-

pečnostný pás nemáte založený správne,
môže to spôsobiť vážne zranenia.

* Používateľ by nemal vykonávať žiadne
modifikácie ani montovať doplnky, ktoré
by bránili nastavovacím zariadeniam bez-
pečnostných pásov vo funkcii alebo by
bránili konzole bezpečnostného pásu v
napínaní pásu.

* Dávajte pozor, aby ste sa vyhli kontaminá-
cii tkaniny pásu voskami, olejmi a chemic-
kými prostriedkami, obzvlášť elektrolytom
akumulátora. Čistenie môžete bezpečne
vykonávať s pomocou jemného mydla a
vody. Bezpečnostný pás by ste mali vy-
meniť v prípade, že sa tkanina rozstrapká,
kontaminuje alebo poškodí.

* Všetky zostavy bezpečnostných pásov,
vrátane navíjača a príslušného technické-
ho vybavenia, by mali byť po každej zrážke
skontrolované autorizovaným predajcom
vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanou diel-
ňou. Spoločnosť NISSAN odporúča vykonať
výmenu všetkých súprav bezpečnostných
pásov, ktoré boli použité počas kolízie.
Nemusíte to vykonať iba za podmienky,
ak kolízia bola ľahká a pásy nepreukazujú
známky poškodenia a aj naďalej riadne
fungujú. Konzoly bezpečnostných pásov,
ktoré sa počas kolízie nepoužívali, by ste
taktiež mali nechať skontrolovať a ak
zaznamenáte poškodenie alebo ne-
správne fungovanie, v prípade potreby
vymeniť.

* Je životne dôležité, aby ste vymenili celú
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montáž 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 bezpečnostné-
ho pásu, nemôže sa znovu použiť. Musí sa
vymeniť spolu s navíjačom. Kontaktujte
autorizovaného predajcu NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

* Odstránenie a montáž častí systému pred-
pínačov bezpečnostných pásov by mal
vykonať autorizovaný predajca vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovaná dielňa.

BEZPEČNOSŤ DIEŤAŤA
MEVHT33A1-B5648D61-1516-415B-9FF4-2BFA4FC7CD59

VÝSTRAHA
* Dojčatá a deti potrebujú špeciálnu ochra-

nu. Bezpečnostné pásy vozidla nemusia
byť pre ne vhodné. Ramenný pás sa môže
dostať príliš blízko k tvári alebo krku.
Lonový pás nemusí byť vhodný pre ich
malé bedrové kosti. V prípade nehody
môže nesprávne zapnutý bezpečnostný
pás spôsobiť vážne alebo smrteľné zrane-
nia.

* Vždy používajte vhodný prvok zaistenia
detí.

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

Dojčatá a malé deti
MEVHT33A1-DF6A9362-8675-4179-AF50-A58D9E8B014F

MSSS0099

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
MEVHT33A1-067AF272-0DC0-4EFD-94BE-8AC648273899

VÝSTRAHA
* Deťom nikdy nedovoľte stáť alebo kľačať

na ktoromkoľvek sedadle.

* Počas pohybu vozidla deťom nikdy nedo-
voľte zdržiavať sa v nákladnom priestore.
Mohlo by dôjsť k vážnemu zraneniu dieťaťa
v prípade nehody alebo náhleho zastave-
nia.

Deti, ktoré sú príliš veľké pre prvky zaistenia detí, by
mali sedieť a byť pripútané bezpečnostným pá-
som.

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
vankúš by mal zdvihnúť dieťa do takej polohy, aby
vrchná časť pásu prechádzala cez jeho telo v
správnej polohe a spodná časť pásu prechádzala
jeho bokmi. Vankúš pod prvkom zaistenia detí by
mal byť vhodný aj pre typ sedadla vozidla. Keď
dieťa vyrastie do takých rozmerov, že vrchná časť
pásu už neprechádza cez jeho tvár a krk, nemusíte
už používať podporný vankúš. Okrem toho je pre
väčšie deti dostupných mnoho typov systémov
zaistenia detí, ktoré by ste mali použiť pre maxi-
málnu ochranu.

TEHOTNÉ ŽENY
MEVHT33A1-8535DF19-E4B9-4E3F-B551-D63E7FD8DAD4

Spoločnosť NISSAN odporúča, aby aj tehotné ženy
používali bezpečnostné pásy. Bezpečnostný pás
by mal byť upevnený pohodlne a vždy umiestnený
čo najnižšie okolo bedier, nie okolo drieku. Vrchnú
časť pásu umiestnite cez vaše plecia a hruď.
Spodnú časť pásu nikdy nedávajte cez oblasť
brucha. Kontaktujte vášho lekára, ktorý vám po-
skytne špecifické odporúčania.

ZRANENÉ OSOBY
MEVHT33A1-CDE57920-066D-4D92-8F4B-61FBBC88D6FD

Spoločnosť NISSAN odporúča, aby aj zranené
osoby používali bezpečnostné pásy. Kontaktujte
vášho lekára, ktorý vám poskytne špecifické odpo-
rúčania.
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ZNAČKA STREDU NA BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOCH
MEVHT33A1-57A582CC-0CDE-4B48-87D9-BDB5FB699519

Voľba správnej súpravy bezpečnostných pásov
MEVHT33A1-F2530D75-E5EC-47BC-A377-E96B24C3957D

MWAB0267X

Spona stredného bezpečnostného pásu je ozna-
čená značkou CENTER. Jazýček zadného stredné-
ho bezpečnostného pásu môže byť upnutý iba do
spony zadného stredného bezpečnostného pásu.

TROJBODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
MEVHT33A1-E90D906F-7179-483F-A8CE-2939112EA9C1

MSSS0292

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

Zapnutie bezpečnostných pásov.
MEVHT33A1-C84F842D-6816-45B0-82BC-0F755E0DFEAC

VÝSTRAHA
Operadlo by nemalo byť sklopené viac, ako si
vyžaduje komfort pri jazde. Bezpečnostné
pásy sú najúčinnejšie vtedy, ak je pasažier v
sedadle úplne opretý a narovnaný.

1. Nastavte si sedadlo. (Pozri časť “Sedadlá” (Str.
28).)

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

zablokoval pri náhlom zastavení alebo
kolízii. Pomalé vyťahovanie umožní po-
hyb bezpečnostného pásu a tým aj mož-
nosť voľného pohybu na sedadle.

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

MSSS0467

3. Časť bedrového pásu umiestnite nadol a
pohodlne na bedrá podľa obrázka.

4. Vrchnú časť pásu potiahnite smerom k na-
víjaču, aby ste pás o trochu vytiahli. Uistite sa,
že vrchná časť pásu je prevedená cez vaše
plecia a priliehavo cez vašu hruď.

Nastavenie výšky ramenného pásu (pre predné sedadlá)
MEVHT33A1-DB4FA7E4-7AFB-40A5-998A-C87D450CC231

MSSS0351A
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VÝSTRAHA
* Výšku kotvy ramenného pásu môžete na-

staviť do polohy, ktorá vám vyhovuje
najviac. Ak to neurobíte, môže to znížiť
účinnosť celého zadržiavacieho systému a
zvýšiť možnosť alebo 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
ramenného 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.

Ak ho chcete nastaviť, potiahnite tlačidlo uvoľne-
nia a posuňte ukotvenie ramenného pásu do
správnej polohy , aby pás prechádzal ponad
stred ramena.

Uvoľnite tlačidlo, aby ste ramenný pás zaistili v
danej polohe.

Odopnutie bezpečnostných pásov
MEVHT33A1-6B2FCB5C-0ECC-4CC5-85C2-56DC96048B32

Stlačte tlačidlo na spone. Bezpečnostný pás sa
automaticky navinie.

Háčiky bezpečnostného pásu
MEVHT33A1-E3C1A8D5-38FB-4BD3-BCD0-63B489A2E02A

Druhý rad sedadiel:

MWAB0084X

Pri sklápaní sedadiel druhého radu zaveste von-
kajšie bezpečnostné pásy druhého radu na háčiky
bezpečnostných pásov.

Tretí rad sedadiel (ak je súčasťou výbavy):

MSSS1076

Pri sklápaní sedadiel tretieho radu zaveste bez-

pečnostné pásy tretieho radu na háčiky bezpeč-
nostných pásov.

Kontrola funkčnosti bezpečnostného pásu
MEVHT33A1-8A88E1D7-0503-491C-8881-957627E5AE03

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

* Keď bezpečnostný pás rýchlo potiahnete z
navíjača.

* Keď vozidlo prudko spomalí.
Ak chcete zvýšiť dôveru k bezpečnostným pásom,
skontrolujte ich činnosť uchopením ramenného
pásu a jeho rýchlym potiahnutím dopredu. Navíjač
by sa mal zaseknúť a obmedziť ďalší pohyb pásu.
Ak sa navíjač počas kontroly neuzamkne, okamžite
kontaktujte predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifi-
kovanú dielňu.

ÚDRŽBA BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU
MEVHT33A1-7F37C59E-8849-4E54-AB60-A70E8CF21156

Pravidelne kontrolujte, či bezpečnostný pás a
všetky jeho kovové súčasti, napr. spony, jazýčky,
navíjače, pohyblivé lanká a kotvy riadne fungujú. Ak
sa uvoľnia 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
bezpečnostného pásu utrite čistou, suchou hand-
rou.

Ak chcete vyčistiť tkaninu bezpečnostného pásu,
naneste na ňu jemný mydlový roztok alebo
akýkoľvek roztok na čistenie čalúnenia a koberca.
Potom tkaninu utrite handrou a bezpečnostné
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pásy nechajte vyschnúť v tieni. Nedovoľte, aby sa
pás navinul, pokým je ešte vlhký.

MEVHT33A1-40095FB4-959D-40CC-8C8C-A53C651F2481

PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE POUŽÍ-
VANIE PRVKOV ZAISTENIA DETÍ

MEVHT33A1-008AB0E5-0DF0-477B-8A23-DE796F025B15

MSSS0099

VÝSTRAHA
* Dojčatá a malé deti by mali byť vždy počas

jazdy vo vozidle umiestnené vo vhodnom
prvku zaistenia detí. Nepoužitie prvkov
zaistenia detí môže mať za následok vážne
poranenie alebo smrť.

* Dojčatá a malé deti by ste nikdy nemali
prevážať vo vašom lone. Ani pre tých
najsilnejších dospelých jedincov nie je
možné, aby odolali silám v prípade nehody.
Dieťa by mohlo byť pritlačené medzi do-
spelú osobu a časti vozidla. Preto nikdy
nezapínajte rovnaký bezpečnostný pás cez
vaše dieťa a zároveň cez vás.

* Spoločnosť NISSAN odporúča, aby boli
prvky zaistenia detí namontované na za-
dnom sedadle. Podľa štatistík nehôd sú
deti vo väčšom bezpečí, keď sú správne

chránené na zadnom sedadle ako na pred-
nom sedadle.

* Nesprávne používanie alebo nesprávna
inštalácia prvku zaistenia detí môže zvýšiť
riziko alebo závažnosť poranenia tak pre
deti, ako aj ostatných pasažierov vo vo-
zidle a môže v prípade nehody viesť k
vážnym zraneniami alebo 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 vozidlu. Niektoré typy prvku
zaistenia detí nemusí 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. Pod-
robnosti nájdete v pokynoch výrobcu pr-
vku zaistenia detí.

* Po uchytení prvku zaistenia detí ho najskôr
otestujte a až potom doň položte dieťa. Ak
chcete skontrolovať, či je bezpečne zachy-
tený 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 palec). Ak prvok za-
istenia nie je zabezpečený, podľa potreby
dotiahnite pás alebo prvok zaistenia na-
montujte na iné sedadlo a odskúšajte ho
znova.

* Keď prvok zaistenia detí nepoužívate, ne-
chajte ho zaistený systémom zaistenia
detí ISOFIX alebo bezpečnostným pásom,
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aby ste zabránili jeho vymršteniu v prípade
prudkého brzdenia alebo nehody.

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

* Prvok zaistenia detí smerujúci dozadu
nikdy nemontujte na predné sedadlo
spolujazdca bez toho, aby ste sa uistili, že
predný airbag spolujazdca je vypnutý.
Doplnkový predný airbag sa nafukuje veľ-
kou silou. Dozadu smerujúci prvok zaiste-
nia detí môže byť zasiahnutý doplnkovými
prednými airbagmi v prípade nehody a
spôsobiť vážne zranenia alebo smrť vášho
dieťaťa.

* Ak si bezpečnostný pás na mieste namon-
tovania prvku zaistenia detí vyžaduje uko-
tvenie uzamykacím zariadením a ak sa
tento nepoužíva, môže to mať za následok
zranenia spôsobené prevrátením prvku
zaistenia detí aj v prípade bežného brzde-
nia alebo zatáčania.

UPOZORNENIE
Pamätajte si, že prvok zaistenia detí pone-
chaný v uzavretom vozidle sa môže veľmi
zohriať. Pred umiestnením vášho dieťaťa do
prvku zaistenia detí skontrolujte sedacie po-
vrchy 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
toho je pre väčšie deti dostupných mnoho typov
prvkov zaistenia detí, ktoré by ste mali použiť pre
maximálnu ochranu.

UNIVERZÁLNE PRVKY ZAISTENIA DETÍ PRE
PREDNÉ SEDADLO A PRE ZADNÉ SEDADLÁ

MEVHT33A1-A45AF694-FFA0-4831-BE2D-79927081167D

POZNÁMKA:

Univerzálne prvky zaistenia dieťaťa schválené
podľa smernice UN č. 44 (UN R44) alebo smerni-
ce UN č. 129 (UN R129) sú jasne označené ako
"Univerzálne".

Pri výbere prvku zaistenia detí majte na pamäti
nasledujúce body:

* Vyberte si taký prvok zaistenia detí, ktorý je
vyrobený 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 odporú-
čané postupy.

* Skontrolujte prvok zaistenia detí vo vašom
vozidle, aby ste sa uistili, že je kompatibilný so
systémom bezpečnostných pásov vozidla.

* Pozrite si tabuľky v ďalšom texte tejto časti, v
ktorých je uvedený zoznam odporúčaných
miest upevnenia prvkov zaistenia detí a taktiež
zoznam schválených prvkov zaistenia detí pre
vaše vozidlo.

Hmotnostná skupina detskej sedačky
MEVHT33A1-52316865-9C95-4DA9-BAE6-C26EAC3443D9

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

Druh detských sedačiek (príklad):

MJVR0371X

Kategórie detskej bezpečnostnej sedačky 0 a 0+
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MJVR0372X

Kategórie detskej bezpečnostnej sedačky 0+ a I

MJVR0373X

Kategórie detskej bezpečnostnej sedačky II a III

Výber systému detskej sedačky pre každú sedaciu pozíciu
MEVHT33A1-55508152-20F8-4BE8-9508-C65466D2AFD4

Systém zaistenia dieťaťa, ktorý je možné použiť sa líši podľa polohy sedenia.
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MWAB0345X

Svieti indikátor <PASSENGER AIR BAG OFF>

MWAB0346X

Svieti indikátor <PASSENGER AIR BAG ON>

Predné sedadlo spolujazdca

Riadok 2: krajné sedadlo vľavo

Riadok 2: stredové sedadlo

Riadok 2: krajné sedadlo vpravo

Rad 3: ľavé sedadlo (pri trojradovom
modeli)

Rad 3: pravé sedadlo (pre trojradový
model)

MWB-
B0002X

Vhodné pre detské bezpečnostné se-
dačky, ktoré sú upnuté bezpečnostným
pásom vozidla

MWB-
B0034X

Vhodné pre detské bezpečnostné se-
dačky i-Size

MWB-
B0044X

Zakázaná inštalácia systému detskej
sedačky čelom vzad

MWB-
B0004X

Sedačky vybavené ukotvením horného
popruhu

MWB-
B0035X

Vhodné pre detské sedačky uvedené v
priloženom zozname

*1: Nastavte posun sedadla do najzadnejšej
polohy.

*2: Nastavte zdvíhadlo sedadla na najvyššiu
polohu.

*3: Opierku hlavy dajte do krajnej hornej polohy
alebo ju v prípade potreby vyberte (a bez-
pečne odložte), ak prekáža prvku zaistenia
detí. Ak používate iba podsedák, opierku
hlavy nevyberajte.
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*4: Posuvník predného sedadla nastavte do
strednej polohy.

*5: Nemontujte prvky zaistenia detí s podpornou
nožičkou.

*6: Posuvník druhého sedadla nastavte do naj-
prednejšej polohy.

*7: Nastavte operadlo druhého sedadla do prvej
aretačnej polohy.
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Podrobné informácie o montáži systému zaistenia detí:

Číslo polohy sedadla

Vpredu Druhý rad Tretí rad

Airbag
Aktivácia

Airbag
Deaktivácia

Ľavé Stred Pravé Ľavé Pravé

Poloha sedačky vhodná pre univerzálne upnutie (áno/
nie) Nie Áno Áno Áno Áno Áno Áno

Pozícia sedačky i-Size (áno/nie) Nie Nie Áno Nie Áno Nie Nie

Pozícia sedačky vhodná pre bočné upevnenie (L1/L2) — — — — — — —

Najväčšie vhodné upevnenie čelom vzad (R1/R2X/R2/
R3) — — R3 — R3 — —

Najväčšie vhodné upevnenie čelom vpred (F2X/F2/F3) — — F3 — F3 — —

Najväčší vhodný posilňovač upevnenia (B2/B3) — — B3 — B3 — —
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Zoznam odporúčaných prvkov zaistenia detí:

Vek
(pribl.)

Hmotnosť
(pribl.)

Výška
(pribl.)

Kategória
CRS hmoty Odporúčané CRS

Vhodná pozícia sedadla CRS

**

** ** ** ** **Airbag
Aktivácia

Airbag
Deaktivácia

0 - 12 mesia-
cov do 10 kg < 75 cm 0

Maxi Cosi 2way Pearl +
2wayFix Base

Nie Nie Áno Nie Áno Nie Nie

0 - 18 mesia-
cov do 13 kg < 85 cm 0+ Nie Nie Áno Nie Áno Nie Nie

9 mesiacov - 4
roky 9 - 18 kg 76 – 105 cm I Britax Römer Trifix 2 i-veľkosť Nie Nie Áno Nie Áno Nie Nie

4 - 6 ročné 15 - 25 kg 100 - 125 cm II Britax Römer Kidfix i-veľkosť* Nie
Áno

(Len pás)
Áno

Áno
(Len pás)

Áno
Áno
(Len
pás)

Áno
(Len
pás)

6 - 10 ročné 22 - 36 kg > 125 cm III Britax Römer Kidfix i-veľkosť* Nie
Áno

(Len pás)
Áno

Áno
(Len pás)

Áno
Áno
(Len
pás)

Áno
(Len
pás)

* Pri použití Kidfix i-Size sa odporúča použiť Secure Guard, SICT a XP-Pad na lonový pás.
** Opierku hlavy dajte do krajnej hornej polohy alebo ju v prípade potreby vyberte (a bezpečne odložte), ak prekáža prvku zaistenia detí. Ak používate iba

podsedák, opierku hlavy nevyberajte.
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SYSTÉM ZAISTENIA DETÍ ISOFIX (pre sedadlá druhého radu)
MEVHT33A1-80F0EFB1-A98F-486F-B723-0BADA5924973

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

Polohy spodných kotviacich bodov ISOFIX
MEVHT33A1-C5497A1C-22ED-473A-A672-E6A8E5EEE048

Kotviace body ISOFIX sú poskytnuté kvôli montáži
prvkov zaistenia detí len v druhom rade zadných
vonkajších sedadiel. Nepokúšajte sa namontovať
prvok zaistenia detí do strednej polohy pomo-
cou ukotvení ISOFIX.

Typ A:

MWAB0344X

Kotviace body ISOFIX sa nachádzajú pod krytmi so
štítkom ISOFIX v spodnej časti zadných sedadiel.
Ak chcete získať prístup k spodnému kotviacemu
bodu ISOFIX, vložte prst do krytu a kryt stiahnite.

UPOZORNENIE
Voľné kryty ISOFIX (napríklad v schránke kon-
zoly) uložte na miesto, kde sa nepoškodia, aby
ste ich nestratili. (Pozri časť “Úložná skrinka v
konzole” (Str. 147).)

Typ B:

MWAB0326X

Umiestnenie štítku ISOFIX

MSSS0637

Poloha spodných ukotvení ISOFIX

Ukotvenia ISOFIX sa nachádzajú v zadnej časti
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sedáku sedadla v blízkosti operadla. Na operadle je
štítok, ktorý vám pomôže nájsť ukotvenia ISOFIX.

Pripojenia ukotvení prvku zaistenia detí ISOFIX
MEVHT33A1-A537A246-8345-49B4-A12E-7D8DFF3A3757

MSSS0644

Pripojenie ukotvení

Prvky zaistenia detí ISOFIX obsahujú dve pevné
pripojenia, ktoré je možné pripojiť k dvom ukotve-
niami na sedadle. Pri použití tohto systému ne-
musíte na upevnenie prvku zaistenia detí používať
bezpečnostný pás. Skontrolujte štítky na vašom
prvku zaistenia detí, či je kompatibilný s prvkom
zaistenia detí ISOFIX. Táto informácia by sa taktiež
mala nachádzať v pokynoch od výrobcu prvku
zaistenia detí.

Prvky zaistenia detí ISOFIX vo všeobecnosti vyža-
dujú aj použitie vrchného popruhu alebo iné
protirotačné zariadenia, ako napríklad podporné
nožičky. Keď inštalujete prvok zaistenia detí ISOFIX,
pozorne si prečítajte a postupujte podľa inštrukcií
v tomto návode a tých, ktoré vám boli dodané
spolu s prvkami zaistenia detí. (Pozri časť “Inštalá-
cia detského zadržiavacieho systému ISOFIX (pre
druhý rad sedadiel)” (Str. 53).)

UKOTVENIE PRVKU ZAISTENIA DETÍ (pre sedadlá druhého radu)
MEVHT33A1-3CF58FA0-110F-48B6-BD3E-0AA5FB83E437

Vaše vozidlo je navrhnuté tak, aby ste na sedadlo v
druhom rade mohli namontovať prvok zaistenia
detí. Pri montáži prvku zaistenia detí si pozorne
prečítajte a dodržiavajte pokyny v tejto príručke a v
príručke, ktorá bola súčasťou dodávky prvku
zaistenia detí.

VÝSTRAHA
* Kotviace body prvkov zaistenia detí sú

vytvorené tak, aby odolali len takému
zaťaženiu, ktoré vytvára správne upevnený
prvok zaistenia detí. Za žiadnych okolností
sa nesmú použiť pre zaistenie bezpečnost-
ných pásov dospelých osôb, na zaistenie
popruhov alebo upevnenie iných predme-
tov alebo príslušenstva vozidla. Nedodrža-
nie tohto pokynu môže mať za následok
poškodenie kotviacich bodov prvkov za-
istenia detí. V prípade použitia poškode-
ných kotviacich bodov nebude prvok
zaistenia detí namontovaný správne a pri
kolízii môže dôjsť k vážnemu zraneniu
alebo usmrteniu dieťaťa.

* Vrchný popruh prvku zaistenia detí sa
môže v prípade kontaktu s krytom batoži-
nového priestoru alebo s predmetmi v
batožinovom priestore poškodiť. Kryt ba-
tožinového priestoru vyberte z vozidla
alebo ho zaistite spolu s celou batožinou.
Ak je poškodený vrchný popruh prvku
zaistenia detí, vaše dieťa sa v prípade
kolízie môže vážne zraniť alebo prísť o
život.

Umiestnenie ukotvenia
MEVHT33A1-34D2E2A2-A0AB-483B-9974-1D7751B4E0E5

MWAB0233X

Kotviace body sú umiestnené podľa obrázka.
Vrchný popruh dajte ponad operadlo a zaistite
ho k ukotveniu popruhu, ktoré poskytuje najkol-
mejšiu montáž. Popruh dotiahnite podľa pokynov
výrobcu, aby ste odstránili všetky voľné miesta.

INŠTALÁCIA DETSKÉHO ZADRŽIAVACIEHO
SYSTÉMU ISOFIX (pre druhý rad sedadiel)

MEVHT33A1-EC610055-99A2-4018-9558-F293B2A8A7E9

VÝSTRAHA
* Prvky zaistenia detí ISOFIX pripojte len k

stanoveným miestam. Pre polohy spod-
ných ukotvení ISOFIX si pozrite časť “Sy-
stém zaistenia detí ISOFIX (pre sedadlá
druhého radu)” (Str. 52). Ak prvok zaistenia
detí nie je správne zaistený, vaše dieťa
môže v prípade nehody utrpieť vážne
zranenia alebo smrť.

* Nemontujte prvky zaistenia detí, ktoré
vyžadujú použitie vrchného popruhu na
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polohy sedadla, ktoré nemajú ukotvenie
vrchného popruhu.

* Prvok zaistenia detí nemontujte na
stredné zadné sedadlo pomocou spod-
ných ukotvení ISOFIX. Prvok zaistenia detí
nebude správne zaistený.

* Skontrolujte spodné kotviace body tak, že
vložíte vaše prsty do spodnej kotviacej
oblasti a uistíte sa, že kotvám ISOFIX
nezavadzajú žiadne prekážky, ako napr.
čalúnenie sedadla alebo poťah sedáku
sedadla. Prvok zaistenia detí nebude bez-
pečne zaistený, ak nie je voľný prístup ku
kotviacim bodom ISOFIX.

* Kotviace body prvkov zaistenia detí sú
vytvorené tak, aby odolali len takému
zaťaženiu, ktoré vytvára správne upevnený
prvok zaistenia detí. Za žiadnych okolností
sa nesmú použiť pre zaistenie bezpečnost-
ných pásov dospelých osôb, na zaistenie
popruhov alebo upevnenie iných predme-
tov alebo príslušenstva vozidla. Nedodrža-
nie tohto pokynu môže mať za následok
poškodenie kotviacich bodov prvkov za-
istenia detí. V prípade použitia poškode-
ných kotviacich bodov nebude prvok
zaistenia detí namontovaný správne a pri
kolízii môže dôjsť k vážnemu zraneniu
alebo usmrteniu dieťaťa.

Inštalácia na vonkajších sedadlách druhého radu
MEVHT33A1-42D6FB04-48DD-4F99-87C3-B55F2FB75396

Smerujúci dopredu:

MSSS0646A

Smerujúci dopredu: Kroky 1 a 2

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 po-
mocou systému ISOFIX:

1. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo .

2. Pripojte kotvy prvku zaistenia detí k spodným
kotvám ISOFIX .

3. Zadná časť prvku zaistenia detí musí byť
zaistená k operadlu sedadla vozidla. V prípade
potreby upravte alebo odstráňte opierku
hlavy, aby ste dosiahli správne napasovanie
prvku zaistenia detí. (Pozri časť “Opierky hlavy”
(Str. 37).) Ak odmontujete opierku hlavy, uložte
ju na bezpečné miesto. Po odmontovaní prvku
zaistenia detí namontujte opierku hlavy na-
späť. Ak poloha sedadla neobsahuje nastavi-
teľnú opierku hlavy a zasahuje do správneho

napasovania prvku zaistenia detí, vyskúšajte
inú polohu sedadla alebo iný prvok zaistenia
detí.

MSSS0754A

Smerujúci dopredu: Krok 4

4. Skráťte pevné uchytenie, aby bol prvok za-
istenia detí pevne dotiahnutý, smerom nadol

a dozadu pevne kolenom zatlačte v
strede prvku zaistenia detí, aby ste stlačili
sedák a operadlo sedadla.

5. Ak prvok zaistenia detí obsahuje vrchný po-
pruh, preveďte vrchný popruh a zabezpečte
ho k bodu ukotvenia popruhu. (Pozri časť
“Ukotvenie prvku zaistenia detí (pre sedadlá
druhého radu)” (Str. 53).)

6. Ak prvok zaistenia detí obsahuje iné proti-
rotačné zariadenia, ako napríklad podporné
nožičky, použite ich namiesto vrchného po-
pruhu podľa pokynov výrobcu prvku zaistenia
detí.
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MSSS0755A

Smerujúci dopredu: Krok 7

7. Pred umiestnením dieťaťa do prvku zaistenia
detí tento prvok najprv odskúšajte. Ak
chcete skontrolovať, či je bezpečne zachytený
na mieste, potlačte prvok zaistenia detí zo
strany na stranu a potiahnite ho dopredu.

8. Pred každým použitím prvok zaistenia detí
skontrolujte, aby ste sa uistili, že je správne
zaistený. Ak je prvok zaistenia detí uvoľnený,
opakujte kroky 3 až 7.

Smerujúci dozadu:

MSSS0649A

Smerujúci dozadu: Kroky 1 a 2

Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správne použitie
prvku zaistenia detí. Podľa týchto krokov postu-
pujte pri montáži prvku zaistenia detí smerujúceho
dozadu na zadné vonkajšie sedadlá pomocou
systému ISOFIX:

1. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo .

2. Pripojte kotvy prvku zaistenia detí k spodným
kotvám ISOFIX .

MSSS0756A

Smerujúci dozadu: Krok 3

3. Skráťte pevné uchytenie, aby bol prvok za-
istenia detí pevne dotiahnutý, smerom nadol

a dozadu pevne rukou zatlačte v strede
prvku zaistenia detí, aby ste stlačili sedák a
operadlo sedadla.

4. Ak prvok zaistenia detí obsahuje vrchný po-
pruh, preveďte vrchný popruh a zabezpečte
ho k bodu ukotvenia popruhu. (Pozri časť
“Ukotvenie prvku zaistenia detí (pre sedadlá
druhého radu)” (Str. 53).)

5. Ak prvok zaistenia detí obsahuje iné proti-
rotačné zariadenia, ako napríklad podporné
nožičky, použite ich namiesto vrchného po-
pruhu podľa pokynov výrobcu prvku zaistenia
detí.
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MSSS0757A

Smerujúci dozadu: Krok 6

6. Pred umiestnením dieťaťa do prvku zaistenia
detí tento prvok najprv odskúšajte. Ak
chcete skontrolovať, či je bezpečne zachytený
na mieste, potlačte prvok zaistenia detí zo
strany na stranu a potiahnite ho dopredu.

7. Pred každým použitím prvok zaistenia detí
skontrolujte, aby ste sa uistili, že je správne
zaistený. Ak je prvok zaistenia detí uvoľnený,
opakujte kroky 3 až 6.

MONTÁŽ PRVKU ZAISTENIA DETÍ POMOCOU
TROJBODOVÉHO BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU

MEVHT33A1-69C7CC4F-9441-4B39-9FB3-009D9128650E

Montáž na zadné sedadlá
MEVHT33A1-8ECFA200-03F0-4930-8350-8DD2E1757D6B

Ak inštalujete detskú sedačku na sedadlo tretieho
radu, posuňte sedadlo druhého radu do krajnej
prednej polohy (model s tromi radmi).

Smerujúci dopredu:

MSSS0758A

Smerujúci dopredu: Krok 1

Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správne použitie
prvku zaistenia detí. Podľa týchto krokov postu-
pujte pri montáži prvku zaistenia detí smerujúceho
dopredu na zadné sedadlá pomocou trojbodové-
ho bezpečnostného pásu bez režimu automatic-
kého uzamykania:

1. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo .

MSSS0493A

Smerujúci dopredu: Krok 2

2. Jazýček bezpečnostného pásu preveďte cez
prvok zaistenia detí a vložte ho do spony ,
pokým nebudete cítiť zapadnutie západky.

3. Aby ste predišli uvoľneniu v tkanine bezpeč-
nostného pásu, musíte bezpečnostný pás
zaistiť na mieste pomocou uzamykacích za-
riadení pripojených k prvku zaistenia detí.

MSSS0647A

Smerujúci dopredu: Krok 4

4. Z bezpečnostného pásu odstráňte všetky
ochabnutia; nadol a dozadu pevne
zatlačte vašim kolenom v strede prvku zaiste-
nia detí, aby ste stlačili sedák a operadlo
sedadla, pričom bezpečnostný pás vyťahujte.
Nastaviteľné operadlá sedadiel by mali byť v
takej polohe, aby zabezpečovali úplný kontakt
medzi prvkom zaistenia detí a operadlom.
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MSSS0638A

Smerujúci dopredu: Krok 5

5. Pred umiestnením dieťaťa do prvku zaistenia
detí tento prvok najprv odskúšajte. Ak
chcete skontrolovať, či je bezpečne zachytený
na mieste, potlačte prvok zaistenia detí zo
strany na stranu a potiahnite ho dopredu.

6. Pred každým použitím prvok zaistenia detí
skontrolujte, aby ste sa uistili, že je správne
zaistený. Ak je prvok zaistenia detí uvoľnený,
opakujte kroky 3 až 5.

Smerujúci dozadu:

MSSS0759A

Smerujúci dozadu: Krok 1

Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správne použitie
prvku zaistenia detí. Podľa týchto krokov postu-
pujte pri montáži prvku zaistenia detí smerujúceho
dozadu na zadné sedadlá pomocou trojbodového
bezpečnostného pásu bez režimu automatického
uzamykania:

1. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo .

MSSS0654A

Smerujúci dozadu: Krok 2

2. Jazýček bezpečnostného pásu preveďte cez
prvok zaistenia detí a vložte ho do spony ,
pokým nebudete cítiť zapadnutie západky.

3. Aby ste predišli uvoľneniu v tkanine bezpeč-
nostného pásu, musíte bezpečnostný pás
zaistiť na mieste pomocou uzamykacích za-
riadení pripojených k prvku zaistenia detí.

MSSS0639A

Smerujúci dozadu: Krok 4

4. Z bezpečnostného pásu odstráňte všetky
ochabnutia; nadol a dozadu pevne
zatlačte rukou v strede prvku zaistenia detí,
aby ste stlačili sedák a operadlo sedadla,
pričom bezpečnostný pás vyťahujte.
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MSSS0658A

Smerujúci dozadu: Krok 5

5. Pred umiestnením dieťaťa do prvku zaistenia
detí tento prvok najprv odskúšajte. Ak
chcete skontrolovať, či je bezpečne zachytený
na mieste, potlačte prvok zaistenia detí zo
strany na stranu a potiahnite ho dopredu.

6. Pred každým použitím prvok zaistenia detí
skontrolujte, aby ste sa uistili, že je správne
zaistený. Ak je prvok zaistenia detí uvoľnený,
opakujte kroky 3 až 5.

Montáž na sedadlo predného spolujazdca
MEVHT33A1-8B368645-FDFF-41D0-8CF2-8CE77A67A49D

MSSS0300A

VÝSTRAHA
* Prvok zaistenia detí smerujúci dozadu

nikdy nemontujte na predné sedadlo
spolujazdca bez toho, aby ste sa uistili, že
predný airbag spolujazdca je vypnutý.
Vozidlo je vybavené automatickým systé-
mom vypínania airbagu predného spolu-
jazdca. Indikátor <PASSENGER AIR BAG
OFF>, umiestnený na strešnej konzole,
musí svietiť. V prípade čelnej kolízie sa
doplnkové predné airbagy nafúknu veľkou
silou. Nafukujúci sa doplnkový predný
airbag môže vážne zraniť alebo usmrtiť
vaše dieťa.

* Nikdy nemontujte prvok zaistenia detí s
vrchným popruhom na predné sedadlo.

* Spoločnosť NISSAN odporúča, aby bol pr-
vok zaistenia detí namontovaný na za-
dnom sedadle . Avšak , ak musí te

namontovať prvok zaistenia detí na se-
dadlo predného spolujazdca, posuňte se-
dadlo spolujazdca do najzadnejšej polohy.

* Prvky zaistenia detí pre dojčatá sa musia
používať 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 zabezpeče-
nie prvku zaistenia detí. Prvok by sa mohol
prevrátiť alebo byť inak nezaistený a spô-
sobiť zranenie dieťaťa v prípade náhleho
zastavenia alebo kolízie.

Smerujúci dopredu:
Dodržiavajte pokyny výrobcu pre správne použitie
prvku zaistenia detí. Podľa týchto krokov postu-
pujte pri montáži prvku zaistenia detí smerujúceho
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dopredu na predné sedadlo spolujazdca pomocou
trojbodového bezpečnostného pásu:

Ak je detská sedačka nainštalovaná ma sedadle
predného spolujazdca, prepnite hlavný vypínač do
zapnutej polohy „ON“. Mala by sa rozsvietiť stavová
kontrolka airbagu predného spolujazdca <PAS-
SENGER AIR BAG OFF>, umiestnená na strešnej
konzole. Ak toto svetlo nesvieti, pozrite si časť
“Doplnkový systém zaistenia (SRS)” (Str. 61). Pre-
suňte detskú sedačku do inej polohy sedu. Ne-
chajte systém skontrolovať u predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

MSSS1099

Kontrolka stavu airbagu predného spolujazdca je
<OFF> (ak je súčasťou výbavy)

MSSS0627

Smerujúci dopredu: Kroky 1 a 2

1. Posuňte sedadlo do najzadnejšej polohy .

2. Upravte alebo odstráňte opierku hlavy , aby
ste dosiahli správne napasovanie prvku za-
istenia detí.

3. Nastavte zdvíhadlo sedadla na najvyššiu polo-
hu.

4. Prvok zaistenia detí umiestnite na sedadlo.

Pri montáži a používaní vždy dodržiavajte
pokyny výrobcu systému zaistenia detí.

MSSS0360C

Smerujúci dopredu: Krok 5

5. Jazýček bezpečnostného pásu preveďte cez
prvok zaistenia detí a vložte ho do spony ,
pokým nebudete cítiť zapadnutie západky.

6. Aby ste predišli uvoľneniu v tkanine bezpeč-
nostného pásu, musíte bezpečnostný pás
zaistiť na mieste pomocou uzamykacích za-
riadení pripojených k prvku zaistenia detí.

MSSS0647B

Smerujúci dopredu: Krok 7
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7. Z bezpečnostného pásu odstráňte všetky
ochabnutia; nadol a dozadu pevne
zatlačte vašim kolenom v strede prvku zaiste-
nia detí, aby ste stlačili sedák a operadlo
sedadla, pričom bezpečnostný pás vyťahujte.

MSSS0302G

Smerujúci dopredu: Krok 8

8. Pred umiestnením dieťaťa do prvku zaistenia
detí tento prvok najprv odskúšajte . Ak
chcete skontrolovať, či je bezpečne zachytený
na mieste, potlačte prvok zaistenia detí zo
strany na stranu a potiahnite ho dopredu.

9. Pred každým použitím prvok zaistenia detí
skontrolujte, aby ste sa uistili, že je správne
zaistený. Ak je prvok zaistenia detí uvoľnený,
opakujte kroky 6 až 8.

Ak je detská sedačka stále uvoľnená, ne-
používajte ju. Pri montáži a používaní vždy
dodržiavajte pokyny výrobcu systému za-
istenia detí. Požiadajte o radu predajcu
NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

10. Spínač napájania dajte do polohy ON. Skon-
trolujte stavovú kontrolu airbagu predného
spolujazdca, umiestnená na strešnej konzole.
Kontrolka stavu airbagu predného spolu-
jazdca (OFF) by mala svietiť.



(65,1)

MEVHT33A1-8856DC89-886E-4202-AE5E-C7AEFD91CAD0

PREVENTÍVNE OPATRENIA K DOPLNKO-
VÉMU SYSTÉMU ZAISTENIA (SRS)

MEVHT33A1-60FC2972-4697-4A8A-931A-4A87EED5F877
Táto časť doplnkového zádržného systému (SRS)
obsahuje dôležité informácie týkajúce sa doplnko-
vých čelných airbagov vodiča a spolujazdca,
doplnkových bočných airbagov, doplnkových
predných centrálnych bočných airbagov, doplnko-
vých záclonových bočných airbagov a predpína-
čov bezpečnostných pásov.

Doplnkový systém predných airbagov
MEVHT33A1-8CD31616-7BFB-438F-9A3A-A3ECCAC2AAA5

Tento systém pomáha tlmiť nárazy zasahujúce
hlavu a oblasti hrudníka vodiča a/alebo spolu-
jazdca na prednom sedadle pri niektorých čelných
kolíziách. Doplnkový predný airbag je vytvorený
tak, aby sa nafúkol na prednej strane, ktorá bola
zasiahnutá nárazom.

Doplnkový systém bočných airbagov
MEVHT33A1-A8A3BF71-EDC6-4077-AA0A-75D0189227C5

Tento systém pomáha tlmiť nárazy zasahujúce
oblasť hrudníka a panvy vodiča a spolujazdca na
prednom sedadle pri niektorých bočných kolíziách.
Doplnkový bočný airbag je vytvorený tak, aby sa
nafúkol na tej bočnej strane, ktorá bola zasiahnutá
nárazom.

Doplňujúci predný, stredový a bočný systém air bagov
MEVHT33A1-BFDDB454-0377-4CF4-BB27-09A252C6CCB9

Tento systém pomáha tlmiť nárazy zasahujúce
oblasť hlavy vodiča a spolujazdca na prednom
sedadle pri niektorých bočných kolíziách.

Predný stredový airbag je vytvorený tak, aby sa
nafúkol na prednej stredovej strane, ktorá bola
zasiahnutá nárazom.

Doplnkový systém záclonových bočných airbagov
MEVHT33A1-88FCAD40-BCB6-4913-9A97-3FD9B5B86D64

Tento systém pomáha tlmiť nárazy zasahujúce
hlavu vodiča a spolujazdcov na prednom a za-
dných bočných sedadlách pri niektorých bočných
kolíziách. Doplnkový záclonový bočný airbag je
vytvorený tak, aby sa nafúkol na tej bočnej strane,
ktorá bola zasiahnutá nárazom.

SRS je navrhnutý tak, aby dopĺňal ochranu pred
nehodou, ktorú poskytujú bezpečnostné pásy a a
nie je navrhnutý ako náhrade za ne. Systém SRS
pomáha zachraňovať životy a znižovať vážne
zranenia. Nafukujúce sa airbagy môžu však spô-
sobiť odreniny na tvári alebo iné zranenia. Airbagy
neposkytujú ochranu spodnej časti tela. Bezpeč-
nostné pásy by ste mali mať vždy správne zapnuté
a spolujazdci na prednom sedadle by mali sedieť v
dostatočnej vzdialenosti od volantu, prístrojovej
dosky a čalúnenia dverí. (Pozri časť “Bezpečnostné
pásy” (Str. 40).) Airbagy sa nafúknu rýchlo, aby
pomohli pri ochrane pasažierov. Sila nafukujúcich
sa airbagov môže zvýšiť riziko zranenia počas
nafukovania modulov airbagu, ak sú pasažieri príliš
blízko alebo sú opretí o moduly airbagov.

Predné a bočné airbagy sa po spustení rýchlo
vyprázdnia. Predný centrálny bočný airbag a
záclonové bočné airbagy zostanú krátky čas na-
fúknuté.

Systém SRS funguje len vtedy, keď je spínač
napájania v polohe ON.

Keď je spínač napájania v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka systému SRS na približne 7 sekúnd a
potom sa vypne. Znamená to, že systém SRS
funguje správne. (Pozri časť “Kontrolka pre SRS
airbagy” (Str. 65).)
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MSSS0131A

MSSS0132A

VÝSTRAHA
* Doplnkové predné airbagy sa za normál-

nych okolností nenafúknu v prípade boč-
ného nárazu, nárazu do zadnej časti,
prevrátenia alebo v prípade slabšieho čel-
ného nárazu. Vždy majte zapnutý bezpeč-
nostný pás, aby ste prispeli k zníženiu
rizika vážneho zranenia pri rôznych dru-
hoch nehôd.

* Bezpečnostné pásy a doplnkové predné
airbagy sú najúčinnejšie vtedy, ak ste
opretý a sedíte v sedadle vzpriamene.
Predný airbag sa nafukuje veľkou silou.
Ak vy a ani vaši pasažieri 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 ne-
hody. Mnoho vážnych až smrteľných zra-

není vám a vašim pasažierom môže spô-
sobiť 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
dosky, ako je to možné. Vždy používajte
bezpečnostné pásy.

* Ruky majte na vonkajšej strane volantu. Ak
ich dáte do vnútornej strany volantu,
mohlo by to zvýšiť riziko zranenia v prípa-
de nafúknutia doplnkového predného air-
bagu.

MSSS0006
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MSSS0007

MSSS0008

MSSS0009

MSSS0099

MSSS0100

VÝSTRAHA
* Nikdy nedovoľte deťom, aby cestovali ne-

pripútané a aby vystrkovali ruky alebo tvár
von z okna. Nepokúšajte sa držať ich v lone
alebo na rukách. Niektoré príklady nebez-
pečných polôh sú uvedené na obrázkoch.

* Deti môžu utrpieť vážne zranenia alebo
smrť, keď sa nafúknu airbagy a deti nie sú
správne pripútané.

* Systém prvku zaistenia detí smerujúci
dozadu nikdy nemontujte na predné se-
dadlo spolujazdca bez toho, aby ste sa
uistili, že predný airbag spolujazdca je
vypnutý. Nafukujúci sa doplnkový predný
airbag môže vážne zraniť alebo usmrtiť
vaše dieťa. (Pozri časť “Prvky zaistenia
detí” (Str. 45).)
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MSSS0059A

MSSS0140

MSSS0159

MSSS0162

VÝSTRAHA
* Doplnkový predný centrálny bočný airbag,

doplnkové bočné airbagy a doplnkové
záclonové bočné airbagy sa zvyčajne ne-
nafúknu v prípade čelného nárazu, nárazu
zozadu, prevrátenia alebo bočného nárazu
s nižšou intenzitou. Vždy majte zapnutý
bezpečnostný pás, aby ste prispeli k zní-

ženiu rizika alebo závažnosti zranenia pri
nehodách.

* Bezpečnostné pásy a doplnkový predný
stredný bočný airbag náraze, doplnkový
bočný airbag a doplnkový záclonový bočný
airbag sú najúčinnejšie, keď sedíte na
sedadle dobre a vzpriamene. Doplnkový
predný stredný bočný airbag, doplnkový
bočný airbag a doplnkový záclonový bočný
airbag sa nafúknu veľkou silou. Ak vy a ani
vaši pasažieri nie ste pripútaní, nakláňate
sa dopredu, sedíte bokom alebo akýmkoľ-
vek iným nesprávnym spôsobom, vy a vaši
pasažieri sa vystavujete veľkému riziku
zranenia alebo smrti v prípade nehody.

* Nedovoľte nikomu, aby si položil ruky,
nohy alebo tvár do blízkosti doplnkového
predného centrálneho bočného airbagu,
doplnkových bočných airbagov, doplnko-
vých záclonových bočných airbagov
umiestnených v strede operadla sedadla
vodiča, na bokoch operadla predných se-
dadiel alebo v blízkosti bočných strešných
koľajníc. Nikomu, kto sedí na prednom
sedadle alebo na krajnom sedadle, nedo-
voľte, aby vystrkoval 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 sa nafúkne
doplnkový predný stredný bočný airbag,
doplnkový bočný airbag a doplnkový zá-
clonový bočný airbag, môžete sa vážne
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zraniť. Obzvlášť opatrní buďte u detí, ktoré
by mali byť vždy správne pripútané.

* Na operadlá predných sedadiel nenaťahuj-
te poťahy. Môžu prekážať pri nafukovaní
doplnkového predného stredného bočné-
ho airbagu a doplnkového bočného airba-
gu.

Systém predpínačov bezpečnostných pásov
MEVHT33A1-32B7DC7A-6FA3-4EC7-AD61-D2C633EDA99E

Systém predpínača bezpečnostného pásu sa mô-
že pri určitých typoch kolízií aktivovať spolu so
systémom doplnkového airbagu.

Pracuje s navijakmi a ukotveniami predných bez-
pečnostných pásov a pomáha napnúť bezpeč-
nostný pás v momente, keď sa vozidlo dostane do
určitých typov kolízií, čím pomáha zadržať pasa-
žierov na predných sedadlách. (Pozri časť “Systém
predpínačov bezpečnostných pásov” (Str. 73).)

Výstražné štítky airbagov
MEVHT33A1-96A7D1AB-55EC-467D-865A-E6466B19753A

MJVR0033X

Výstražné štítky k systému doplnkových airbagov

sú umiestnené vo vozidle tak, ako je to zobrazené
na obrázkoch.

Výstražný štítok sa nachádza na povrchu
slnečnej clony predného spolujazdca.

MWAB0183X

Štítok obsahuje výstrahu:

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

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

Pri montáži prvku zaistenia detí do vášho vozidla
vždy dodržiavajte montážne pokyny výrobcu pr-
vku zaistenia detí. Ďalšie informácie nájdete v časti
“Prvky zaistenia detí” (Str. 45).

Kontrolka pre SRS airbagy
MEVHT33A1-95B40408-0D83-4746-A726-7433FD0FEE9A

MSPA1097

Zobrazuje sa výstražný indikátor doplnkového
airbagu na ukazovateli monitoruje obvody
systémov airbagu, systému predpínača bezpeč-
nostných pásov a všetky súvisiace zapojenia.

Keď je spínač napájania v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka systému SRS na približne 7 sekúnd a
potom sa vypne. Znamená to, že systémy SRS
airbagov sú funkčné.

Ak nastane akákoľvek z nasledujúcich situácií,
systém airbagov a/alebo predpínačov bezpeč-
nostných pásov potrebuje vykonanie servisu:

* Kontrolka SRS airbagu zostane svietiť aj po
približne 7 sekundách.

* Kontrolka SRS airbagu sa vôbec nerozsvieti.
Za týchto podmienok nemusia systémy airbagov,
predpínačov bezpečnostných pásov a/alebo sy-
stémy snímačov pre kategorizáciu spolucestujú-
ceho. Musia sa skontrolovať a opraviť. Okamžite
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kontaktujte autorizovaného predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

SYSTÉMY DOPLNKOVÝCH AIRBAGOV
MEVHT33A1-768CC898-B90C-429B-A8AD-5266C08A2F3F

MWAB0374X

Príklad (vyobrazený je model s dvomi radmi)

1. Moduly doplnkových predných airbagov
2. Snímač klasifikácie pasažiera (predné seda-

dlo pasažiera)

3. Ovládacia jednotka airbagu (ACU)
4. Moduly doplnkových bočných airbagov

5. Nafukovače doplnkových záclonových boč-
ných airbagov

6. Moduly doplnkových záclonových bočných
airbagov

7. Snímač nárazovej zóny
8. Tlakové snímače predných dverí (zobrazená

je ľavá strana; podobne pravá strana)
9. Moduly doplnkových predných, stredných,

bočných airbagov (sedadlo vodiča)
10. Vonkajšie predpínače (predné)
11. Predpínače bezpečnostných pásov (vpredu)
12. Satelitné snímače (vzadu)
13. Predpínače bezpečnostných pásov (druhý

rad vonkajších sedadiel)

VÝSTRAHA
* Žiadne predmety nedávajte na veniec vo-

lantu, prístrojovú dosku a do blízkosti
čalúnenia predných dverí a predných se-
dadiel. Žiadne predmety nedávajte medzi
pasažierov a veniec volantu, prístrojovú
dosku a do blízkosti čalúnenia predných
dverí a predných sedadiel. Takéto pred-
mety sa môžu stať nebezpečnými projek-
tilmi a spôsobiť zranenie v prípade
nafúknutia doplnkového airbagu.

* Okamžite po nafúknutí je viacero kompo-
nentov systému doplnkových airbagov
horúcich. Nedotýkajte sa ich: môžete si
spôsobiť vážne popáleniny.

* Na komponentoch alebo kábloch systému
doplnkových airbagov sa nesmú vykoná-
vať žiadne neautorizované zmeny. Zabráni
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sa tým náhodnému nafúknutiu doplnko-
vých airbagov alebo poškodeniu systému
doplnkových airbagov.

* Nevykonávajte žiadne neautorizované
zmeny elektrického systému vášho vo-
zidla, systému odpruženia, konštrukcie na
prednej časti vozidla a bočných panelov.
Mohlo by to mať vplyv na správnu pre-
vádzku systémov doplnkových airbagov.

* Manipulácia so systémami doplnkových
airbagov môže spôsobiť vážne zranenia
osôb. Pod svojvoľným zasahovaním sa
rozumejú zmeny na volante a prístrojovej
doske umiestnením materiálov cez čalú-
nenie volantu a nad, okolo alebo na pa-
lubnú dosku, alebo namontovanie ďalších
ozdobných materiálov okolo systému
doplnkových airbagov.

* Práce na a v okolí systému doplnkových
airbagov by mal vykonávať len predajca
vozidiel NISSAN alebo kvalifikovaná dielňa.
Káble systému SRS nesmiete modifikovať
alebo odpájať. Neautorizované elektrické
testovacie vybavenie a skúšobné zariade-
nia by sa nemali používať na systém
doplnkových airbagov.

* Konektory zväzku káblov systému SRS sú
žlté a/alebo oranžové kvôli ľahkej identifi-
kácii.

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

dráždenie a dusenie. Ľudia, ktorí majú problémy s
dýchaním, by sa mali čo najskôr dostať na čerstvý
vzduch.

Doplnkový systém predných airbagov
MEVHT33A1-91C5CE86-CC23-4AF9-9ACA-97772C7138AD

Doplnkový predný airbag vodiča sa nachádza v
strede volantu. Doplnkový predný airbag spolu-
jazdca sa nachádza na prístrojovej doske nad
úložnou skrinkou pred spolujazdcom.

Systém doplnkových predných airbagov bol navr-
hnutý 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. Poško-
denie vozidla (alebo jeho nedostatok) nie je vždy
indikátorom správnej funkcie systému doplnko-
vých predných airbagov.
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Kontrolka stavu airbagu predného spolujazdca
(ak je súčasťou výbavy):

MSSS1099

Kontrolka OFF

MJVR0264X

Kontrolka ON

VÝSTRAHA
Systém prvku zaistenia detí smerujúci dozadu
nikdy nemontujte na predné sedadlo spolu-
jazdca bez toho, aby ste sa uistili, že predný
airbag spolujazdca je vypnutý. Vozidlo je vy-
bavené automatickým systémom vypínania

airbagu predného spolujazdca. Indikátor <AIR-
BAG SPOLUCESTUJÚCEHO JE VYP.> musí
svietiť. V prípade čelnej kolízie sa doplnkové
predné airbagy nafúknu veľkou silou. Nafuku-
júci sa doplnkový predný airbag môže vážne
zraniť alebo usmrtiť vaše dieťa.

Sedadlo predného pasažiera je vybavené sníma-
čom klasifikácie pasažiera, ktorý zapne alebo
vypne airbag predného pasažiera, v závislosti od
typu pasažiera alebo objektu na sedadle predného
pasažiera. Stav airbagu predného spolujazdca (ON
alebo OFF) je indikovaný indikátormi stavu airbagu
predného spolujazdca <AIRBAG SPOLUCESTUJÚ-
CEHO JE VYP.> a <AIRBAG SPOLUJAZDCA JE
ZAP.> sa nachádza na strešnej konzole.

Po prepnutí spínača napájania do zapnutej polohy
„ON“ sa indikátory <AIRBAG SPOLUJAZDCA JE VYP>

a <AIRBAG SPOLUJAZDCA JE ZAP.> sa
musia rozsvietiť súčasne na približne 7 sekúnd.

Indikátory zobrazia stav airbagu predného spolu-
jazdca:

* <PASSENGER AIR BAG ON> svieti: airbag pred-
ného spolujazdca je aktivovaný. Ak sú v
prípade nehody splnené všetky kritériá pre
nafúknutie, airbag predného spolujazdca sa
nafúkne.

* <PASSENGER AIR BAG OFF> svieti: airbag pred-
ného spolujazdca je deaktivovaný. Tento sa
teda v prípade nehody nenafúkne.
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Stav Popis INDIKÁTOR AIRBAGU
SPOLUJAZDCA

ALEBO

STAV AIR BAGU PREDNÉ-
HO PASAŽIERA

Prázdna Prázdne sedadlo predného
spolujazdca

Rozsvieti sa ZABLOKOVANÉ

Nissan odporúča det-
skú sedačku

Taška alebo prvok zaistenia
detí na prednom sedadle
spolujazdca*

Rozsvieti sa ZABLOKOVANÉ

Dospelý Dospelý na prednom se-
dadle spolujazdca

Rozsvieti sa AKTIVOVANÉ

* Ak sa nepoužíva schválená detská sedačka, airbag pasažiera môže byť aktívny ( svieti).

Okrem vyššie uvedeného, niektoré predmety polo-
žené sedadle predného pasažiera môžu tiež spô-
sobiť rozsvietenie a prevádzku, ako je to popísané
vyššie.

Ďalšie informácie týkajúce sa normálnej prevádzky
a riešenia problémov tohto systému snímača
klasifikácie spolujazdcov nájdete v časti „Riešenie
problémov“ ďalej v tejto časti.

Systém automatického vypnutia predného air-
bagu spolujazdca (ak je súčasťou výbavy):

VÝSTRAHA
Airbag predného spolujazdca je navrhnutý, aby
sa automaticky VYPOL za určitých podmienok.
Pozorne si prečítajte túto sekciu, kde sa
dozviete, ako ho prevádzkovať. Správne pou-
žitie sedadla, pásu sedadla a detskej sedačky
je potrebné pre čo najefektívnejšiu prevádzku.
Nedodržanie inštrukcií v tomto návode, týka-
júcich sa použitia sedadiel, bezpečnostné pásy

sedadiel a detské sedačky môžu zvýšiť riziko
alebo závažnosť zranenia v prípade nehody.

Za účelom rozpoznania detskej sedačky na pred-
nom sedadle pre pasažiera, automatický systém
deaktivácie airbagu pre predného pasažiera kate-
gorizuje osobu na prednom sedadle pre pasažiera
pomocou snímača pre kategorizáciu pasažiera. V
závislosti od výsledkov je airbag pre predného
pasažiera aktivovaný alebo deaktivovaný. Ak je na
sedadle predného spolujazdca namontovaný det-
ský záchytný systém odporúčaný spoločnosťou
NISSAN, indikátor <AIRBAG JE VYP.> sa musí
po samočinnom teste systému rozsvietiť a zostať
rozsvietený. Airbag predného pasažiera je deakti-
vovaný.

Snímač klasifikovania pasažiera v tomto vozidle je
určený na detekovanie typu pasažiera alebo ob-
jektov na sedadle. Napríklad, ak je na sedadle
schválená detská sedačka, je možné detegovať ju
spolu s dieťaťom a airbag sa môže vypnúť (OFF).

Dospelí pasažieri na prednom sedadle, ktorí sú
správne usadení a používajú bezpečnostné pásy
tak, ako je to uvedené v tomto návode by mali
zabezpečiť, že airbag pasažiera sa prepne do
polohy ON. Avšak ak pasažier nesedí na sedadle
správne (napríklad nesedí vzpriamene, sedí na
okraji sedadla alebo je inak mimo pozície), toto
môže spôsobiť, že sa snímač airbagu prepne do
polohy OFF. Vždy sa ubezpečte, že ste usadení a
bezpečnostný pás máte zapnutý správne, aby bola
ochrana bezpečnostným pásom a doplnkovým
airbagom čo najefektívnejšia.

Spoločnosť NISSAN odporúča, aby boli všetky deti
pripútané na zadnom sedadle. NISSAN tiež odpo-
rúča, aby boli na zadnom sedadle nainštalované
vhodné detské sedačky a podporné vankúše. Ak
toto nie je možné, snímač klasifikácie pasažiera je
navrhnutý tak, aby pracoval tak, ako je to popísané
vyššie, aby sa airbag prepol do polohy OFF v
prípade detských sedačiek, ktoré odporúča
NISSAN. Nesprávne zaistenie detských sedačiek
môže spôsobiť, že sa sedačka prevráti alebo
posunie pri nehode alebo náhlom zastavení. Toto
môže tiež spôsobiť nafúknutie airbag spolujazdca
pri nehode, namiesto toho, aby bol v polohe OFF.
(Správne použitie a inštaláciu nájdete v časti
„Detské zadržiavacie systémy“ ďalej v tejto časti.)

Ak sedadlo predného pasažiera nie je obsadené,
airbag pasažiera je navrhnutý tak, že sa pri nehode
nenafúkne. Avšak ťažké predmety, umiestnené na
sedadle môžu spôsobiť nafúknutie airbagu, pre-
tože snímač klasifikácie spolujazdca je detekovaný
objekt. Iné okolnosti môžu tiež spôsobiť nafúknutie
airbagu, napríklad ak dieťa zostane v sedačke
alebo ak sú na sedačke dve deti, ak je sedačka
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mokrá alebo ak je na sedačke elektrické zariadenie,
napriek inštrukciám v tomto návode. Vždy sa
ubezpečte, že vy a pasažieri vozidla sú správne
usadení a zabezpečení.

Pomocou stavovej kontrolky airbagu predného
pasažiera, môžete monitorovať, kedy sa airbag
predného pasažiera automaticky dostane do po-
zície VYP.

Ak je na sedadle dospelý cestujúci, ale indikátor
<AIRBAG SPOLUJAZDCA JE VYP.> svieti kon-
trolka (čo znamená, že airbag predného spolu-
jazdca je vypnutý OFF), je možné, že osoba nesedí
na sedadle správne. Ak sa používa kryt sedadla
alebo doplňujúce podušky, toto môže zabrániť
snímaču klasifikácie pasažiera správne detekovať
dospelého.

Ak sa na prednom sedadle musí použiť detský
zádržný systém, indikátor <AIRBAG PRE SPOLU-
JAZDCA JE VYP.> sa môže alebo nemusí svietiť
v závislosti od veľkosti dieťaťa a typu používaného
detského zádržného systému. Ak indikátor <AIR-
BAG SPOLUJAZDCA JE VYP.> nesvieti (nazna-
čujúc, že airbag sa môže pri nehode nafúknuť),
môže sa stať, že detská sedačka alebo bezpeč-
nostný pás nie je správne použitý. Ubezpečte sa, či
je detská sedačka nainštalovaná správne, bezpeč-
nostný pás správne použitý a pasažier je v
správnej pozícii. Ak indikátor <AIRBAG SPOLU-
JAZDCA JE VYP.> nesvieti, zabezpečte, aby
spolujazdec alebo detská sedačka boli na zadnom
sedadle.

Ak indikátor <AIRBAG SPOLUJAZDCA JE VYP.>
nesvieti dokonca ani vtedy, keď si myslíte, že
detská sedačka, bezpečnostné pásy a spolujazdec

sú v správnej pozícii, odporúča sa, aby ste odviezli
vaše vozidlo k autorizovanému predajcovi elek-
trických vozidiel NISSAN. Predajca NISSAN alebo
autorizovaný servis môže skontrolovať stav systé-
mu pomocou špeciálneho nástroja. Avšak, kým
máte potvrdené u svojho predajcu, že airbag
funguje správne, zabezpečte, aby bol pasažier
alebo detská sedačka presunutá na zadné se-
dadlo.

Stavová kontrolka systému airbagu a airbag pred-
ného pasažiera bude svietiť pár sekúnd, kým sa
zaregistruje zmena stavu sedadla pasažiera. Je to
normálne fungovanie systému a neznamená to
poruchu.

Ak dôjde k poruche v systéme airbagu predného
spolujazdca, rozsvieti sa výstražný indikátor dopln-
kového airbagu, ktorý sa nachádza v oblasti
meračov a meradiel (bliká alebo trvalo svieti). Tiež
ak je sedadlo mokré a systém nemôže správne
pracovať, systém dočasne deaktivuje airbag spolu-
jazdca a rozsvieti sa výstražná kontrolka doplnko-
vého airbagu, kým sedadlo nevyschne. Nechajte
systém skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre
vykonanie tohto servisného úkonu navštívili pred-
ajcu vozidiel NISSAN alebo autorizovaný servis.

Normálna prevádzka:

Za účelom klasifikácie pasažiera pomocou systé-
mu snímača, postupujte podľa predbežných opa-
trení a krokov naznačených nižšie:

Preventívne opatrenia:

* Ubezpečte sa, či detská sedačka alebo iné
objekty nie sú pritlačené o zadnú časť opierky
sedadla.

* Ubezpečte sa, či zadný pasažier nepritláča
alebo neťahá zadnú časť sedadla predného
pasažiera.

* Ubezpečte sa, či sedadlo predného pasažiera
alebo jeho opierka nevyvíja silu späť na objekt
na sedadle alebo na podlahe za ním.

* Ubezpečte sa, či pod predným sedadlom
pasažiera nie je nejaký objekt.

* Ubezpečte sa, či opierka hlavy sedadla pred-
ného pasažiera nie je v kontakte so strechou,
keď sa nastavuje predné sedadlo pasažiera.

* Uistite sa, že sedadlo je suché.
* Ubezpečte sa, či na sedadle nie sú nejaké

elektrické zariadenia.
* Ubezpečte sa, či sa na sedadle pasažiera

nepoužívajú neoriginálne prikrývky alebo pod-
ušky sedadla.

* Ubezpečte sa, či pasažier na sedadle nemá
oblečené oblečenie s ťažkými časťami.

Kroky:

1. Sedadlo nastavte, ako je to naznačené. (Po-
zrite si časť „Sedadlá“ vyššie v tejto časti.)
Seďte vzpriamene, spočívajúc oproti opierke
a buďte v strede podušiek sedadla tak, aby
vám nohy spočívali na podlahe.

2. Ubezpečte sa, či nemáte na lone položené
nejaké predmety.

3. Zapnite bezpečnostné pásy, ako je to vyzna-
čené. (Pozrite si časť “Bezpečnostné pásy”
vyššie v tejto časti.) Stav spony bezpečnostné-
ho pásu predného pasažiera sa monitoruje
systémom klasifikácie pasažiera a používa sa
ako vstup na určenie stavu pasažiera. Takže sa
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silne odporúča, aby predný pasažier zaistil
svoje bezpečnostné pásy.

4. Zostaňte v tejto pozícii niekoľko sekúnd a
nechajte systém klasifikovať predného pasa-
žiera predtým, ako sa vozidlo dá do pohybu.

5. Zabezpečte správnu klasifikáciu skontrolova-
ním stavovej kontrolky airbagu predného
pasažiera.

POZNÁMKA:

Tento systém snímača klasifikácie pasažiera
vodiča vo všeobecnosti udržiava počas jazdy
klasifikáciu uzamknutú, teda je dôležité, aby sa
potvrdilo, že predný pasažier je pred jazdou
správne klasifikovaný. Avšak systém snímača
klasifikácie pasažiera prehodnotí klasifikáciu
pasažiera za určitých podmienok (počas jazdy
a pri zastavení), pasažier predného sedadla by
mal zostať na sedadle ako je to naznačené.

VÝSTRAHA
Ak indikátor <AIRBAG SPOLUJAZDCA JE VYP.>

svieti, airbag predného spolujazdca je
deaktivovaný. Nebude nafúknutý v prípade
nehody a nie je možné vykonať jeho určenú
ochrannú funkciu. Osoba v na prednom se-
dadle pasažiera potom môže, napríklad, prísť
do kontaktu s interiérom vozidla, hlavne, ak
osoba sedí príliš blízko prístrojovej dosky.
Týmto sa vystavuje zvýšenému riziku zraneniu
alebo dokonca fatálnemu zraneniu.

Keď je sedadlo predného pasažiera obsadené,
vždy sa ubezpečte, či:

* Klasifikácia osoby v prednom sedadle pa-

sažiera je správna a teda airbag predného
pasažiera je aktivovaný alebo deaktivo-
vaný v súlade s osobou v prednom sedadle
pasažiera.

* Predné sedadlo pasažiera bolo posunuté
späť tak ďaleko, ako bolo možné.

* Osoba je usadená správne.

Ak zaistíte dieťa na sedadle predného spolu-
jazdca v detskom zádržnom systéme otoče-
nom chrbtom k smeru jazdy a indikátor
<AIRBAG SPOLUJAZDCA JE ZAP.> svieti, v
prípade nehody by sa mohol aktivovať airbag
spolujazdca. Dieťa môže byť zasiahnuté airba-
gom. Týmto sa vystavuje zvýšenému riziku
zraneniu alebo dokonca fatálnemu zraneniu.
V tomto prípade, vždy zabezpečte, aby bol
airbag spolujazdca deaktivovaný. Indikátor
<AIRBAG SPOLUJAZDCA JE VYP.> musí
svietiť.

Riešenie problémov:

Ak si myslíte, že stavová kontrolka airbagu pred-
ného pasažiera nesvieti správne:

1. Ak indikátor <AIRBAG SPOLUJAZDCA JE VYP.>
svieti, keď sedadlo predného spolujazd-

ca obsadil dospelý:

Toto môže byť v dôsledku nasledovných podmie-
nok, ktoré sa môžu rušiť s klasifikačnými sníma-
čom spolujazdca:

* Spolujazdec nesedí vzpriamene, spočívajúc
oproti opierke a je v strede podušiek sedadla
tak, aby mu nohy pohodlne spočívali na
podlahe.

* Detská sedačka alebo iné objekty sú pritlačené
o zadnú časť opierky sedadla.

* Zadný pasažier pritláča alebo ťahá zadnú časť
sedadla predného pasažiera.

* Sedadlo predného pasažiera alebo jeho
opierka vyvíja silu späť na objekt na sedadle
alebo na podlahe za ním.

* Objekt, umiestnený pod sedadlom predného
pasažiera.

* Objekt umiestnený medzi poduškou sedadla a
stredovou konzolou alebo medzi poduškou a
podlahou.

* Sedadlo je mokré alebo vlhké.
* Na sedadle je položené elektrické zariadenie,

ako je smartfón alebo PC tablet.
* Na sedadle pasažiera sa používajú neorigi-

nálne prikrývky alebo podušky sedadla.
* Pasažier na sedadle má oblečené oblečenie s

ťažkými časťami.
Ak sa vozidlo pohybuje, zastavte ho, keď je to
bezpečné tak urobiť. Skontrolujte a opravte ktoré-
koľvek z vyššie uvedených podmienok. Reštartujte
vozidlo.

POZNÁMKA:

Vykoná sa kontrola systému, počas ktorej sta-
vová kontrolka airbagu predného pasažiera
zostane svietiť spočiatku počas 7 sekúnd.

Ak indikátor <AIRBAG SPOLUJAZDCA JE VYP.>
ešte svieti aj potom, osobe v prednom sedadle
spolujazdca sa odporúča nejazdiť a vozidlo by sa
malo skontrolovať hneď, ako je to možné. Odpo-
rúčame, aby ste pre vykonanie tohto servisného

Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia 71



(76,1)

72 Bezpečnosť — sedadlá, bezpečnostné pásy a doplnkový systém zaistenia

úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo
autorizovaný servis.

2. Ak indikátor <AIRBAG SPOLUJAZDCA JE ZAP.>
svieti s detskou sedačkou na prednom

sedadle spolujazdca.

Toto môže byť v dôsledku nasledovných podmie-
nok, ktoré sa môžu rušiť s klasifikačnými sníma-
čom spolujazdca:

* Detská sedačka nie je stále nainštalovaná, ako
je to naznačené. (Pozri časť “Prvky zaistenia
detí” (Str. 45).)

* Detská sedačka alebo iné objekty sú pritlačené
o zadnú časť opierky sedadla.

* Zadný pasažier pritláča alebo ťahá zadnú časť
sedadla predného pasažiera.

* Sedadlo predného pasažiera alebo jeho
opierka vyvíja silu späť na objekt na sedadle
alebo na podlahe za ním.

* Objekt, umiestnený pod sedadlom predného
pasažiera.

* Objekt umiestnený medzi poduškou sedadla a
stredovou konzolou alebo medzi poduškou a
podlahou.

* Sedadlo je mokré alebo vlhké.
* Na sedadle je položené elektrické zariadenie,

ako je smartfón alebo PC tablet.
* Opierka hlavy pasažiera predného sedadla je v

kontakte so strechou.
Ak sa vozidlo pohybuje, zastavte ho, keď je to
bezpečné tak urobiť. Skontrolujte a opravte ktoré-
koľvek z vyššie uvedených podmienok. Reštartujte
vozidlo.

POZNÁMKA:

Vykoná sa kontrola systému, počas ktorej sta-
vová kontrolka airbagu predného pasažiera
zostane svietiť spočiatku počas 7 sekúnd.

Ak indikátor <AIRBAG SPOLUJAZDCA JE ZAP.>
ešte svieti aj potom, detská sedačka by mala byť v
zadnom sedadle presunutá a odporúča sa, aby
vozidlo čo najskôr skontroloval certifikovaný pred-
ajca elektrických vozidiel NISSAN.

3. Ak indikátor <AIRBAG SPOLUJAZDCA JE ZAP.>
ešte svieti aj bez predného pasažiera a

na prednom sedadle spolujazdca nie sú
žiadne predmety, vozidlo by sa má skontro-
lovať hneď, ako je to možné. Odporúčame,
aby ste pre vykonanie tohto servisného
úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN
alebo autorizovaný servis.

Doplnkový systém bočných airbagov
MEVHT33A1-292062D9-9E1E-4D27-B5D8-016B8CE59B05

MWAB0324X

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

Systém doplnkových bočných airbagov bol navr-
hnutý 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 kolíziách.
Poškodenie vozidla (alebo jeho nedostatok) nie je
vždy indikátorom správnej funkcie systému dopln-
kových bočných airbagov.

Doplňujúci predný, stredový a bočný systém air bagov
MEVHT33A1-C797EC14-D014-403E-A1B3-9B2E821F4D60

Doplnkový predný stredný bočný airbag sa na-
chádza na vnútornej strane operadla sedadla
vodiča.

Systém doplnkových predných stredných bočných
airbagov bol navrhnutý tak, aby sa airbagy nafúkli
v prípade vážnych bočných kolízií, hoci sa môžu
nafúknuť aj vtedy, keď sily pri iných typoch kolízií
sú podobné tým, ktoré pôsobia v prípade silného
bočného nárazu. Nemusí sa nafúknuť pri určitých
bočných kolíziách. Poškodenie vozidla (alebo jeho
nedostatok) nie je vždy indikátorom správnej
funkcie systému doplnkových predných airbagov.

Doplnkový systém záclonových bočných airbagov
MEVHT33A1-AA6A74A0-30F5-45CD-8A71-20A7032C7A29

Doplnkové záclonové bočné airbagy sa nachádza-
jú v strešných lištách.

Systém doplnkových záclonových bočných airba-
gov bol navrhnutý tak, aby sa airbagy nafúkli v
prípade vážnych bočných kolízií, hoci sa môžu
nafúknuť aj vtedy, keď sily pri iných typoch kolízií
sú podobné tým, ktoré pôsobia v prípade silného
bočného nárazu. Nemusí sa nafúknuť pri určitých
bočných kolíziách. Poškodenie vozidla (alebo jeho
nedostatok) nie je vždy indikátorom správnej
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funkcie systému doplnkových záclonových boč-
ných airbagov.

SYSTÉM PREDPÍNAČOV BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV
MEVHT33A1-80C3FC50-BE55-4013-AADF-FBBF8BAD0906

VÝSTRAHA
* Bezpečnostný pás s predpínačom nie je

možné po aktivácii opätovne použiť. Musí
sa vymeniť spolu s navíjačom a sponou
ako jedna jednotka.

* Ak bolo vozidlo účastníkom čelnej zrážky,
ale predpínač sa neaktivoval, nechajte
systém predpínania skontrolovať a v prí-
pade potreby vymeniť u autorizovaného
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifiko-
vanej dielni.

* Na komponentoch alebo kábloch systému
predpínania bezpečnostných pásov sa ne-
smú vykonávať žiadne neautorizované
zmeny. Zabráni sa tým náhodnej aktivácii
predpínača bezpečnostného pásu alebo
poškodenia systému predpínača bezpeč-
nostného pásu.

* Prácu na alebo so systémom predpínačov
bezpečnostných pásov môže vykonávať
len predajca vozidiel NISSAN alebo kvalifi-
kovaná dielňa. Káble systému SRS nesmie-
t e mod i f i k o v a ť a l e b o o d p á j a ť .
Neautorizované elektrické testovacie vy-
bavenie a skúšobné zariadenia by sa ne-
mali používať na systém predpínania
bezpečnostných pásov.

* Ak musíte zlikvidovať systém predpínača
bezpečnostného pásu alebo celé vozidlo,

kontaktujte predajcu vozidiel NISSAN ale-
bo kvalifikovanú dielňu. Správne postupy
likvidácie predpínačov bezpečnostných
pásov sú uvedené v príslušnej servisnej
príručke NISSAN. Nesprávne postupy likvi-
dácie môžu spôsobiť zranenia osôb.

Systém predpínača bezpečnostného pásu sa mô-
že pri určitých typoch kolízií aktivovať spolu so
systémom doplnkového airbagu.

Pracuje s navíjačom bezpečnostného pásu a po-
máha pritiahnuť bezpečnostný pás, keď dôjde k
určitým typom zrážok, čím pomáha zadržať spolu-
jazdcov na prednom sedadle.

Predpínač sa nachádza v telese navíjača a uko-
tvení predného bezpečnostného pásu v druhom
vonkajšom rade. Takéto bezpečnostné 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
neznamená požiar. Vyhnite sa však jeho nadýcha-
niu, pretože môže spôsobovať dráždenie a duse-
nie. Ľudia, ktorí majú problémy s dýchaním, by sa
mali čo najskôr dostať na čerstvý vzduch.

OPRAVA A POSTUP VÝMENY
MEVHT33A1-E2B60B7B-1FAF-4169-A358-663FE254DA22

VÝSTRAHA
* Po nafúknutí airbagov nebudú moduly

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

* Systémy airbagov by mali byť skontrolo-
vané autorizovaným predajcom vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanou dielňou, ak
je poškodená predná alebo bočná časť
vozidla.

* Ak musíte zlikvidovať SRS alebo celé vo-
zidlo, kontaktujte predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu. Správne postu-
py likvidácie sú uvedené v príslušnej ser-
visnej príručke NISSAN. Nesprávne postupy
likvidácie môžu spôsobiť zranenia osôb.

* Ak dôjde k nárazu do vášho vozidla z
akéhokoľvek smeru, je potrebné skontro-
lovať snímač klasifikácie spolujazdca, aby
ste sa uistili, že stále funguje správne.
Odporúčame, aby ste pre vykonanie tohto
servisného úkonu navštívili predajcu vozi-
diel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.
Snímač klasifikácie spolujazdca by sa mal
skontrolovať aj vtedy, ak sa v dôsledku
nárazu nenafúknu žiadne airbagy. Neove-
renie správnej funkcie snímača klasifikácie
spolucestujúceho môže mať za následok
nesprávne rozvinutie airbagu s následkom
zranenia alebo smrti.

Airbagy a predpínače bezpečnostných pásov sú
vytvorené tak, aby sa aktivovali len raz. Ako
upozornenie, pokiaľ nie je kontrolka SRS airbagov
poškodená, zostane kontrolka SRS airbagov po
nafúknutí airbagov 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
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na informácie o airbagoch, predpínačoch bez-
pečnostných pásov a súvisiacich častiach. Pri práci
pod kapotou motora alebo vo vnútri vozidla by mal
byť spínač napájania vždy v polohe „OFF“.
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MEVHT33A1-0F15EA1B-A7DB-45B6-808B-E4CBE71BB2BD

MODEL S ĽAVOSTRANNÝM RIADENÍM (LHD)
MEVHT33A1-2B00DBF7-EE42-421B-AF8E-1F5ECFA92E12

MWAA0431X

1. Ovládač nastavenia zacielenia svetlometov*
2. Spínač asistenta riadenia* (modely so sys-

témom ProPILOT Assist) alebo spínač dyna-
mického asistenta vodiča* (modely bez
systému ProPILOT Assist)

3. Spínač displeja s projekciou na čelné sklo
(HUD)*

4. Spínač svetlometov a smerových svetiel/
spínač hmloviek

5. Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

— Ovládanie zvuku
– Ovládanie displeja s informáciami o vozidle

6. Volant
– Klaksón

7. Spínač stieračov a ostrekovača
8. Ovládače namontované na volante (pravé

strana)
— Spínače obmedzovača rýchlosti*
– Spínače tempomatu*
– Spínače inteligentného tempomatu (ICC)*
— Spínače systému ProPILOT Assist*
— Spínače Bluetooth® Hands-Free telefón-
neho systému

— Spínač systému rozpoznávania hlasu*
9. Spínač výstražných svetiel
10. Spínač režimu EV
11. Spínač systému e-Pedal
12. Spínač systému ProPILOT Park*
13. Ovládanie jasu prístrojov
14. Spínač zadných dverí*
15. Tlačidlový spínač napájania
16. Radiaca páka

— Spínač polohy P
17. Spínač parkovacej brzdy
18. Spínač automatického podržania brzdy
19. Volič režimu jazdy
20. Spínač ovládania zjazdu z kopca*
*: ak je súčasťou výbavy
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MODEL S PRAVOSTRANNÝM RIADENÍM (RHD)
MEVHT33A1-0D5DCB01-FA1E-47E2-BCA4-8DB307694C02

MWAA0432X

1. Spínač systému ProPILOT Park*
2. Spínač režimu EV
3. Spínač systému e-Pedal
4. Spínač výstražných svetiel

5. Spínač svetlometov a smerových svetiel/
spínač hmloviek

6. Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)
— Ovládanie zvuku
– Ovládanie displeja s informáciami o vozidle

7. Volant
– Klaksón

8. Ovládače namontované na volante (pravé
strana)
— Spínače obmedzovača rýchlosti*
– Spínače tempomatu*
– Spínače inteligentného tempomatu (ICC)*
— Spínače systému ProPILOT Assist*
— Spínače Bluetooth® Hands-Free telefón-
neho systému

— Spínač systému rozpoznávania hlasu*
9. Spínač stieračov a ostrekovača
10. Spínač displeja s projekciou na čelné sklo

(HUD)*
11. Spínač asistenta riadenia* (modely so sys-

témom ProPILOT Assist) alebo spínač dyna-
mického asistenta vodiča* (modely bez
systému ProPILOT Assist)

12. Ovládač nastavenia zacielenia svetlometov*
13. Volič režimu jazdy
14. Spínač ovládania zjazdu z kopca*
15. Spínač automatického podržania brzdy
16. Spínač parkovacej brzdy
17. Radiaca páka

— Spínač polohy P
18. Tlačidlový spínač napájania
19. Spínač zadných dverí*
20. Ovládanie jasu prístrojov
*: ak je súčasťou výbavy
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MEVHT33A1-BFD2EC11-1644-45AC-88EF-F728562C8953

MODEL S ĽAVOSTRANNÝM RIADENÍM (LHD)
MEVHT33A1-F3259D13-17EA-4389-ABF3-429770A9AC8E

MWAA0433X

1. Postranný prieduch
2. Merače a meradlá/hodiny
3. Displej smerujúci hore (HUD)*
4. Stredový prieduch

5. Audio systém alebo navigačný systém*
— Monitor pre pohľad dozadu*
— Monitor inteligentného sledovania okolia*
— Telefónny systém Bluetooth® Hands-Free
— Hodiny

6. Doplnkový airbag predného spolujazdca
7. Kľučka na uvoľnenie kapoty motora
8. Kryt poistkovej skrine
9. Zámok naklápania a teleskopického riadenia
10. Doplnkový predný airbag vodiča
11. Ovládanie kúrenia a klimatizácie

— Spínač odhmlievania
— Spínače vyhrievaného sedadla*
— Spínač vyhrievaného volantu*
— Vyhrievané čelné sklo*

12. Pripojovací port(y) USB (univerzálna sériová
zbernica)

13. Bezdrôtová nabíjačka*
14. Elektrická zásuvka
15. Úložná skrinka pred spolujazdcom
*: ak je súčasťou výbavy

Prístroje a ovládače 79

PRÍSTROJOVÝ PANELPRÍSTROJOVÝ PANEL



(84,1)

80 Prístroje a ovládače

MODEL S PRAVOSTRANNÝM RIADENÍM (RHD)
MEVHT33A1-F8BA837A-D63E-49C6-8C86-FB21EFD952C8

MWAA0434X

1. Doplnkový airbag predného spolujazdca
2. Stredový prieduch
3. Audio systém alebo navigačný systém*

— Monitor pre pohľad dozadu*
— Monitor inteligentného sledovania okolia*
— Telefónny systém Bluetooth® Hands-Free

— Hodiny
4. Displej smerujúci hore (HUD)*
5. Merače a meradlá/hodiny
6. Postranný prieduch

7. Kryt poistkovej skrine
8. Úložná skrinka pred spolujazdcom
9. Elektrická zásuvka
10. Bezdrôtová nabíjačka*
11. Pripojovací port(y) USB (univerzálna sériová

zbernica)
12. Ovládanie kúrenia a klimatizácie

— Spínač odhmlievania
— Spínače vyhrievaného sedadla*
— Spínač vyhrievaného volantu*
— Vyhrievané čelné sklo*

13. Zámok naklápania a teleskopického riadenia
14. Doplnkový predný airbag vodiča
15. Kľučka na uvoľnenie kapoty motora
*: ak je súčasťou výbavy
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MEVHT33A1-DF36AE97-4508-4B81-8D84-DB4C25F6792E

MODELY S ANALÓGOVÝM MERAČOM A FAREBNÝM DISPLEJOM
MEVHT33A1-36C7F4DD-ECF8-44A2-BE63-80F62F544280

MWAA0437X

1. Merač výkonu
2. Kontrolky a indikátory
3. Displej s informáciami o vozidle

— Počítadlo kilometrov

4. Tachometer
5. Meradlo dostupného nabitia lítium-iónovej

batérie
6. Palivomer

UPOZORNENIE
* Na čistenie použite mäkkú utierku, na-

vlhčenú vodou. Nikdy nepoužívajte drsnú
látku, alkohol, benzín, riedidlo, ani žiadny
druh rozpúšťadla, alebo papierové utierky
s chemickým čistiacim prostriedkom. Mô-
žu poškriabať alebo odfarbiť objektív.

* Nesprejujte žiadnu kvapalinu, ako je voda
na objektív. Kontakt s kvapalinou by spô-
sobil poruchu systému.
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MODELY S O ZOBRAZENÍM NA CELÚ OBRAZOVKU
MEVHT33A1-FE71CC69-0EBA-4385-B419-50A06F5D4F29

MWAA0438X

1. Merač výkonu
2. Displej s informáciami o vozidle

— Počítadlo kilometrov
3. Kontrolky a indikátory

4. Tachometer
5. Meradlo dostupného nabitia lítium-iónovej

batérie
6. Palivomer

UPOZORNENIE
* Na čistenie použite mäkkú utierku, na-

vlhčenú vodou. Nikdy nepoužívajte drsnú
látku, alkohol, benzín, riedidlo, ani žiadny
druh rozpúšťadla, alebo papierové utierky
s chemickým čistiacim prostriedkom. Mô-
žu poškriabať alebo odfarbiť objektív.

* Nesprejujte žiadnu kvapalinu, ako je voda
na objektív. Kontakt s kvapalinou by spô-
sobil poruchu systému.
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Zmena zobrazenia obrazovky merača (modely so zobrazením na celý displej)
MEVHT33A1-48665970-36E4-455B-9AC2-8896884407FE

MWAC1011X

1. Merač výkonu
2. Meradlo dostupného nabitia lítium-iónovej

batérie
3. Osobný displej
4. Tachometer

5. Palivomer

Pri modeloch s celoobrazovkovým displejom je
možné zmeniť zobrazenie displeja merača a roz-
šíriť tak plochu zobrazenia informácií o vozidle.

Pre zmenu zobrazenia obrazovky merača:

1. Stlačte tlačidlo skrátenej ponuky na ľavej
strane volantu.

V oblasti informačného displeja vozidla sa
zobrazí [Ponuka skratiek].

2. Zvoľte [Pohľad zmeny zobrazenia] otáčaním
otočného voliča a jeho stlačením pre zmenu
pohľadu.

TACHOMETER A POČÍTADLO PREJDENEJ VZDIALENOSTI
MEVHT33A1-51A241D7-04C6-4D12-AE1B-0180C370F35E

Tachometer
MEVHT33A1-BAC86101-A78F-4954-BFF9-E2BDCDA72736

MWAC0940X

Príklad

Tachometer indikuje rýchlosť vozidla (km/h alebo
MPH (ak je súčasťou výbavy)).
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Dojazd (dte)/POČÍTADLO PREJDENEJ VZDIALENOSTI
MEVHT33A1-4875FEF0-726E-40B4-8040-2392D49E2AC4

MWAC0941X

Príklad

Dojazd (dte):
Režim dojazd (dte) poskytuje informácie o
predpokladanej vzdialenosť, ktorú ešte môžete
prejsť do vyprázdnenia palivovej nádrže. Dojazd
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, upozor-
nenie sa zobrazí na obrazovke.

Keď hladina paliva klesne ešte nižšie, displej
dojazdu sa zmení na „0“.

* Ak je množstvo dotankovaného paliva nízke,
displej sa môže ďalej zobrazovať aj po otočení
spínača zapaľovania do vypnutej polohy „OFF“.

* Keď jazdíte do kopca alebo vyberáte zákruty,

palivo v nádrži sa presúva, čo môže na chvíľu
zmeniť údaj na displeji.

Počítadlo prejdenej vzdialenosti:
Počítadlo prejdených kilometrov sa zobrazí na
informačnom displeji vozidla a ukáže celkovú
vzdialenosť, ktorú vozidlo prešlo.

MERAČ VÝKONU
MEVGUID-3E3F4AE2-0F36-4B58-83DE-6B208361A5FD

Merač výkonu zobrazuje úroveň výkonu elektro-
motora pre jazdu pri zošliapnutom pedáli akcele-
rátora, ako aj úroveň rekuperácie energie
poskytovanej lítium-iónovej (Li-ion) batérii rekupe-
račnou brzdou.

Model so zobrazením na celú obrazovku
MEVGUID-385982C4-0A77-42EE-A8C9-33BC09CE2A0A

MWAC1139X

Merač výkonu zobrazuje skutočnú spotrebu elek-
trického motora na jazdu a rekuperačnú brzdnú
energiu dodanú lítium-iónovej batérii . Časť
displeja osvietená bielou farbou sa v závislosti
od dopytu posunie doprava alebo doľava.

Merač výkonu je v neutrálnom stave .

Bielo svietiaca časť sa posunie doprava, keď je
elektrický motor napájaný na jazdu (lítium-iónová
batéria sa vybíja).

Časť rozsvietená bielou farbou sa pohybuje sme-
rom doľava, keď sa výkon regeneruje a dodáva do
lítium-iónovej batérie prostredníctvom systému
regeneratívneho brzdenia (nabíjanie lítium-iónovej
batérie).

Analógový model
MEVGUID-10F761D1-AB5A-4BC5-AE80-C523BA1A1307

MWAC1038X

Merač výkonu zobrazuje skutočnú spotrebu elek-
trického motora na jazdu a rekuperačnú brzdnú
energiu dodanú lítium-iónovej batérii . Ručička
sa pohybuje doprava alebo doľava podľa potreby.

Merač výkonu je v neutrálnom stave, keď ručička
ukazuje na „0“ .

Ručička sa nachádza v oblasti , keď je elektro-
motor napájaný na jazdu (lítium-iónová batéria sa
vybíja).

Ručička sa nachádza v oblasti , keď je energia
generovaná a dodávaná do lítium-iónového aku-
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mulátora rekuperačným brzdovým systémom (na-
bíjanie lítium-iónového akumulátora).

MERADLO DOSTUPNÉHO NABITIA LÍTIUM-IÓNOVEJ BATÉRIE
MEVGUID-726EFE48-E63C-4EB1-B508-E36C8437F720

MWAC1012X

Model so zobrazením na celú obrazovku

MWAC1013X

Analógový model

Meradlo udáva približné nabitie lítium-ióno-
vej batérie dostupné na jazdu vozidla.

POZNÁMKA:

Teplota lítium-iónovej batérie ovplyvňuje jej
zostávajúcu kapacitu nabitia.

PALIVOMER
MEVHT33A1-353F5508-A471-4C58-AF18-C779D3376019

MWAC0970X

Model so zobrazením na celú obrazovku

MJVI0640X

Analógový model

Palivomer zobrazuje približnú hladinu paliva v
nádrži, keď je spínač zapaľovania v zapnutej polo-
he ON.

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

Výstraha nízkej hladiny paliva sa na informač-
nom displeji vozidla zobrazí, keď sa znižuje hladina
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.

UPOZORNENIE
Palivo doplňte skôr, ako bude palivomer zo-
brazovať polohu prázdnej nádrže (0).

OVLÁDANIE JASU PRÍSTROJOV
MEVHT33A1-144F9E3B-4FD3-48D2-9EB4-CCA14CF254B6

MWAC0566X

Prístroje a ovládače 85
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MWAC0489X

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

Stlačením strany spínača so znamienkom +
zvýšite jas osvetlenia panela meračov. Lišta sa
posunie na pravú stranu.

Stlačením strany spínača so znamienkom -
stlmíte osvetlenie. Lišta sa posunie na ľavú
stranu.

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

INDIKÁTOR ZARADENEJ POLOHY
MEVHT33A1-155741F1-1673-4782-A651-BABD38DC6C57

Indikátor zaradenej polohy zobrazuje zaradenú
polohu, keď je spínač napájania v polohe ON alebo
READY – pripravené na jazdu. (Pozri časť “Systém
elektrického ovládania preraďovania” (Str. 269).)

UPOZORNENIE
Nedržte si radiacu páku v žiadnej pozícii inej,
ako stredová pozícia. Pokračujúca jazda s
radiacou pákou mimo pozície, môže viesť k
poškodeniu. Okrem toho, ak sa radiaca páka
zaradí mimo pozície, indikátor pozície bliká.

INDIKÁTOR SYSTÉMU e-Pedal
MEVGUID-A21FAC65-0325-4CB2-AF53-E98F35859145

Indikátor systému e-Pedal na displeji s informácia-
mi o vozidle zobrazuje stav krokovacieho systému
e-Pedal. Keď je krokovací systém e-Pedal zapnutý,
indikátor je modrý a zobrazuje text [e-Pedal]. Keď
je systém e-Pedal Step vypnutý, indikátor sa zmení
na sivo a zobrazí [e-Pedal OFF].

Ďalšie informácie nájdete v časti “e-Pedal Step” (Str.
9).

ZÁZNAM JAZDY ECO
MEVHT33A1-0AC9BFA4-8D2C-4F68-967B-4202BE84C4E0

MWAC1060X

Príklad

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON (Zap.) alebo
OFF (Vyp.), zobrazí sa správa o ECO jazde.

Hodnotenie ECO
Predošlých 5-krát (štatistika)
Aktuálna spotreba paliva
Najlepšia spotreba paliva
Regenerovaná energia (počet kilometrov)

Výsledok hodnotenia ECO sa zobrazí, keď s
vozidlom jazdíte približne 10 minút alebo viac.

Hodnotenie ECO
Čím hospodárnejšie jazdíte, tým viac sa
zobrazí.

Predošlých 5-krát (štatistika)
Zobrazí sa priemerná spotreba energie za
predošlých 5-krát.

Aktuálna spotreba paliva
Zobrazí sa najnovšia priemerná spotreba
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paliva.

Najlepšia spotreba paliva
Zobrazí sa najlepšia spotreba paliva posled-
nej histórie.

Regenerovaná energia (počet kilometrov)
Zobrazí sa množstvo regenerovanej energie
uloženej do lítium-iónovej (Li-ion) batérie
počas jednej cesty z hľadiska vzdialenosti.

Keď sa objaví správa [ECO rada, nastavte tlak v
pneumatikách] v hlásení ECO, displej je možné
prepnúť na zobrazenie tlak pneumatík stlačením
otočného voliča na volante, aby sa zobrazovala
doplňujúca správa.

Prístroje a ovládače 87
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MEVHT33A1-0AD04023-03AE-4553-915A-04F0D33BD0B8

Kontrolka nabíjania 12-voltovej batérie Kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky
Indikačná kontrolka systému asistenta roz-
jazdu do kopca

Kontrolka protiblokovacieho brzdového sy-
stému (ABS) Hlavná kontrolka Indikátor stretávacích svetiel*

Výstražné svetlo blížiaceho sa vozidla pre
chodcov (VSP)

Výstražná kontrolka VYP zadného automa-
tického brzdenia (RAB)

Indikátor nízkej teploty (zelený)

Výstražná kontrolka brzdového systému
(žltá)

Kontrolka zapnutia bezpečnostného pásu a
signál

Indikátor poruchy (MIL)

Kontrolka bŕzd (červená) Kontrolka doplnkového zadržiavacieho sy-
stému (SRS) airbagov

Indikátor obmedzenia výkonu

Kontrolka elektronickej parkovacej brzdy Adaptívne kontrolné svetlo LED svetlome-
tov*

Indikátor PRIPRAVENÉ na jazdu

Kontrolka elektrického posilňovača riadenia Kontrolka automatického podržania brzdy
(biela)

Indikátor zadného hmlového svetla

Kontrolka systému elektrického ovládania
preraďovania

Kontrolka automatického podržania brzdy
(zelená)

Indikátor prekĺzavania

Výstražná kontrolka tlaku motorového oleja Indikátor predných hmlových svetiel* Indikátor malého svetla

Výstražná kontrolka systému e-POWER Indikátor asistenta diaľkových svetiel*
Indikátory smerových svetiel/výstražných
svetiel

Výstražná kontrolka pre ruky mimo volantu* Indikátor diaľkových svetiel
Kontrolka vypnutia dynamickej kontroly
vozidla (VDC)/elektronického stabilizačného
programu (ESP)

Inteligentné núdzové brzdenie so systémom
detekcie chodcov Výstražné svetlo VYP*

Indikátor zapnutia systému ovládania kle-
sania zo svahu*

*: ak je súčasťou výbavy

KONTROLKY, INDIKÁTORY A
ZVUKOVÉ UPOZORNENIA
KONTROLKY, INDIKÁTORY A ZVUKOVÉ UPOZORNENIA
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KONTROLA SVETIEL
MEVHT33A1-C22DF306-092D-4583-8CB3-A6AC7219AD77

Keď sú zavreté dvere, aktivujte parkovaciu brzdu,
zapnite si bezpečnostné pásy a spínač zapaľova-
nia dajte do zapnutej polohy ON bez naštartovania
systému elektrického vozidla. Rozsvietia sa nasle-
dujúce kontrolky (ak sú súčasťou výbavy):

, , , , ,

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

, , , , , , , , ,
, , , .

Ak sa ktorákoľvek kontrolka nerozsvieti, prípadne
ak bude fungovať inak, ako podľa popisu, môže to
označovať vypálenie žiarovky a/alebo poruchu
systému. Nechajte systém skontrolovať a v prípade
potreby opraviť u predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

KONTROLKY
MEVHT33A1-CB655EAC-D167-42F6-996B-BF220E007B1D

Kontrolka nabíjania 12-voltovej batérie
MEVGUID-513D9FB0-BB6C-45C0-9ED9-299C74550A19

Keď je vypínač napájania v zapnutej polohe ON,
rozsvieti sa kontrolka nabitia 12-voltovej batérie a
potom zhasne.

Ak sa počas behu systému e-POWER alebo počas
jazdy rozsvieti kontrolka nabíjania 12-voltovej ba-
térie, môže to znamenať, že systém nabíjania
nepracuje správne a môže potrebovať vykonanie
servisu.

UPOZORNENIE
Nabíjací systém nemusí fungovať správne, ak
sa počas prevádzky systému e-POWER roz-
svieti kontrolka nabíjania 12-voltovej batérie.
Systém e-POWER prestane fungovať, keď sa
12-voltová batéria vybije. Zastavte s vozidlom
na bezpečnommieste a obráťte sa na predajcu
vozidiel NISSAN alebo na kvalifikovanú dielňu.

Kontrolka protiblokovacieho brzdového systému (ABS)
MEVHT33A1-94D8EF69-CB1A-45F8-A40A-491B3BA0299B

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

Ak sa počas prevádzky systému e-POWER alebo
počas jazdy rozsvieti kontrolka ABS, môže to
znamenať, že ABS nepracuje správne. Nechajte
systém skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

Ak sa vyskytne zlyhanie ABS, vypne sa funkcia
protiblokovania. Brzdový systém potom funguje
normálne, ale bez pomoci proti zablokovaniu.
(Pozri časť “Brzdový systém” (Str. 404).)

Výstražné svetlo blížiaceho sa vozidla pre chodcov (VSP)
MEVGUID-8410C71A-B277-44B8-89F9-1F0D169C48CF

Výstražná kontrolka zvuku blížiaceho sa vozidla
pre chodcov (VSP) sa rozsvieti, keď dôjde k
poruche v systéme VSP.

Nechajte VSP systém skontrolovať u autorizova-
ného predajcu/servise vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Pozrite si časť “Systém zvuk približujúceho sa
vozidla pre chodcov (VSP)” (Str. 12).

Výstražná kontrolka brzdového systému (žltá)
MEVHT33A1-70F1E606-FA0F-4929-BEC6-12899B01A5C9

Kontrolka brzdového systému funguje pre systé-
my kooperatívnej rekuperačnej brzdy, elektronicky
riadenej inteligentnej brzdy a elektronickej parko-
vacej brzdy. Kontrolka zostane svietiť niekoľko
sekúnd, keď je spínač napájania v polohe ON alebo
v polohe READY to drive. Ak sa kontrolka rozsvieti
kedykoľvek inokedy, môže to znamenať, že ko-
operatívna rekuperačná brzda, elektronicky ria-
dená inteligentná brzda a/alebo elektronické
parkovacie brzdy nefungujú správne. Nechajte
systém skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni. Ak sa rozsvieti aj
(červená) kontrolka brzdy, ihneď zastavte vozidlo
a obráťte sa na predajcu vozidiel NISSAN alebo na
kvalifikovanú dielňu. Ďalšie informácie nájdete v
časti “Brzdy” (Str. 470).

VÝSTRAHA
* Stlačenie brzdového pedála, keď spínač

napájania nie je v polohe ON alebo READY
(PRIPRAVENÉ) na jazdu a/alebo keď je
hladina brzdovej kvapaliny nízka, môže
predĺžiť brzdnú dráhu a brzdenie bude
vyžadovať väčšie zatlačenie na pedál, ako
aj väčšiu dráhu pedála.

* Ak je hladina brzdovej kvapaliny nižšia ako
minimálna alebo pod značkou MIN na
nádržke s brzdovou kvapalinou, nejazdite,
pokiaľ brzdový systém neskontroluje
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predajca vozidiel NISSAN alebo kvalifiko-
vaná dielňa.

* Systém kooperatívneho regeneratívneho
brzdeniamožno nebude fungovať správne,
ak sa kontrolka brzdového systému roz-
svieti, keď bude svietiť indikátor READY to
drive. Ak sa rozhodnete, že je to bezpečné,
opatrne prejdite do najbližšieho servisné-
ho strediska kvôli oprave. V opačnom
prípade, nechajte svoje vozidlo odtiahnuť,
pretože jazda s ním by mohla byť nebez-
pečná.

Kontrolka bŕzd (červená)
MEVHT33A1-21F0780E-8D92-4B48-8AC5-495231853BE1

Kontrolka zostane svietiť niekoľko sekúnd, keď je
spínač napájania v polohe ON alebo v polohe
READY (PRIPRAVENÉ) na jazdu. Ak sa táto kontrolka
rozsvieti v akomkoľvek inom čase, môže to zna-
menať, že hydraulický brzdový systém nefunguje
správne. Ak sa rozsvieti kontrolka brzdy, ihneď
zastavte vozidlo a obráťte sa na predajcu vozidiel
NISSAN alebo na autorizovaný servis.

Ozve sa zvukové znamenie, ak sa vyskytne po-
rucha v napájaní brzdového systému.

Kontrolka nízkej hladiny brzdovej kvapaliny:
Keď je spínač napájania v polohe ON alebo READY
(PRIPRAVENÉ) na jazdu, výstražná kontrolka brzdy
svieti a potom zhasne. Ak sa kontrolka rozsvieti v
čase, keď je spínač napájania v polohe READY
(PRIPRAVENÉ) na jazdu a parkovacia brzda nie je
aktivovaná, vozidlo okamžite zastavte a vykonajte
nasledovné:

1. Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny. Ak je
potrebná brzdová kvapalina, pridajte ju a
nechajte si systém skontrolovať. Odporúča
sa, aby ste túto službu vykonali u predajcu
NISSAN alebo v kvalifikovanom servise. (Pozri
časť “Brzdová kvapalina” (Str. 471).)

2. Ak je úroveň brzdovej kvapaliny správna,
nechajte výstražný systém skontrolovať. Od-
porúča sa, aby ste túto službu vykonali u
predajcu NISSAN alebo v kvalifikovanom servi-
se.

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 ne-
pracuje správne. Nechajte brzdový systém skon-
trolovať, a, ak je to potrebné, opraviť. Odporúčame,
aby ste pre vykonanie tohto servisného úkonu
navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo autorizo-
vaný servis. (Pozri časť “Kontrolka protiblokovacie-
ho brzdového systému (ABS)” (Str. 89).)

VÝSTRAHA
* Ak je kontrolka zapnutá, nemusí váš

brzdový systém pracovať správne. Jazda
by mohla byť nebezpečná. Ak sa rozhod-
nete, že je to bezpečné, opatrne prejdite do
najbližšieho servisného strediska kvôli
oprave. V opačnom prípade, nechajte svoje
vozidlo odtiahnuť, pretože jazda s ním by
mohla byť nebezpečná.

* Stlačenie brzdového pedála, keď je spínač

napájania v inej polohe ako v polohe ON
alebo READY (PRIPRAVENÉ) na jazdu a/
alebo keď je hladina brzdovej kvapaliny
nízka, môže predĺžiť brzdnú dráhu a brz-
denie bude vyžadovať väčšie zatlačenie na
pedál, ako aj väčšiu dráhu pedála.

* Ak je úroveň brzdovej kvapaliny pod mini-
málnou hodnotou alebo značkou MIN na
nádržke s brzdovou kvapalinou, nejazdite,
kým nebol brzdový systém skontrolovaný.
Odporúčame, aby ste pre vykonanie tohto
servisného úkonu navštívili predajcu vozi-
diel NISSAN alebo autorizovaný servis.

Kontrolka elektronickej parkovacej brzdy
MEVHT33A1-BD89141F-C2E9-445B-A775-9855975F4EB2

Kontrolka elektronickej parkovacej brzdy označuje,
že systém elektronickej parkovacej brzdy je v
činnosti.

Keď spínač zapaľovania dáte do polohy ON,
kontrolka elektronickej parkovacej brzdy sa roz-
svieti. Po naštartovaní systému e-POWER a uvoľ-
není parkovacej brzdy kontrolka zhasne.

Ak parkovaciu brzdu úplne neuvoľníte, kontrolka
elektronickej parkovacej brzdy zostane svietiť.
Pred jazdou sa ubezpečte, že kontrolka elektro-
nickej parkovacej brzdy zhasla. (Pozri časť “Parko-
vacia brzda” (Str. 192).)

Ak výstražná kontrolka elektronickej parkovacej
brzdy svieti alebo bliká, kým výstražná kontrolka
brzdového systému svieti, môže to indikovať,
že systém elektronickej parkovacej brzdy nefun-
guje správne. Nechajte brzdový systém skontrolo-
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vať a v prípade potreby opraviť u predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Kontrolka elektrického posilňovača riadenia
MEVHT33A1-741C61E1-031B-4E18-B5E7-CDE0E0CE451F

Keď je spínač zapaľovania v zapnutej polohe ON,
rozsvieti sa kontrolka elektrického posilňovania
riadenia. Po naštartovaní systému e-POWER kon-
trolka elektrického posilňovača riadenia zhasne.
Znamená to, že elektrické posilňovanie riadenia
funguje.

Ak sa kontrolka elektrického posilňovača riadenia
rozsvieti počas chodu systému e-POWER, môže to
znamenať, že systém elektrického posilňovača
riadenia nefunguje správne a môže potrebovať
vykonanie servisu. Elektrický posilňovač riadenia
dajte skontrolovať autorizovanému predajcovi vo-
zidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Keď výstražná kontrolka elektrického riadenia
svieti, posilňovač riadenia bude obmedzený alebo
zastaví svoju činnosť, čo môže spôsobiť, že otá-
čanie volantom môže byť ťažké. Keď sa toto stane,
prejaví sa použitie manuálneho riadenia. Volant
držte pevne a otáčajte ním väčšou silou, ako
obvykle.

(Pozri časť “Elektrický posilňovač riadenia” (Str.
404).)

Kontrolka systému elektrického ovládania preraďovania
MEVHT33A1-452B1CD9-A5FB-47A2-A505-F1250D9B1D3A

Keď je spínač zapaľovania v zapnutej polohe ON,
rozsvieti sa kontrolka systému elektrického riade-
nia preraďovania a následne zhasne. Znamená to,

že systém elektrického riadenia preraďovania
funguje.

Kontrolka systému elektrického riadenia preraďo-
vania sa rozsvieti, keď v systéme elektrického
ovládania preraďovania dôjde k poruche. Nechajte
systém skontrolovať u autorizovaného predajcu
vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni. Keď sa
na informačnom displeji vozidla zobrazí akékoľvek
varovné hlásenie, postupujte podľa zobrazeného
hlásenia.

Výstražná kontrolka tlaku motorového oleja
MEVHT33A1-0E186C13-021C-41D3-B6C5-037ED653F41D

Keď je spínač zapaľovania v zapnutej polohe ON,
rozsvieti sa kontrolka tlaku motorového oleja. Po
naštartovaní systému e-POWER kontrolka tlaku
motorového oleja zhasne. Označuje to, že snímače
tlaku oleja v motore sú funkčné.

Ak sa kontrolka tlaku motorového oleja rozsvieti
alebo bliká počas chodu motora, môže to zname-
nať nízky tlak motorového oleja.

Vozidlo čo možno najskôr bezpečne zastavte.
Okamžite zastavte systém e-POWER zastavte a
zavolajte predajcovi vozidiel NISSAN alebo do
autorizovaného servisu.

UPOZORNENIE
* Prevádzka motora pri rozsvietenej kon-

trolke tlaku motorového oleja môže vážne
poškodiť motor.

* Kontrolka tlaku motorového oleja nie je
navrhnutá tak, aby signalizovala nízku
hladinu oleja. Hladinu oleja kontrolujte

pomocou mierky. (Pozri časť “Motorový
olej” (Str. 466).)

Výstražná kontrolka systému e-POWER
MEVGUID-FAB27B19-301D-4862-9446-88DC275977B6

Keď je spínač napájania v polohe ZAP, rozsvieti sa
výstražná kontrolka systému elektrického vozidla
a následne sa vypne.

Ak výstražná kontrolka systému e-POWER počas
jazdy svieti, môže to naznačovať poruchu v
systéme e-POWER.

Okamžite zastavte s vozidlom na bezpečnom
mieste a obráťte sa na predajcu vozidiel NISSAN
alebo na kvalifikovanú dielňu.

Kontrolka pre funkciu ruky mimo
volantu (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-B6E942B2-231A-4173-8127-3F139D0ED949
Keď je asistent riadenia aktivovaný, monitoruje
ovládanie volantu vodičom.

Ak vodič neovláda volant alebo ak vodič na určitý
čas zloží ruky z volantu, na displeji s informáciami,
sa rozsvieti výstražná kontrolka. Ak vodič nezačne
ovládať volant po zobrazení výstrahy, zaznie
akustický výstražný signál a na displeji s informá-
ciami o vozidle bliká výstraha, po ktorej nasleduje
rýchle zabrzdenie a požiadavka adresovaná vodi-
čovi, aby znova prevzal kontrolu nad vozidlom. Ak
vodič nebude reagovať, vozidlo automaticky zapne
výstražné svetlá a spomalí, až po jeho úplné
zastavenie. (Pozri časť “Asistent riadenia” (Str. 367).)
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Kontrolka OFF systému inteligentného núdzo-
vého brzdenia s detekciou chodcov (ak je vo výbave)

MEVHT33A1-197910F0-AE83-4B9D-82D9-A4BA89717941
Táto kontrolka svieti, keď je inteligentná núdzová
brzda so systémom detekcie chodcov nastavená
na hodnotu OFF na displeji s informáciami o
vozidle.

Keď kontrolka svieti alebo bliká, keď je inteligentná
núdzová brzda so systémom detekcie chodcov v
polohe ON, môže to naznačovať, že systém je
nedostupný. Pozrite si časť “Systém inteligentnej
núdzovej brzdy so systémom detekcie chodcov (ak
je súčasťou výbavy)” (Str. 375) alebo “Inteligentné
varovanie pred čelnou zrážkou (ak je vo výbave)”
(Str. 385).

Kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky
MEVHT33A1-E9120556-C164-4940-BED7-7C971399C735

Vaše vozidlo je vybavené systémom sledovania
tlaku v pneumatikách (TPMS), ktorý sleduje tlak vo
všetkých pneumatikách.

Kontrolka nízkeho tlaku v pneumatikách upozor-
ňuje na nízky tlak v pneumatikách, prípadne
označuje, že TPMS nepracuje správne.

Po umiestnení spínača napájania do polohy ON sa
táto kontrolka rozsvieti približne na 1 sekundu a
potom zhasne.

Výstraha nízkeho tlaku pneumatiky:
Kontrolka sa rozsvieti v prípade, že s vozidlom
jazdíte pri nízkom tlaku pneumatiky. Výstraha
[Nízky tlak pneumatiky] sa objaví aj na displeji s
informáciami o vozidle.

Po rozsvietení kontrolky nízkeho tlaku pneumatiky

by ste mali zastaviť a upraviť tlak pneumatík na
odporúčaný tlak COLD (studenej) pneumatiky,
ktorý je uvedený na štítku pneumatiky. Kontrolka
nízkeho tlaku pneumatiky sa po upravení tlaku
pneumatiky 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 systému TPMS a vypnutie kontrolky
nízkeho tlaku pneumatiky. Na kontrolu tlaku pneu-
matiky použite tlakomer na pneumatiky.

Výstraha [Nízky tlak v pneumatike] je aktívna, kým
svieti výstražná kontrolka nízkeho tlaku v pneu-
matikách.

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

V závislosti od zmeny vonkajšej teploty sa kon-
trolka nízkeho tlaku pneumatiky môže rozsvietiť aj
v prípade správneho nastavenia tlaku pneumatiky.
Po vychladnutí pneumatík tlak pneumatiky znovu
nastavte na odporúčaný tlak pneumatiky COLD
(studenej) a systém TPMS vynulujte.

Ak bude kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky
svietiť aj po vynulovaní, môže to označovať, že
systém TPMS nefunguje správne. Nechajte systém
skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Ďalšie informácie nájdete v časti “Displej s informá-
ciami o vozidle” (Str. 97), “Systém sledovania tlaku v
pneumatikách (TPMS)” (Str. 259) a “Systém sledo-
vania tlaku v pneumatikách (TPMS)” (Str. 439).

Porucha TPMS:
Ak systém TPMS nefunguje správne, kontrolka
nízkeho tlaku pneumatiky bude po stlačení spí-
nača napájania do polohy ON blikať približne 1
minútu. Indikátor zostane po tejto 1 minúte svietiť.
Nechajte systém skontrolovať u predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni. Výstraha
[Nízky tlak v pneumatike] sa neobjaví, ak sa
rozsvieti kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky,
ktorá označuje poruchu systému TPMS.

Ďalšie informácie nájdete v časti “Systém sledova-
nia tlaku v pneumatikách (TPMS)” (Str. 259).

VÝSTRAHA
* Ak sa kontrolka po stlačení spínača za-

paľovania do zapnutej polohy ON neroz-
svieti, vozidlo dajte čo možno najskôr
skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

* Ak sa kontrolka rozsvieti počas jazdy,
vyhnite sa náhlym otáčaniam volantu ale-
bo prudkému brzdeniu, znížte rýchlosť
vozidla, čo možno najskôr zíďte z cesty
na bezpečné miesto a vozidlo zastavte.
Jazda s podhustenými pneumatikami mô-
že pneumatiky natrvalo poškodiť a zvýšiť
pravdepodobnosť poruchy pneumatiky.
Môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vozidla,
k nehode a následkom môže byť vážne
zranenie osôb. Skontrolujte tlak vo všet-
kých štyroch pneumatikách. Kontrolku
nízkeho tlaku pneumatík vypnete uprave-
ním tlaku pneumatík na odporúčaný tlak
STUDENÝCH pneumatík, uvedený na štítku
pneumatík. Ak sa kontrolka rozsvieti počas
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jazdy potom, ako ste tlak v pneumatike
upravili, pneumatika môže mať defekt
alebo sa môže jednať o poruchu systému
TPMS. Ak máte prázdnu pneumatiku,
opravte ju pomocou núdzovej súpravy na
opravu pneumatiky hneď, ako je to možné.
Ak nemáte defekt na žiadnej z pneumatík
a vo všetkých pneumatikách je správny
tlak vzduchu, nechajte si vozidlo skontro-
lovať u autorizovaného predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

* Po nastavení tlaku pneumatiky určite vy-
konajte vynulovanie systému TPMS. V
opačnom prípade vás systém TPMS nebu-
de upozorňovať na nízky tlak pneumatík.

* Výmena kolies za kolesá bez pôvodnej
špecifikácie spoločnosti NISSAN môže
mať vplyv na správnosť prevádzky TPMS.

UPOZORNENIE
* TPMS nie je náhradou za pravidelnú kon-

trolu tlaku pneumatík. Tlak v pneumati-
kách kontrolujte pravidelne.

* V prípade, že s vozidlom jazdíte pri rýchlo-
stiach nižších ako 25 km/h (16 MPH), TPMS
nemusí fungovať správne.

* Na štyri kolesá správne namontujte pneu-
matiky špecifikovaných rozmerov.

Hlavná kontrolka
MEVHT33A1-FE60ECDF-B81F-42DA-9241-D02C91924B2B

Keď je spínač napájania v polohe ON, rozsvieti sa
hlavný výstražný indikátor, ak sa na displeji s
informáciami o vozidle zobrazí výstražné hlásenie.

Pozrite si časť “Displej s informáciami o vozidle”
(Str. 97).

Výstražné svetlo vypnutia (OFF) SYSTÉMU ZADNEJ
AUTOMATICKEJ BRZDY (RAB) (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-718B0657-5622-4110-BB3D-F05C70A6CDFF
Táto kontrolka sa na krátko rozsvieti aj pri otočení
spínača zapaľovania do polohy ON. Krátko po
naštartovaní systému POWER zhasne.

Táto kontrolka sa rozsvieti, keď je systém RAB
vypnutý na informačnom displeji vozidla s polohou
radenia „R“ (Spiatočka).

Ak sa kontrolka rozsvieti v čase, keď je systém RAB
zapnutý, môže to znamenať, že systém nie je k
dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v časti “Zadné
automatické brzdenie (RAB) (ak je súčasťou vý-
bavy)” (Str. 393).

Kontrolka zapnutia bezpečnostného pásu a signál
MEVHT33A1-AFBA2490-005D-4A00-BD76-5FE032801AE0

Kontrolka a zvukové znamenie vás upozorňuje,
aby ste si zapli bezpečnostný pás.

Kontrolka sa rozsvieti vždy, keď je spínač zapaľo-
vania v zapnutej polohe ON a zostane svietiť,
pokým nezapnete predné bezpečnostné pásy.

Výstražná kontrolka bezpečnostného pásu pre
predného spolujazdca sa rozsvieti, ak nie je

zapnutý bezpečnostný pás, keď je sedadlo pred-
ného spolujazdca obsadené.

Keď rýchlosť vozidla prekročí 15 km/h (10 MPH),
kontrolka bude naďalej blikať a zvukový signál
bude znieť približne 95 sekúnd, pokiaľ nie je
bezpečnostný pás vodiča bezpečne zapnutý.

Ak rýchlosť vozidla prekročí 15 km/h (10 MPH) a
sedadlo predného spolujazdca alebo zadné se-
dadlo je obsadené, kontrolka bude naďalej blikať a
zvukový signál bude znieť približne 95 sekúnd,
pokiaľ nie je bezpečnostný pás predného spolu-
jazdca alebo zadné sedadlo bezpečne zapnuté.

(Pozri časť “Bezpečnostné pásy” (Str. 40).)

Kontrolka doplnkového zadržia-
vacieho systému (SRS) AIRBAGOV

MEVHT33A1-94669243-2339-4D53-AF63-5FF94E523E50
Keď je spínač napájania v polohe ON, rozsvieti sa
kontrolka airbagov doplnkového zadržiavacieho
systému (SRS) na približne 7 sekúnd a potom sa
vypne. Znamená to, že systém SRS airbagov je
funkčný.

Ak nastane akákoľvek z nasledujúcich situácií,
systém SRS airbagov a predpínačov bezpečnost-
ných pásov potrebuje vykonanie servisu. Nechajte
systém skontrolovať a v prípade potreby opraviť u
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni.

* Kontrolka SRS airbagu zostane svietiť aj po
približne 7 sekundách.

* Kontrolka SRS airbagu sa vôbec nerozsvieti.
Systém SRS airbagov a/alebo predpínač bezpeč-
nostných pásov nemusia fungovať správne, po-
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kým nebudú skontrolované a opravené. (Pozri časť
“Doplnkový systém zaistenia (SRS)” (Str. 61).)

INDIKÁTORY
MEVHT33A1-E36F797E-35E7-4C33-8533-A9DCFC30B452

Indikačná kontrolka adaptívneho
LED svetlometu (ak je vo výbave)

MEVHT33A1-FB41EEFA-3A53-4510-986B-9B075E635AF4
Indikačná kontrolka LED svetlometu svieti, keď je
systém adaptívneho LED svetlometu zapnutý a je
funkčný. (Pozri časť “Adaptívny LED svetlomet (ak
je vo výbave)” (Str. 129).)

Kontrolka automatického podržania brzdy (biela)
MEVHT33A1-9A225898-36AF-4F11-9E3C-779320E6F052

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” (Str.
194).)

Kontrolka automatického podržania brzdy (zelená)
MEVHT33A1-BC32B9F0-16A1-4FCA-8CB3-27CBACB29523

Kontrolka automatického podržania brzdy (zelená)
svieti, keď je v činnosti systém automatického
brzdenia. (Pozri časť “Automatické podržanie
brzdy” (Str. 194).)

Indikátor predných hmloviek (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-ECA6061B-E0DA-42FF-A867-06F30FCFAD0D

Indikátor predných hmlových svetiel sa rozsvieti,
keď zapnete predné hmlové svetlá. (Pozri časť
“Spínač hmloviek” (Str. 134).)

Indikátor asistenta diaľkových sve-
tiel (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-F2C083A7-51BF-4040-B37C-A983373F330D
Indikátor asistenta diaľkových svetiel sa rozsvieti,
keď je zapnutý systém asistenta diaľkových svetiel
a je v prevádzke. (Pozri časť “Asistent diaľkových
svetiel (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 127).)

Indikátor diaľkových svetiel
MEVHT33A1-849B231E-AF14-45BE-A788-A0C55B5A4C93

Indikátor diaľkových svetiel sa rozsvieti, keď za-
pnete diaľkové svetlá. Indikátor zhasne po zvolení
stretávacích svetiel. (Pozri časť “Spínač svetlome-
tov a smerových svetiel” (Str. 126).)

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

MEVHT33A1-AD574563-F78A-4D7A-B36D-98179CE07558
Keď spínač zapaľovania dáte do zapnutej polohy
ON, na krátko sa rozsvieti indikátor zapnutia
systému ovládania klesania zo svahu a potom
zhasne. Znamená to, že systém ovládania klesania
zo svahu funguje.

Kontrolka sa rozsvieti po aktivácii systému ovlá-
dania 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
spínač ovládania klesania zo svahu zapnutý, sy-
stém možno nefunguje správne. Nechajte systém
skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Ďalšie informácie nájdete v časti “Systém ovládania

klesania zo svahu (ak je súčasťou výbavy)” (Str.
410).

Indikačná kontrolka systému asi-
stenta rozjazdu do kopca

MEVHT33A1-6124AF68-9B1F-443D-8C30-55F025CA2479
Keď je spínač napájania v zapnutej polohe „ON“,
rozsvieti sa výstražná kontrolka systému asistenta
rozjazdu do kopca a následne sa vypne.

Kontrolka sa rozsvieti po aktivácii systému asistent
rozjazdu do kopca.

Pozrite si časť “Systém pomoci rozjazdu do kopca”
(Str. 410).

Indikátor stretávacích svetiel (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-9D853A41-DBB2-4A6E-8E31-78C3431071C6

Indikátor stretávacích svetiel sa rozsvieti, keď sú
stretávacie svetlá v polohe ZAP. Indikátor zhasne
po zvolení diaľkových svetiel. (Pozri časť “Spínač
svetlometov a smerových svetiel” (Str. 126).)

Indikátor nízkej teploty (zelený)
MEVGUID-2B314465-4D44-4EEE-B2A4-61C660080B20

Indikátor nízkej teploty sa rozsvieti v prípade nízkej
teploty chladiacej kvapaliny motora.

Ak indikátor nízkej teploty zostane rozsvietený po
dostatočnom zvýšení teploty motora, môže to
označovať nesprávnu činnosť snímača nízkej te-
ploty v chladiacom systéme motora, ktorý možno
bude potrebovať vykonanie servisu. Nechajte sy-
stém skontrolovať a v prípade potreby opraviť u
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni.
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Indikátor poruchy (MIL)
MEVHT33A1-3B681144-EF74-4505-9B69-EFF12ED397F0

UPOZORNENIE
* Pokračovanie v prevádzke vozidla bez

riadneho servisu riadiaceho systému mo-
tora môže viesť k nízkej schopnosti jazdy,
zvýšenej spotrebe vozidla a poškodeniu
systému regulácie emisií vozidla, čo môže
ovplyvniť záruku vozidla.

* Nesprávne nastavenie riadiaceho systému
emisií motora môže viesť k nezhode s
miestnymi a národnými zákonmi a naria-
deniami o emisiách.

Keď je spínač zapaľovania v zapnutej polohe ON,
rozsvieti sa indikátor poruchy (MIL). Po spustení
systému e-POWER sa kontrolka MIL vypne. Zna-
mená to, že systém ovládania emisií funguje.

Keď je zapaľovanie v zapnutej polohe ON, v
niektorých prípadoch sa môže rozsvietiť indikátor
poruchy MIL na 20 sekúnd a následne 10 sekúnd
blikať, a to bez bežiaceho motora. Je to spôsobené
funkciou kontroly riadiaceho systému emisií mo-
tora a nejde o poruchu. Po niekoľkých bežných
jazdách sa táto funkcia nevyskytne. Ak je spínač
zapaľovania v zapnutej polohe ON, zostane roz-
svietený indikátor poruchy MIL.

Ak sa rozsvieti alebo bliká kontrolka MIL, keď sa
rozsvieti kontrolka READY to drive, môže to zna-
menať potenciálnu poruchu systému regulácie
emisií. V tomto prípade nemusí systém regulácie
emisií pracovať správne a môže potrebovať vy-
konanie servisu. Nechajte systém skontrolovať a v

prípade potreby opraviť u predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

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

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

* Vyhnite sa náhlej akcelerácii a spomaleniu.
* Vyhnite sa jazde do strmého stúpania.
* Vyhnite sa prevážaniu alebo ťahaniu nepo-

trebných nákladov.

Indikátor obmedzenia výkonu
MEVGUID-2D69F61E-2181-4F7A-8C47-1123B1807B17

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON, rozsvieti sa
indikátor obmedzovača výkonu a potom zhasne.

Keď indikátor obmedzovača výkonu svieti a spínač
zapaľovania je v polohe READY - pripravené na
jazdu, výkon vedený do elektrických motorov na
jazdu a generátor výkonu je znížený. Z tohto
dôvodu nebude vozidlo po rozsvietení indikátora
obmedzenia výkonu rovnako citlivé na stlačenie
plynového pedálu.

Keď táto kontrolka svieti a na displeji s informá-
ciami o vozidle sa neobjavia žiadne správy, po-
stupujte podľa týchto inštrukcií.

Tento indikátor sa rozsvieti pri nasledujúcich
situáciách.

* Nabitie lítium-iónovej batérie je mimoriadne
nízke.

* Teplota lítium-iónovej batérie je veľmi nízka.

* Keď je teplota systému e-POWER vysoká (mo-
tor,, chladiaci systém, lítium-iónová batéria
atď.)

* Pri obmedzenej výrobe elektrickej energie.
Pred vybitím lítium-iónovej batérie a keď sa na
informačnom displeji vozidla zobrazí aj upozorne-
nie na nízky stav paliva, čo najskôr doplňte palivo.

Ak sa tento indikátor rozsvieti v dôsledku nízkej
teploty lítium-iónovej batérie z dôvodu nízkej
vonkajšej teploty, vozilo presuňte na teplejšie
miesto.

Ak sa kontrolka rozsvieti, pretože teplota lítium-
iónovej batérie alebo systému e-POWER je ex-
trémne vysoká, zastavte vozidlo na bezpečnom
mieste a počkajte, kým kontrolka zhasne.

Tento indikátor sa rozsvieti pri nasledujúcich
situáciách.

* Pedál akcelerátora je stlačený, keď je vozidlo
zastavené a páka radenia je v polohe N
(neutrál).

V tomto prípade, dokonca aj ak je radiaca páka
zaradená do polohy D (jazda vpred), akcelerácia
bude znížená. Keď je stlačený pedál akcelerátora,
kontrolka svieti a na displeji s informáciami o
vozidle sa objaví správa a ozve sa zvukové
znamenie. Keď je pedál akcelerátora uvoľnený,
indikačné svetlo a hlásenie sa vypnú a ozve sa
zvukové znamenie.

K poruche systému možno došlo v prípade, že sa
indikátor rozsvieti v inej situácii, ako sú situácie
popísané vyššie, prípadne ak nezhasne. Kontaktuj-
te autorizovaného predajcu NISSAN alebo kvalifi-
kovanú dielňu.
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VÝSTRAHA
Režim obmedzenia výkonu môže mať za ná-
sledok zníženie výkonu a rýchlosti vozidla.
Znížená rýchlosť môže byť nižšia ako rýchlosť
ostatných účastníkov premávky, čo môže zvý-
šiť šancu kolízie. Pri jazde buďte preto obzvlášť
opatrní. Ak vozidlo nedokáže zachovať bez-
pečnú rýchlosť jazdy, v bezpečnej oblasti pre-
jdite na kraj cesty.

/ Indikátor PRIPRAVENÉ na jazdu
MEVGUID-328CA938-30A0-45C5-AE64-3CA0E52B3741

Indikátor READY to drive sa rozsvieti, keď je systém
elektrického vozidla e-POWER napájaný a vozidlo je
pripravené na jazdu.

Ak kontrolka bliká, pri zošliapnutom brzdovom
pedáli držte stlačený vypínač, kým kontrolka
neprestane blikať (zostane svietiť).

Indikátor zadného hmlového svetla
MEVHT33A1-77FFDDB6-B0C9-4759-98FE-8C29F4458A8B

Indikátor zadných hmlových svetiel sa rozsvieti po
zapnutí zadných hmlových svetiel. (Pozri časť
“Spínač hmloviek” (Str. 134).)

Indikátor prekĺzavania
MEVHT33A1-49E24159-6B65-4CE1-B634-94370CE76A1E

Keď je spínač napájania v polohe ON, rozsvieti sa
indikátor prekĺzavania potom zhasne.

Táto kontrolka bliká, keď je systém dynamického
ovládania vozidla (VDC)/program elektronickej
stabilizácie (ESP) alebo systém kontroly trakcie v
činnosti, čím vodiča upozorňuje na skutočnosť, že

sa vozidlo približuje k limitu svojej trakcie. Povrch
cesty môže byť klzký.

Keď sa kontrolka rozsvieti pri zapnutom systéme
VDC/ESP, táto kontrolka vodiča upozorňuje na to,
že je v činnosti režim ochrany proti zlyhaniu
systému VDC/ESP a napríklad systém VDC/ESP
možno nefunguje správne. Nechajte systém skon-
trolovať a v prípade potreby opraviť u predajcu
vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni. Ak v
systéme dôjde k poruche, funkcia systému VDC/
ESP sa preruší, ale vozidlo bude stále pojazdné.
Ďalšie informácie nájdete v časti “Systém dyna-
mickej kontroly vozidla (VDC)/elektronický stabili-
začný program (ESP)” (Str. 407) tejto príručky.

Indikátor malého svetla
MEVHT33A1-B9DA9F59-94DD-479E-A4ED-F9B3237B5784

Tento indikátor svieti, keď je spínač svetlometu v
pozícii „AUTO“, alebo a sú zapnuté
predné obrysové svetlá, zadné kombinačné svetlá,
svetlá značky alebo svetlomety. Indikátor zhasne
po zhasnutí týchto svetiel.

Indikátory smerových svetiel/výstražných svetiel
MEVHT33A1-938BCB58-C7D0-4656-B2E2-A3F2D5C472C5

Indikátor smerových svetiel/výstražných svetiel
bliká, keď páčku smerových svetiel alebo spínač
výstražných svetiel dáte do polohy ZAP. (Pozri časť
“Spínač svetlometov a smerových svetiel” (Str. 126)
alebo “Spínač výstražných svetiel” (Str. 438).)

Indikátor vypnutia dynamickej kontroly vozidla (VDC)
(pre Rusko a Ukrajinu)/INDIKÁTOR VYPNUTIA ELEKTRONIC-
KÉHO STABILIZAČNÉHO PROGRAMU (ESP) (pre Európu)

MEVHT33A1-5708F032-0868-4A79-BBAB-8EBEC2356AFE
Kontrolka sa rozsvieti, keď je systém VDC/ESP
vypnutý. Označuje to, že systém VDC/ESP a systém
kontroly trakcie nefungujú.

Zapnite VDC/ESP pomocou informačného displeja
vozidla alebo reštartujte systém e-POWER a sy-
stém bude fungovať normálne. (Pozri časť “Systém
dynamickej kontroly vozidla (VDC)/elektronický
stabilizačný program (ESP)” (Str. 407).)

Indikátor sa rozsvieti aj vtedy, keď spínač napája-
nia dáte do polohy ON. Indikátor zhasne približne
po 2 sekundách, ak je systém funkčný. Ak indikátor
zostane svietiť alebo sa rozsvieti kontrolka
počas jazdy, nechajte systém skontrolovať u pred-
ajcu NISSAN alebo v odbornom servise.

VÝSTRAHA
VDC/ESP by mal zostať zapnutý, pokiaľ neod-
stránite blato alebo sneh z vozidla.

Počas prevádzky systému VDC/ESP môžete po-
ciťovať mierne vibrácie alebo počuť činnosť systé-
mu pri štartovaní vozidla alebo pri zrýchľovaní,
nejde však o poruchu.
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ZVUKOVÉ UPOZORNENIA
MEVHT33A1-42904A1A-6A75-4B8C-8F34-6D9818D98A82

Indikátor opotrebovania brzdovej doštičky
MEVHT33A1-EF2EB7E0-B227-4E63-9DC8-B730CC13FB1B

Brzdové doštičky kotúčových bŕzd majú zvukové
indikátory opotrebovania. Keď brzdová doštička
potrebuje výmenu, bude vydávať vysoký, škrípajúc
zvuk, keď bude vozidlo v pohybe. Tento škrípavý
zvuk budete prvýkrát počuť po stlačení brzdového
pedálu. Pri ešte väčšom opotrebovaní brzdovej
doštičky budete tento zvuk počuť aj keď nebude
brzdový pedál stlačený. Ak zaregistrujete takýto
zvuk, dajte si brzdové doštičky čím skôr vymeniť.

Signál upozornenia na zapnuté svetlomety
MEVHT33A1-72168721-DFA8-448A-961A-A3FACAB0A8E3

Zaznie signál upozornenia na svetlá, keď bude
spínač svetlometov alebo v polohe po
vypnutí systému e-POWER a pri rozsvietenom
svetle sa otvoria dvere vodiča.

Keď opúšťate vozidlo, otočte spínač svetiel do
polohy „AUTO“.

Zvukové znamenie výstrahy pri zamknutých dverách
MEVHT33A1-CDD39E88-C73A-4269-A594-36A1C7E4BD29

Keď zaznie zvukové znamenie, určite skontrolujte
vozidlo a aj inteligentný kľúč. Pozrite si časť
“Príručka riešenia problémov” (Str. 173).

Zvukové znamenie pomoci pri jazde (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-C7A87EDE-C625-4350-A10C-264BD4A3EC94

Môžete počuť zvukové znamenie, ak je aktívny
niektorý z nasledovných systémov (ak je vo
výbave):

* Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW)
* Inteligentné riadenie jazdného pruhu

* Núdzový asistent jazdných pruhov (ELA)
* Varovanie pri sledovaní mŕtveho uhla (BSW)
* Inteligentný zásah pri sledovaní mŕtveho uhla
* Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
* Systém inteligentného tempomatu (ICC)
* ProPILOT Assist
* Inteligentná núdzová brzda so systémom

detekcie chodcov
* Inteligentné varovanie pred čelnou kolíziou
* Systém inteligentného upozornenia na pozor-

nosť vodiča
* Zadné automatické brzdenie (RAB)
* Systém parkovacieho snímača (sonaru)
Pre doplňujúce informácie si pozrite “5. Naštarto-
vanie a riadenie” tejto príručky.

MEVHT33A1-6D9C121F-66F2-4E94-B825-8FDBDA9E3881

MJVI1272X

Príklad

Displej s informáciami o vozidle sa nachádza,
ako je to vyobrazené vyššie, a zobrazuje výstrahy a
informácie. Zobrazené sú tiež nasledovné položky,
ak je nimi vozidlo vybavené:

* Nastavenia vozidla
* Informácie palubného počítača
* Podpora riadenia
* Informácie systému tempomatu
* ProPILOT Assist
* Prevádzkové informácie inteligentného kľúča
* Audio informácie
* Navigácia - smer odbočenia
* Indikátory a výstrahy
* Informácie o tlaku vzduchu v pneumatikách
* Iné informácie
Upozorňujeme, že text zobrazený na informačnom
displeji vozidla v tejto príručke je napísaný v
britskej angličtine. V informáciách pre anglickú
verziu systému v Spojenom kráľovstve a v USA sú
určité rozdiely.
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Nastavenia jazyka nájdete v časti “Jednotka/jazyk”
(Str. 106).

ZMENA ZOBRAZENIA OBRAZOVKY MERAČA
(modely so zobrazením na celý displej)

MEVHT33A1-9F076286-B7EA-46DF-85A0-5AECC1466B5F
Pre modely so zobrazením na celý displej je možné
zmeniť zobrazenie displeja merača na rozšírené
zobrazenie pre zväčšenie oblasti informačného
displeja vozidla. Pozrite si časť “Zmena zobrazenia
obrazovky merača (modely so zobrazením na celý
displej)” (Str. 83) ako zmeniť zobrazenie.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE DISPLEJA S INFORMÁCIAMI O VOZIDLE
MEVHT33A1-F8D0322A-B22A-4766-9C1E-40C705DBD19A

MWAC0822X

Zobrazenie informácií o vozidle môžete zmeniť
pomocou posuvného voliča , a

na volante.

Rolovacie tlačidlo – pohybujte sa cez položky
a zmeňte alebo vyberte položku na infor-
mačnom displeji vozidla
Toto rolovacie tlačidlo umožňuje navigáciu
nahor/nadol a stlačením sa vyberie

- návrat do predchádzajúcej ponuky
- zmena jednej obrazovky displeja

na inú (napr. jazda, spotreba paliva)
- zobrazenie obrazovky [Ponuka skra-

tiek]

PONUKA SKRATIEK
MEVHT33A1-249C72A3-AEBB-4CBF-87FF-7AC598DFFA1F

Keď sa tlačidlo , na displeji s informáciami o
vozidle sa zobrazí obrazovka [Ponuka skratiek].
Vyberte ponuku otáčaním rolovacieho voliča a
stlačte ho.

Dostupné sú nasledovné ponuky:

* [Núdzový jazdný pruh] (ak je súčasťou výbavy)
Umožňuje používateľovi uviesť systém núdzo-
vého asistenta jazdných pruhov (ELA) do polo-
hy ON/OFF.

* [Zmena zobrazenia] (ak je k dispozícii)
Umožňuje používateľovi zmeniť zobrazenie
obrazovky merača. (Pozri časť “Zmena zobra-
zenia obrazovky merača (modely so zobraze-
ním na celý displej)” (Str. 83).)

* [Zdroj zvuku] (ak je k dispozícii)
Umožňuje používateľovi vybrať dostupný zdroj
zvuku. (Pozrite si samostatnú príručku vlast-
níka pre systém NissanConnect s informáciami
o audio systéme.)

* [Asistencia pre vodiča] (ak je súčasťou výbavy)
Umožňuje používateľovi zmeniť niektoré funk-
cie v nastaveniach [Asistencia vodiča]. (Pozri
časť “[Asistencia pre vodiča]” (Str. 99).)

* [Osobné zobrazenie] (ak je súčasťou výbavy)
Umožňuje používateľovi zmeniť nastavenia

[Osobné zobrazenie]. (Pozri časť “Osobné zo-
brazenie (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 101).)

ÚVODNÝ DISPLEJ
MEVHT33A1-90A3D848-634B-472C-AF5E-15E3842FBF27

Ak je spínač zapnutia v polohe ON, na displeji s
informáciami o vozidle sa môžu zobraziť nasle-
dovné obrazovky, ak je nimi vozidlo vybavené:

* [Domov]
* [Prázdne]
* [Speed]
* [Počítadlo jazdy]
* [História šetrenia paliva]
* [Sprievodca pre pedál ECO]
* [Tlaky pneumatík]
* [Tok energie]
* [Navigácia]
* [Kompas]
* [Audio]
* [Asistenti riadenia]
* [Inteligentný tempomat] (ICC)
* [Systém ProPILOT Assist]
* [Dopravná značka]
* [Výstrahy]
* [Nastavenia]
Výstrahy sa zobrazujú len vtedy, ak sú nejaké
prítomné. Viac informácií o výstrahách a indikáto-
roch nájdete v časti “Upozornenia a indikátory
displeja s informáciami o vozidle” (Str. 108).

Ak chcete ovládať, ktoré položky sa zobrazia na
displeji s informáciami o vozidle, pozrite si časť
“[Nastavenia]” (Str. 99).
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[NASTAVENIA]
MEVHT33A1-E233C786-3E74-4173-8958-C7A5639566C3

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

* Nastavenie [VDC] (s výnimkou pre Európu) /
Nastavenie [ESP] (pre Európu)

* [Asistencia pre vodiča]
* [Osobné zobrazenie] (ak je súčasťou výbavy)
* [Displej smerujúci hore] (ak je súčasťou výbavy)
* [Nastavenia ECO]
* [Tlaky pneumatík]
* [Hodiny]
* [Nastavenia vozidla]
* [Údržba]
* [Nastavenia displeja]
* [Jednotka/Jazyk]
* [I-kľúč Link] (ak je súčasťou výbavy)
* [Obnovenie továrenských nastavení]

[Nastavenie VDC] / [Nastavenie ESP]
MEVHT33A1-96070DCB-ACAE-48CC-8334-FDE687F7C9E8

Pre zmenu nastavení použite otočný volič a
stlačte ho.

* [Systém]
Umožňuje používateľovi zapnúť alebo vypnúť
systém dynamického ovládania vozidla (VDC)/
program elektronickej stability (ESP). Predvo-
lené nastavenie systému VDC/ESP je ZAP. Ak je
systém VDC/ESP vypnutý, rozsvieti sa indiká-
tor VDC/ESP VYP.

POZNÁMKA:

Pri väčšine jazdných podmienok by malo vozidlo
jazdiť so zapnutým systémom VDC/ESP. (Pozri
časť “Systém dynamickej kontroly vozidla (VDC)/
elektronický stabilizačný program (ESP)” (Str.
407).)

[Asistencia pre vodiča]
MEVHT33A1-4BAE8C7C-F73E-403E-98F8-E2D0124F6AD9

Ak chcete zmeniť stav, výstrahy, prípadne zapnúť
alebo vypnúť ktorýkoľvek zo systémov/výstrah
zobrazených v ponuke [Asistencia pre vodiča], na
výber použite rolovacieho tlačidlo a zmeňte
položku ponuky:

* [Asistent riadenia] (ak je súčasťou výbavy)
* [Jazdný pruh] (ak je súčasťou výbavy)
* [Mŕtvy uhol] (ak je súčasťou výbavy)
* [Núdzová brzda] (ak je súčasťou výbavy)
* [Dopravná značka] (ak je súčasťou výbavy)
* [Link Navi TEMPOMATU] (ak je súčasťou vý-

bavy)
* [Link obmedzovača rýchlosti] (ak je súčasťou

výbavy)
* [Hĺbka obmedzenia rýchlosti] (ak je súčasťou

výbavy)
* [Pomoc pri parkovaní] (ak je súčasťou výbavy)
* [Upozornenie na križujúcu premávku za vozid-

lom] (ak je súčasťou výbavy)
* [Upozornenie na pozornosť vodiča] (ak je

súčasťou výbavy)
* [Upozornenie časovača]
* [Nízka teplota upozornenie]

* [Sila na otáčanie volantu]
* [Ovládanie podvozka]

[Asistent riadenia] (ak je súčasťou výbavy):
Umožňuje používateľovi uviesť asistenta riadenia
do polohy ON/OFF. (Pozri časť “ProPILOT Assist (ak
je vo výbave)” (Str. 344).)

[Jazdný pruh] (ak je súčasťou výbavy):
* [Výstraha]

Umožňuje používateľovi uviesť systém varo-
vanie pri zmene jazdného pruhu (LDW) do
polohy ON/OFF.

* [Intervencia] (ak je súčasťou výbavy)
Umožňuje používateľovi uviesť systém inteli-
gentného riadenia jazdného pruhu do polohy
ON/OFF.

* [Núdzový jazdný pruh] (ak je súčasťou výbavy)
Umožňuje používateľovi uviesť systém núdzo-
vého asistenta jazdných pruhov (ELA) do polo-
hy ON/OFF.

* [Citlivosť jazdného pruhu] (ak je súčasťou
výbavy)
Umožňuje používateľovi zvoliť nižšie uvedenú
položku.
— [Silná]
— [Normálna]
— [Stredná]

* [Hladina vibrácií]
Umožňuje používateľovi zvoliť nižšie uvedenú
položku.
— [Vysoká]
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— [Stredne]
— [Nízka]

(Pozri časť “Varovanie pri zmene jazdného pruhu
(LDW) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 286), “Systém
inteligentného riadenia jazdného pruhu (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 290) a “Núdzová asistencia
jazdných pruhov (ELA) (ak je súčasťou výbavy)” (Str.
296).)

[Mŕtvy uhol] (ak je súčasťou výbavy):
* [Výstraha]

Umožňuje používateľovi uviesť systém varo-
vania pri mŕtvom uhle (ESP) do polohy ON/
OFF.

* [Intervencia] (ak je súčasťou výbavy)
Umožňuje používateľovi uviesť systém inteli-
gentného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla
do polohy ON/OFF.

(Pozri časť “Rozpoznanie mŕtveho uhla (BSW) (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 303) a “Systém inteligent-
ného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 309).)

[Núdzová brzda] (ak je súčasťou výbavy):
Modely bez systému zadného automatického
brzdenia (RAB):

Umožňuje používateľovi zapnúť/vypnúť systém
inteligentného núdzového brzdenia s detekciou
chodcov a systém inteligentného varovania pred
čelnou zrážkou.

Modely so zadným automatickým brzdovým sy-
stémom (RAB):

* [Vpredu]
Umožňuje používateľovi zapnúť/vypnúť sy-

stém inteligentného núdzového brzdenia s
detekciou chodcov a systém inteligentného
varovania pred čelnou zrážkou.

* [Vzadu]
Umožňuje používateľovi uviesť systém auto-
matického zadného brzdenia (RAB) do polohy
ZAP/VYP.

(Pozri časť “Systém inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov (ak je súčasťou vý-
bavy)” (Str. 375), “Inteligentné varovanie pred čel-
nou zrážkou (ak je vo výbave)” (Str. 385) a “Zadné
automatické brzdenie (RAB) (ak je súčasťou vý-
bavy)” (Str. 393).)

[Dopravná značka] (ak je súčasťou výbavy):
Umožňuje používateľovi uviesť rozoznávanie do-
pravných značiek (TSR) do polohy ZAP/VYP. (Pozri
časť “Rozpoznávanie dopravných značiek (TSR) (ak
je súčasťou výbavy)” (Str. 283).)

[Link Navi TEMPOMATU] (ak je súčasťou výbavy):
Umožňuje používateľovi prepnúť funkciu CRUISE
Navi Link do stavu ON/OFF.

[Link obmedzovača rýchlosti] (ak je súčasťou
výbavy):
Modely bez ProPILOT s Navi-link:

Umožňuje používateľovi prepnúť funkciu Speed
Limit Link do polohy ON/OFF.

Modely s ProPILOT s Navi-link:

Umožňujú používateľovi prispôsobiť funkciu link
obmedzovača rýchlosti.

* [VYP]

* [Výzva]
* [Automaticky]

[Hĺbka obmedzenia rýchlosti] (ak je súčasťou
výbavy):
Umožňuje používateľovi nastaviť, či by sa mal
rýchlostný limit, ktorý používa link rýchlostného
limitu akceptovať presne alebo s toleranciou -10
km/h (–5 MPH) až +10 km/h (+5 MPH).

[Pomoc pri parkovaní]:
Ak chcete zmeniť stav, prípadne zapnúť alebo
vypnúť ktorýkoľvek zo systémov zobrazených v
ponuke [Park. Asistent], použite rolovacie tlačidlo

a zmeňte položku ponuky:

* [Pohyblivý objekt] (ak je súčasťou výbavy)
Umožňuje používateľovi uviesť detekciu po-
hybujúcich sa objektov (MOD) do polohy ON/
OFF.

* [Zobrazenie]
Umožní používateľovi uviesť parkovací snímač
(sonar) do polohy ON/OFF.

* [Vpredu] (ak je súčasťou výbavy)
Umožňuje používateľovi uviesť predné sníma-
če do polohy ON/OFF.

* [Vzadu]
Umožňuje používateľovi uviesť zadné snímače
do polohy ON/OFF.

* [Bočné] (ak je súčasťou výbavy)
Umožňuje používateľovi prepínať bočné sní-
mače do polohy ON/OFF (Zap./Vyp.).

* [Vzdialenosť]
Umožňuje používateľovi vybrať vzdialenosť
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detekcie snímača (ďaleko, stredne blízko alebo
blízko).

* [Hlasitosť]
Umožňuje používateľovi vybrať hlasitosť tónu
(vysoká, stredná alebo nízka).

(Pozri časť “Rozpoznanie pohyblivých objektov
(MOD) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 220) a “Systém
parkovacieho snímača (sonaru)” (Str. 412).)

[Upozornenie na križujúcu premávku za vozid-
lom] (ak je súčasťou výbavy):
Umožňuje používateľovi uviesť upozornenie na
premávku za vozidlom (RCTA) do polohy ZAP/
VYP. (Pozri časť “Upozornenie na dopravu za
vozidlom (RCTA) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 318).)

[Upozornenie na pozornosť vodiča] (ak je súča-
sťou výbavy):
Umožňuje používateľovi zapnúť alebo vypnúť
inteligentné upozornenie vodiča. (Pozri časť “Sy-
stém inteligentného upozornenia vodiča (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 391).)

[Upozornenie časovača]:
Umožňuje používateľovi nastaviť upozornenie ča-
sovača alebo ho resetovať.

* (Aktuálny čas)/(Nastaviť čas)
* [Resetovať]

[Nízka teplota upozornenie]:
Umožňuje používateľovi uviesť funkciu upozorne-
nia na nízku teplotu do polohy ZAP/VYP.

[Sila na otáčanie volantu]:
Umožňuje používateľovi nastaviť elektrické riade-
nie na zníženie alebo zvýšenie účinnosti riadenia.

* [Režim jazdy]
* [Štandard]
* [Šport]

[Ovládanie podvozka]:
* [Sledovanie stopy]

Umožňuje používateľovi zapnúť alebo vypnúť
túto funkciu.

(Pozri časť “Systém inteligentného riadenia trasy”
(Str. 409).)

Osobné zobrazenie (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-AAE638FC-42EB-4197-A94F-E4D2A5ADF88D

Pre zmenu zobrazenia v ponuke Osobné zobraze-
nie použite na výber rolovacie tlačidlo a zmeňte
položku ponuky:

* [Prázdne]
* [Navigation] (ak je súčasťou výbavy)
* [Čas do cieľa] (ak je vo výbave)
* [Trasa]

— [Od resetu]
— [Od štartu]
— [Od natankovania]

* [Poloha riadiacej páky]
* [Priemerná rýchlosť]

— [Od resetu]
— [Od štartu]
— [Od natankovania]

* [Brzdové svetlo]

[Displej smerujúci hore] (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-858B3DE8-E1C5-4BE9-BFAB-A0FA03F7AA39

Ak chcete zmeniť stav, prípadne zapnúť alebo
vypnúť ktorýkoľvek zo systémov zobrazených v
ponuke [Displej s projekciou na čelné sklo], použite
na výber rolovacie tlačidlo a zmeňte položku
ponuky:

* [Jas]
* [Výška]
* [Rotácia]
* [Výber obsahu]

— [Navigation] (ak je súčasťou výbavy)
— [Asistenti riadenia]
— [Dopravná značka]
— [Audio]
— [Telefón]

* [Resetovať]
(Pozri časť “Head Up displej (HUD) (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 124).)

Nastavenia ECO
MEVHT33A1-62C1E47D-282E-46D7-9B40-8F52F1174644

Toto nastavenie užívateľovi umožňuje zmeniť na-
stavenia systému režimu ECO.

Ak chcete zmeniť stav, prípadne zapnúť alebo
vypnúť ktorýkoľvek zo systémov zobrazených v
ponuke [Nastavenia ECO], použite na výber rolo-
vacie tlačidlo a zmeňte položku ponuky:

* [Režim jazdy ECO]
— [ECO Cruise Control]
— [Ovládanie klimatizácie ECO]

* [Ekologické informácie o nastavení]
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— [Indikátor ECO]
— [Záznam jazdy ECO]

* [Zobraziť históriu]
Pre resetovanie histórie zobrazenia:
1) Pomocou otočného voliča zvoľte [Zo-

braziť históriu] a stlačte ho.
2) Stlačte otočný volič .
3) Zvoľte [Áno] a stlačte rolovací volič .

* [Pneumatika ECO] (ak je vo výbave)
Stlačte rolovací volič , aby ste zapli alebo
vypli [Pneumatika ECO].

Tlak v pneumatikách
MEVHT33A1-82A0193C-FDEF-44BE-93FE-476A5CD771E7

Všetky nastavenia v ponuke [Tlaky pneumatík] sa
týkajú systému sledovania tlaku v pneumatikách
(TPMS). (Pozri časť “Systém sledovania tlaku v
pneumatikách (TPMS)” (Str. 259) a “Štítok na
pneumatike” (Str. 502).)

* [Cieľový vpredu]
* [Cieľový vzadu]
* [Jednotka tlaku pneumatiky]
* [Kalibrovať]

[Cieľový vpredu]:
[Cieľový vpredu] je predpísaný tlak pre pneumatiky
vpredu, ktorý je uvedený na štítku pneumatiky.

Pomocou rolovacieho voliča vyberte a zmeňte
hodnotu tlaku v pneumatike na Cieľový vpredu.

[Cieľový vzadu]:
Tlak v pneumatike [Cieľový vzadu] je predpísaný
tlak pre pneumatiky vzadu, ktorý je uvedený na
štítku pneumatiky.

Pomocou rolovacieho voliča vyberte a zmeňte
hodnotu tlaku v pneumatike [Cieľový vzadu].

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

* [psi]
* [bar]
* [kPa]
* [kgf/cm2]
Pomocou rolovacieho voliča vyberte a zmeňte
jednotku.

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

V zriedkavých prípadoch môže byť potrebné pre-
kalibrovať referenčnú teplotu systému TPMS. Táto
činnosť by sa mala robiť iba pri úprave skutočného
tlaku v pneumatike, ak sa aktuálna okolitá teplota
výrazne líši od aktuálnej kalibračnej teploty. (Pozri
časť “Systém sledovania tlaku v pneumatikách
(TPMS)” (Str. 259).)

Pomocou rolovacieho voliča spustíte alebo
zrušíte proces kalibrácie. (Pozri časť “Vynulovanie
TPMS” (Str. 261).)

Hodiny
MEVHT33A1-8F1CA551-D7A7-4C32-A0C6-E40F2801FF12

Umožní užívateľovi nastaviť hodiny a čas v rámci
informačného displeja vozidla.

* [Zobrazenie]
* [Režim hodín ] (ak je súčasťou výbavy)
* [Formát hodín]
* [Summer Time] (Letný čas) (ak je súčasťou

výbavy)
* [Time Zone] (Časové pásmo) (ak je súčasťou

výbavy)
* [Nastaviť hodiny manuálne] (ak je vo výbave)
Hodiny je možné nastaviť na stredovom displeji.
Pozrite si časť “Základné ovládanie audio systému”
(Str. 236) (ak je ním vozidlo vybavené) alebo v
samostatnom návode na obsluhu NissanConnect
(ak je ním vozidlo vybavené).

Nastavenia vozidla
MEVHT33A1-3672DC67-1462-4A3A-A242-4C0FA84E3384

Nastavenia vozidla umožňujú užívateľovi meniť
nastavenia pre nasledujúce ponuky.

* [Elektricky ovládané zadné dvere] (ak sú súča-
sťou výbavy)

* [Osvetlenie]
* [Smerovka]
* [Zamknutie]
* [Stierače]
* [Systém alarmu] (ak je súčasťou výbavy)
* [Jazdná pozícia] (ak je súčasťou výbavy)
* [Upozornenie na zadné dvere] (ak je súčasťou

výbavy)
* [Zasúvacie zrkadlo]
Nastavenia vozidla môžete zmeniť pomocou rolo-
vacieho voliča .

[Elektricky ovládané zadné dvere] (ak sú súča-
sťou výbavy):
Týmto sa umožňuje používateľovi zapnúť alebo
vypnúť napájanie zadných dverí.

[Osvetlenie]:
Ponuka [Osvetlenie] obsahuje nasledujúce mož-
nosti:

* [Uvítacie svetlo]
Uvítacie osvetlenie môžete zapnúť alebo vy-
pnúť. Pomocou rolovacieho voliča túto
funkciu zapnite alebo vypnite.

* [Automatické osvetlenie interiéru]
Vnútorné osvetlenie môžete nastaviť ako ZA-
PNUTÉ alebo VYPNUTÉ. Pomocou rolovacieho
voliča túto funkciu zapnite alebo vypnite.
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* [Náladové osvetlenie] (ak je súčasťou výbavy)
Je možné nastaviť jas pre náladové osvetlenie.
Pomocou rolovacieho tlačidla vyberte jas.

[Smerovka] (ak je vo výbave):
Nadradená funkcia „3 bliknutia zap“ sa dá nastaviť
ako zapnutá ON alebo vypnutá OFF. V ponuke
[Smerovka] vyberte položku [3 bliknutia zap]. Po-
mocou rolovacieho voliča túto funkciu zapnite
alebo vypnite.

[Zamknutie]:
Ponuka [Zamknutie] obsahuje nasledujúce mož-
nosti:

* [Zámok dverí I-Key] (ak je súčasťou výbavy)
Keď je táto položka zapnutá, aktivujú sa
snímače zamknutia alebo kapacitného
odomknutia (na kľučkách predných dverí) a
dotykový spínač. Pomocou rolovacieho voliča

túto funkciu zapnete alebo vypnete.
* [Selektívne odomknutie]

Keď je táto položka zapnutá, pri použití
snímača kapacitného odomknutia na kľučke
dverí vodiča alebo kapacitného snímača
odomknutia sa odomknú len príslušné dvere.
Všetky dvere sa dajú odomknúť, ak sa do 5
sekúnd po použití kapacitného snímača
odomknutia dotknete snímača uzamknutia
alebo do 5 sekúnd po stlačení spínača po-
žiadaviek znova stlačíte spínač požiadaviek. Ak
je táto položka vypnutá, všetky dvere sa
odomknú, keď sa snímač kapacitného odomk-
nutia alebo dotykový spínač použije raz. Po-
mocou rolovacieho voliča túto funkciu
zapnete alebo vypnete.

[Stierače]:
Ponuka [Stierače] obsahuje nasledujúce možnosti:

* [Závisí od rýchlosti]
Funkciu „Závisí od rýchlosti“ môžete zapnúť
alebo vypnúť. Pomocou rolovacieho voliča
túto funkciu zapnite alebo vypnite.

* [Automatické stierače]
Funkciu „Automatické stierače“ môžete zapnúť
alebo vypnúť. Pomocou rolovacieho voliča
túto funkciu zapnite alebo vypnite.

* [Stieranie pri cúvaní]
Funkciu „Stieranie pri cúvaní“ môžete nastaviť
na hodnotu ON (Zap.) alebo OFF (Vyp.). Po-
mocou rolovacieho voliča túto funkciu
zapnite alebo vypnite.

[Systém alarmu] (ak je súčasťou výbavy):
Ponuka [Systém alarmu] obsahuje nasledujúce
možnosti:

* [Vždy ZAP]
Keď je táto položka vybratá, ultrazvukový
snímač a snímač náklonu (ak je nainštalovaný)
sa aktivujú vždy, keď je nastavený alarm.

* [Opýtať sa pri ukončení]
Ak je táto položka vybratá, systém alarmu
poskytne možnosť vypnúť ultrazvukový sní-
mač a snímač náklonu (ak je namontovaný) po
nastavení vypínača do polohy „OFF“ (Vyp.).

* [Deaktivovať raz]
Keď je táto položka vybratá, ultrazvukový
snímač a snímač náklonu (ak je namontovaný)
budú deaktivované až do nasledujúceho vy-
pnutia systému alarmu.

[Jazdná pozícia] (ak je súčasťou výbavy):
* [Posun sedadla pri vystupovaní]

Umožňuje užívateľovi zapnúť alebo vypnúť
túto funkciu. (Pozri časť “Systém automatické-
ho nastavenia polôh pre vodiča (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 190).)

[Upozornenie na zadné dvere] (ak je súčasťou
výbavy):
Umožní používateľovi zvoliť položku nižšie.

* [Klaksón a upozornenie]
* [Len upozornenie]
* [VYP]

[Zasúvacie zrkadlo]:
Umožní používateľovi zvoliť položku nižšie.

* [Auto sklápanie VYP]
* [Vysunúť pri zapnutom napájaní]
* [Vyklopiť pri odomknutí]

Údržba
MEVHT33A1-C4CD29BE-A25A-4D00-A0C8-876E59C65704

Režim údržby umožňuje používateľovi skontrolo-
vať vzdialenosť do výmeny oleja alebo nastaviť
upozornenia na pripomenutie intervalov údržby.
Ak chcete zmeniť položku:

Vyberte položku „Údržba“ pomocou rolovacieho
voliča a stlačte ho.

* [Service]
* [Vzduchový filter]
* [Pneumatika]
* [Iné]
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[Service]:
Servis (systém kontroly oleja) informuje o vzdiale-
nosti do výmeny oleja. Nikdy neprekračujte jeden
rok alebo 15 000 km (9 000 míľ) (okrem Ukrajiny)
alebo 10 000 km (6 250 míľ) (pre Ukrajinu) medzi
intervalmi výmeny oleja.

Zobrazí,
keď je za-
paľovanie

ZAP

Časovanie displeja Vyžaduje sa akcia

Servis
oleja mo-
tora v dô-

sledku
xxx km

(míľ)

Zvyšná životnosť
oleja je menšia, ako
1 500 km (940 míľ),
1 000 km (625 míľ),
500 km (312,5 míľ),
400 km (250 míľ),
300 km (187,5 míľ),
200 km (125 míľ),
100 km (62,5 míľ).

Naplánujte si servis
svojho vozidla.

Servis
motoro-

vého oleja
v dôsled-

ku

Zostávajúca život-
nosť oleja je 0 km
(0 míľ).

Nechajte si vykonať
servis svojho vo-
zidla v rámci dvoch
týždňov alebo po
menej ako 800 km
(500 míľ).

Interval výmeny oleja nemôžete nastaviť ma-
nuálne.

Rozsah intervalov výmeny oleja sa vypočíta v
závislosti od jazdných podmienok a je nastavený
automaticky systémom ovládania oleja. Keď sa
blíži koniec servisného intervalu, zobrazí sa upo-
zornenie.

Keď je na informačnom displeji vozidla zvolená

možnosť Factory Reset (Obnovenie výrobných
nastavení), systém kontroly oleja sa tiež obnoví
na pôvodnú hodnotu. Po výbere možnosti Obno-
venie továrenského nastavenia vymeňte motorový
olej.

UPOZORNENIE
Ak sa zobrazí indikátor výmeny oleja, vymeňte
motorový olej do dvoch týždňov alebo menej
ako 800 km (500 míľ).

Prevádzkou vozidla s opotrebovaným olejom
môžete poškodiť motor.

Resetovanie systému ovládania oleja:

1. Spínač napájania dajte do polohy ON.

2. Stlačte tlačidlo a tlačidlami na
volante, kým sa na informačnom displeji
vozidla nezobrazí [Nastavenia]. Pomocou rolo-
vacieho voliča vyberte položku [Údržba].
Potom stlačte posuvný volič .

3. Vyberte položku [Servis] a stlačte rolovací volič
.

4. Stlačte rolovací volič pre resetovanie in-
štrukcií, zobrazených v spodnej časti obra-
zovky pre údržbu [Servis].

Ak používateľ nastaví upozornenie na výmenu
motorového oleja v inom menu, po výmene
motorového oleja resetujte ponuku [Servis] aj
menu.

[Vzduchový filter]:
Tento indikátor sa zobrazí, keď nastane nastavená
vzdialenosť na výmenu vzduchového filtra. Vzdia-
lenosť na kontrolu alebo výmenu týchto položiek

môžete nastaviť alebo vynulovať. Položky a inter-
valy plánovanej údržby si pozrite v samostatnej
brožúre o údržbe.

[Pneumatika]:
Tento indikátor sa zobrazí po dosiahnutí vzdiale-
nosti, ktorú zákazník nastavil pre výmenu pneu-
matík. Môžete nastaviť alebo vynulovať vzdialenosť
pre výmenu pneumatík.

VÝSTRAHA
Indikátor výmeny pneumatík nie je náhradou
za pravidelnú kontrolu pneumatík, a to vrátane
kontroly tlaku pneumatík. (Pozri časť “Výmena
pneumatík a kolies” (Str. 488).) Na opotrebo-
vanie pneumatík a čas, kedy je pneumatiky
potrebné vymeniť, má vplyv mnoho faktorov, a
to vrátane nahustenia pneumatík, geometrie,
jazdných návykov a cestných podmienok. Na-
stavenie indikátora výmeny pneumatík na
určitú najazdenú vzdialenosť neznamená, že
vaše pneumatiky vydržia takúto dobu. Indiká-
tor výmeny pneumatík používajte len ako
pomôcku a vždy vykonávajte pravidelné kon-
troly pneumatík. Nevykonávanie pravidelných
kontrol pneumatík, a to vrátane kontroly tlaku
pneumatík, môže mať za následok poruchu
pneumatiky. Môže dôjsť k vážnemu poškode-
niu vozidla a aj k nehode, ktorej následkom
môže byť vážne zranenie osôb alebo smrť.

[Iné]:
Tento indikátor sa zobrazí, keď uplynie zákazní-
kom stanovená vzdialenosť na kontrolu alebo
výmenu iných položiek údržby ako motorového
oleja, vzduchového filtra a pneumatík. Medzi ďalšie
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položky údržby môže patriť napríklad rotovanie
pneumatík. Vzdialenosť na kontrolu alebo výmenu
položiek môžete nastaviť alebo vynulovať.

Nastavenia displeja
MEVHT33A1-F20D3FC2-CB7C-4785-AF30-9F40E9B4FFC3

Nastavenia displeja umožňujú zákazníkovi výber z
viacerých možností merača.

Nastavenia displeja môžete zmeniť pomocou rolo-
vacieho voliča .

Výber obsahu:
Zobrazí dostupné obrazovky, ktoré je možné
zobraziť na informačnom displeji.

Navádzanie na ceste (ak je súčasťou výbavy):
Pre zmenu nastavení použite otočný volič a
stlačte ho.

* [Upozornenie(-a)]
Nastavenie [Upozornenia(-í)] umožňuje používate-
ľovi zapnúť alebo vypnúť nastavenia navigácie.

Displej tempomatu AUTO (ak je súčasťou vý-
bavy):
Položka [Displej tempomatu AUTO] umožní pou-
žívateľovi obrazovku tempomatu zapnúť alebo
vypnúť.

Uvítanie:
[Uvítací efekt] zobrazí dostupné nastavenia uvíta-
cieho efektu.

* Animácia
* Zvuk

Prevádzka navádzania:
[Prevádzka navádzania] zobrazí dostupné nasta-
venia prevádzky navádzania.

* [Svetlá]
* [Stierač]

— [Vpredu]
— [Vzadu]

* [Asistent diaľkových svetiel] (ak je súčasťou
výbavy)

* [Adaptívny svetlomet ] (ak je súčasťou výbavy)
* [Pamäť sedadla] (ak je súčasťou výbavy)
* [Obmedzovač rýchlosti] (ak je súčasťou vý-

bavy)
* [Ovládanie tempomatu] (ak je súčasťou vý-

bavy)

Jednotka/jazyk
MEVHT33A1-39CD3CB2-7EC3-477A-B1A8-B21D4F076815

Jednotky alebo jazyk zobrazený na displeji s
informáciami o vozidle môžete zmeniť:

* [Distance/Fuel]
* [Tlaky pneumatík]
* [Teplota]
* [Jazyk]
Pomocou tlačidiel rolovacieho voliča vyberte a
zmeňte jednotky displeja s informáciami o vozidle.

[Distance/Fuel]:
Jednotku pre spotrebu paliva, ktorá sa zobrazuje
na displeji s informáciami o vozidle, môžete zmeniť.

* [míle, MPG] (ak je súčasťou výbavy)
* [km, l/100km]
* [km, km/l]
* [míle, MPG (UK)] (ak je súčasťou výbavy)
* [míle, MPG (USA)] (ak je súčasťou výbavy)

Pomocou rolovacieho voliča vyberte a zmeňte
jednotku.

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

* [psI]
* [bar]
* [kPa]
* [kgf/cm2]
(Pozri časť “Tlak v pneumatikách” (Str. 102).)

[Teplota]:
Teplota, ktorá sa zobrazuje na displeji s informá-
ciami o vozidle, sa dá zmeniť z:

* [°C]
* [°F]
Na prepínanie možností použite posuvný volič .

[Jazyk]:
Jazyk displeja s informáciami o vozidle môžete
zmeniť.

Pomocou tlačidiel rolovacieho voliča vyberte a
zmeňte jednotky displeja s informáciami o vozidle.

[I-kľúč Link] (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-079C8A88-134F-403F-AA99-7E3CA67FA5BD

[I-kľúč Link] je možné ON/OFF pomocou rolova-
cieho voliča . Zobrazí sa synchronizovaný kľúč a
jeho použitie v tomto vozidle.
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Obnoviť výrobné nastavenia
MEVHT33A1-B12D8C53-7B17-459E-B18A-0A7D125A54F1

Nastavenia v displeji s informáciami o vozidle sa
dajú vrátiť na hodnoty predvolené vo výrobe.
Vynulovanie displeja s informáciami o vozidle:

1. Zvoľte [Obnovenie továrenských nastavení]
pomocou otočného voliča a stlačte ho.

2. Stlačením otočného voliča vyberte možnosť
[Áno], ak chcete vrátiť všetky nastavenia na
predvolené hodnoty.
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UPOZORNENIA A INDIKÁTORY DISPLEJA S INFORMÁCIAMI O VOZIDLE

MEVHT33A1-CA7D0C05-2E4C-40FB-9EFB-185514B7E532

MWAC1057X
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MWAC1058XV2
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MWAC1059X

V závislosti od modelu sa môžu zobrazené obrázky
odlišovať.

1. indikátor spustenia systému e-POWER
MEVHT33A1-0D73D198-9373-456B-BC09-DCA7D1B28AA7

Tento indikátor sa zobrazí, keď je radiaca páka v
polohe P (parkovanie).

Táto správa znamená, že systém e-POWER bol
naštartovaný stlačením spínača zapaľovania pri
stlačenom brzdovom pedáli. Systém e-POWER
môžete spustiť priamo v ktorejkoľvek polohe
vypínača.

2. Výstraha [Nebol detegovaný žiadny kľúč]
MEVHT33A1-A8E495E1-3BB6-4137-9793-4ED36995E1AE

Táto výstraha sa zobrazí, keď sú dvere zatvorené
pomocou inteligentného kľúča, ktorý je pone-
chaný mimo vozidla a systém e-POWER beží.
Uistite sa, že inteligentný kľúč je vo vozidle.

Pozrite si časť “Systém inteligentného kľúča” (Str.
167) pre viac podrobností.

3. Výstraha Preradiť na parkovanie
MEVHT33A1-1738B34C-3D60-4521-BFE5-56625B5C83DB

Toto upozornenie sa zobrazuje striedavo pri otvo-
rení dverí/zadných dverí pri otvorení dverí vodiča s
polohou radenia v akejkoľvek inej polohe ako P
(Parkovanie).

Ak sa táto výstraha zobrazí, stlačte tlačidlo parko-
vanie pre zaradenie pozície P (parkovanie).

Zaznie tiež vnútorný výstražný zvukový signál.
(Pozri časť “Systém inteligentného kľúča” (Str. 167).)

4. Výstraha [Batéria kľúča je slabá]
MEVHT33A1-9DBCCBD2-E0A3-41CA-882F-B0A9F2668A9F

Táto výstraha sa zobrazí, keď dochádza batéria v
inteligentnom kľúči.

Ak sa zobrazí tento indikátor, vymeňte batériu za
novú. Pozrite si časť “Batéria inteligentného kľúča”
(Str. 476).
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5. Prevádzkový indikátor naštartovania
motora pre systém inteligentného kľúča

MEVHT33A1-28B9DEE1-5616-442D-BFAA-07799C87BAAC
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
brzdového pedála sa inteligentným kľúčom dot-
knite spínača napájania. (Pozri časť “Vybitie batérie
inteligentného kľúča” (Str. 266).)

6. Výstraha [Porucha systému kľúča Pozrite si príručku vlastníka]
MEVHT33A1-2FA0B297-40CF-4C7C-91DF-7A1FFFF76AEC

Táto výstraha sa zobrazí v prípade poruchy v
systéme inteligentného kľúča.

Ak sa táto výstraha objaví pri vypnutom systéme
e-POWER, systém e-POWER sa nedá naštartovať.
Ak sa táto výstraha objaví pri bežiacom systéme e-
POWER, s vozidlom sa dá jazdiť. Avšak čo možno
najskôr sa z dôvodu vykonania opravy obráťte na
predajcu vozidiel NISSAN alebo autorizovaný ser-
vis.

7. Výstraha [Release parking brake]
MEVHT33A1-06AD7F99-6D58-4B3F-9BFD-B383D31FCE28

Toto varovanie sa objaví, keď je stlačený plynový
pedál, keď funkciu automatického uvoľnenia par-
kovacej brzdy nie je možné použiť. Manuálne
uvoľnite elektronickú parkovaciu brzdu.

8. Výstraha [Low fuel level]
MEVHT33A1-D1E2AB22-8C58-47D3-950F-0B0ACC5CE0F6

Táto výstraha sa zobrazí, keď sa znižuje hladina
paliva v palivovej nádrži. Čo možno najskôr doplňte
palivo, pričom vám odporúčame doplniť palivo
skôr, ako palivomer dosiahne bod 0 (prázdne). Aj
keď ručička palivomeru dosiahne bod 0 (prázdne),
v nádrži by ešte malo byť malé množstvo paliva.

9. Výstraha [Otvorené dvere/dvere batožinového priestoru]
MEVHT33A1-41D2C188-83A9-4E12-AD35-9EC6F0E720A4

Táto výstraha sa zobrazí, keď sú otvorené alebo
nie sú bezpečne zatvorené ktorékoľvek dvere a/
alebo veko batožinového priestoru. Ikona vozidla
označuje otvorené dvere alebo veko batožinového
priestoru na displeji.

10. Výstraha bezpečnostného pásu
MEVHT33A1-D70FB3FA-7C7A-48A1-904F-DEAE1C096D2A

Toto upozornenie sa zobrazí po prepnutí spínača
zapaľovania do zapnutej polohy ON, kým nie je
zapnutý bezpečnostný pás.

Ak je spona na sedadle vodiča zapnutá, príslušná
grafika sa zobrazí na zeleno. Ak spona nie je
zapnutá, príslušná grafika sa zobrazí červenou
farbou. Ak na sedadle predného spolujazdca a na
zadných sedadlách nie je žiadny cestujúci, prí-
slušná grafika bezpečnostného pásu sa zobrazí
sivou farbou. Ak je jedno zo sedadiel so spolu-
jazdcom zapnuté, príslušná grafika bezpečnostné-
ho pásu sa zobrazí na zeleno. Ak spona nie je
zapnutá alebo sa zmení zo zapnutej na rozopnutú,
príslušná grafika bezpečnostného pásu sa zobrazí
červenou farbou. Ak k tomu dôjde pri rýchlosti
vozidla vyššej ako 15 km/h (10 MPH), zaznie
zvukový signál. Ak sa na sedadlo predného spolu-
jazdca a/alebo na zadné sedadlá položia určité
predmety, môžu spôsobiť zapnutie výstrahy.

Preventívne opatrenia pre používanie bezpečnost-
ných pásov nájdete v “Bezpečnostné pásy” (Str. 40).

11. Výstraha [Nízky tlak pneumatiky]
MEVHT33A1-06BEE7F2-1217-4662-A4BA-9DB172D80DD6

Táto výstraha sa objaví vtedy, keď sa na merači
rozsvieti kontrolka nízkeho tlaku v pneumatike a
rozpozná sa nízky tlak v pneumatike. Výstraha sa
objaví pri každom otočení spínača zapaľovania do
polohy ON, kým bude svietiť kontrolka nízkeho
tlaku v pneumatike. Ak sa objaví táto výstraha,
zastavte vozidlo a upravte tlak na odporúčanú
hodnotu tlaku v pneumatike COLD (za studena),
ktorá je uvedená na štítku pneumatiky. (Pozri časť
“Kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky” (Str. 92) a
“Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)”
(Str. 259).)

12. Výstraha [Kontrola polohy rýchlostnej páky]
MEVHT33A1-E4D81E54-517B-4B17-9A4D-C9DF6C1F8BC9

Toto upozornenie sa zobrazí, keď je radiaca páka v
inej ako stredovej polohe.

Uistite sa, že radiaca páka je v stredovej polohe. Ak
sa upozornenie zobrazí, keď je radiaca páka v
strednej polohe, okamžite kontaktujte predajcu
NISSAN alebo odborný servis.

13. Výstraha [Aktivujte parkovaciu brzdu]
MEVHT33A1-20DB20C2-1DD0-49F7-9742-15DC79DD6405

Táto kontrolka sa rozsvieti, keď v systéme elek-
trického ovládania preraďovania dôjde k poruche.
Obráťte sa čo možno najskôr na predajcu vozidiel
NISSAN alebo autorizovaný servis. Pri parkovaní
vozidla sa ubezpečte, či je aplikovaná parkovacia
brzda. Ak nie je aplikovaná parkovacia brzda,
spínač napájania možno nebude možné vypnúť.
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14. Indikátor zaradenej polohy
MEVGUID-9C58E72A-BE68-4929-BA7D-6A0A3E3DEA6B

Tento indikátor zobrazuje polohu posunu, keď je
vypínač v zapnutej polohe ON.

Pozrite si časť “Systém elektrického ovládania
preraďovania” (Str. 269).

15. Indikátor voliča režimu jazdy
MEVHT33A1-637F9EC0-C23E-4F81-BDC2-9F7EB0329EEF

Ak je zvolený jazdný režim pomocou voliča režimu
jazdy, zobrazí sa správa pre zvolený režim.

* [TERÉN] (modely 4WD)
* [SNEH] (modely 4WD)
* [ŠTANDARD]
* [ECO]
* [ŠPORT]
(Pozri časť “Volič režimu jazdy” (Str. 267).)

16. Indikátor režimu EV
MEVGUID-5D873FC8-6D18-4669-A85C-778831BF08D3

Indikátor režimu EV sa zobrazí, keď je zvolený
režim EV.

(Pozri časť “Režim EV” (Str. 11).)

17. Výstraha [Porucha systému 4WD Pozrite
si príručku vlastníka] (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-3FC048A7-D896-431F-8571-A5D3D60F2A88
Toto upozornenie sa zobrazí, keď systém pohonu
všetkých štyroch kolies (4WD) nefunguje správne
počas prevádzky systému e-POWER. Znížte rých-
losť vozidla a vozidlo nechajte čo možno najskôr
skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre vykonanie
tohto servisného úkonu navštívili predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu. (Pozri časť
“Pohon 4 kolies (4WD) (ak je súčasťou výbavy)”
(Str. 273).)

18. Výstraha [Prepravný režim zapnutý, stlač-
te poistku pamäte] (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-F81A2702-EE27-4658-923D-E54153C21737
Toto upozornenie sa môže zobraziť, ak nie je
zasunutý prepínač rozšíreného úložiska. Keď sa
toto upozornenie zobrazí, zatlačte prepínač roz-
šíreného úložiska, aby sa upozornenie vyplo. (Pozri
časť “Spínač prídavnej pamäte (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 480).)

19. Výstraha [Napájanie sa vypne, aby sa šetril akumulátor]
MEVHT33A1-313F3D56-B01E-4E59-89E3-48AF58BF9B11

Za určitých podmienok sa môže táto výstraha
objaviť potom, ako bol spínač napájania prepnutý
do polohy ON počas určitého časového úseku.

20. Výstraha [Napájanie sa vyplo, aby sa šetril akumulátor]
MEVHT33A1-29EF4A19-807B-4B27-9E20-F7B5506933F2

Za špecifických podmienok sa toto varovanie
môže objaviť potom, ako sa spínač napájania
automaticky prepol vypnutej polohy „OFF“, aby sa
šetrila 12-voltová batéria.

21. Výstraha [Pripomienka VYPNUTIA svetlometov]
MEVHT33A1-A324E152-FEBA-47A3-9A2A-A94658E8BA99

Táto výstraha sa objaví po otvorení dverí vodiča, ak
ste nechali spínač svetlometov v zapnutej polohe
ON a spínač napájania sa nachádza vo vypnutej
polohe „OFF“. Spínač svetlometov dajte do polohy
„AUTO“. Pre ďalšie informácie si pozrite časť
“Spínač svetlometov a smerových svetiel” (Str. 126).)

22. Výstraha [Porucha systému svetlo-
metov. Pozrite si príručku vlastníka]

MEVHT33A1-A34B1E87-18EF-4A73-89E9-5A81184809D0
Táto výstraha sa zobrazí v prípade poruchy
svetlometov LED. Nechajte systém skontrolovať.
Odporúčame, aby ste pre vykonanie tohto servis-

ného úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu.

23. Indikátor [Prestávka?]
MEVHT33A1-DE3CB92D-E3ED-4CD7-A646-CFC9FCCA8DED

Tento indikátor sa zobrazí, keď sa aktivuje na-
stavený indikátor časovača. Čas môžete nastaviť
až na 6 hodín.

24. Výstraha [Porucha riadiaceho systému
podvozku Pozrite si príručku vlastníka]

MEVHT33A1-2C4A0C79-9CAE-4F9D-B77F-266F4117A5ED
Táto výstraha sa zobrazí, ak modul riadenia
podvozku zistí chybu v systéme riadenia podvoz-
ku. Nechajte systém skontrolovať. Odporúčame,
aby ste pre vykonanie tohto servisného úkonu
navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifiko-
vanú dielňu. (Pozri časť “Riadenie podvozku” (Str.
409).)

25. Indikátor [Výstraha zadných dverí je
aktivovaná] (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-32C869FC-BEA9-45D5-B565-563F29C621BC
Keď je systém aktivovaný, táto správa sa objaví,
keď je systém výstrahy zadných dverí aktivovaný a
môže pripomenúť vodičovi, aby skontroloval zadné
sedadlo.

* Pomocou spínača riadenia môže vodič zvoliť
[Odmietnuť správu] pre vymazanie displeja na
istý čas.

* Pomocou spínača riadenia môže vodič zvoliť
[Deaktivovať upozornenie] pre deaktivovanie
upozornenia klaksónom ako pripomienku ak-
tuálnej jazdy.

Ďalšie informácie nájdete v časti “Upozornenie na
zadné dvere (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 140).
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VÝSTRAHA
Zvolenie [Odmietnuť správu] počas zastavenia
v rámci jazdy dočasne odmietne správu pre
zastavenie bez vypnutia systému. Upozorne-
nia samôžu aplikovať pre iné zastavenia počas
jazdy. Zvolením [Deaktivovať upozornenia] vy-
pne systém upozornenia zadných dverí pre
pripomienkovač jazdy a nebude vydané žiadne
zvukové znamenie.

POZNÁMKA:

Tento systém je deaktivovaný, kým ho vodič
neaktivuje pomocou ponuky nastavení. Pozrite
si časť “Nastavenia vozidla” (Str. 103).

26. Indikátor [Pripomienka kontroly za-
dných sedadiel] (ak je namontovaný)

MEVHT33A1-998BFE48-8367-43B6-902F-6B553F891219
Ak je systém zapnutý, toto hlásenie sa zobrazí, keď
vozidlo úplne zastaví, poloha radenia sa prepne z D
(Drive) do P (Park) a vodič vystúpi z vozidla. Táto
správa upozorní voziča po nejakom čase, aby
skontroloval položky na zadnom sedadle potom,
ako bude počuť zvukové znamenie.

POZNÁMKA:

Tento systém je deaktivovaný, kým ho vodič
neaktivuje pomocou ponuky nastavení. Pozrite
si časť “Nastavenia vozidla” (Str. 103).

27. Varovanie pred vybočením z jazdného pruhu (LDW)/
INTELIGENTNÝ ZÁSAH DO JAZDNÉHO PRUHU/ASISTENT PRE
JAZDU V NÚDZOVOM JAZDNOM PRUHU (ELA) (ak je vo výbave)

MEVHT33A1-8A9EA83F-4015-4066-BA81-A46333989FF5
Tento indikátor sa zobrazí pri zapojení nasledov-
ných systémov (ak sú vo výbave).

* Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW)
* Inteligentné riadenie jazdného pruhu
* Núdzový asistent jazdných pruhov (ELA)
(Pozri časť “Varovanie pri zmene jazdného pruhu
(LDW) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 286), “Systém
inteligentného riadenia jazdného pruhu (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 290) alebo “Núdzová asi-
stencia jazdných pruhov (ELA) (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 296).)

28. Indikátor pre systém núdzového asistenta
jazdných pruhov (ELA) OFF (ak je súčasťou výbavy)

MEVGUID-48C2DD09-39F4-4C74-BECA-9764DC8876A1
Tento indikátor sa objaví, keď je systém núdzové-
ho asistenta jazdných pruhov (ELA) vypnutý. (Pozri
časť “Núdzová asistencia jazdných pruhov (ELA) (ak
je súčasťou výbavy)” (Str. 296).)

29. Varovanie pri mŕtvom uhle (BSW) / INTELIGENTNÝ ZÁSAH
PRI VÝSKYTE MŔTVEHO UHLA (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-BD61E225-6FEF-4793-9B0A-C921C0FEFEAE
Tento indikátor sa zobrazí, keď sa zapoja systémy
varovania, pri sledovaní mŕtveho uhla (BSW) a/
alebo inteligentnej zásahu pri sledovaní mŕtveho
uhla (ak je súčasťou výbavy).

(Pozri časť “Rozpoznanie mŕtveho uhla (BSW) (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 303) alebo “Systém inteli-
gentného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 309).)

30. Indikátor detekcie vozidla idúceho
vpredu (ak je namontovaný)

MEVHT33A1-9422B98B-1FEE-4D70-81EC-B675F0C584C3
Tento indikátor zobrazí stav nasledovných systé-
mov:

* Inteligentná núdzová brzda so systémom
detekcie chodcov

* Inteligentné varovanie pred čelnou kolíziou
(Pozri časť “Konvenčný režim tempomatu (fixná
rýchlosť)” (Str. 341) alebo “Konvenčný režim tem-
pomatu (fixná rýchlosť)” (Str. 372).)

31. Indikátor tempomatu (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-3675ECAF-4159-44CF-8B20-7B9E0203D539

Modely bez systému inteligentného tempomatu
(ICC):

Tento indikátor zobrazuje stav systému tempo-
matu. Stav je označený farebne.

(Pozri časť “Tempomat (ak je súčasťou výbavy)”
(Str. 326).)

Modely so systémom inteligentného riadenia
tempomatu (ICC):

Tento indikátor zobrazuje stav režimu konvenčné-
ho (pevná rýchlosť) tempomatu. Stav je označený
farebne.

(Pozri časť “Inteligentný tempomat (ICC) (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 327) alebo “Systém inteli-
gentného tempomatu (ICC)” (Str. 355).)

32 Indikátor stavu systému inteligentného
tempomatu (ICC) (ak je súčasťou výbavy)

MEVGUID-F7A7BAEA-7904-4ADD-B594-BBE6DC23AFFD
Tento indikátor zobrazuje stav systému inteligent-
ného tempomatu (ICC) (bez systému ProPILOT
Assist). Stav je zobrazený farbou a tvarom.

(Pozri časť “Inteligentný tempomat (ICC) (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 327).)
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33. Stav ovládania rýchlosti/nastavenie vzdialenosti/indi-
kátor označenia jazdného pruhu (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-2D404846-90B1-471A-88D4-3DA7F30A7B90
Tento indikátor zobrazuje stav systému inteligent-
ného tempomatu (ICC) a detekcie označenia
jazdného pruhu. Stav je zobrazený farbou a
tvarom. (Pozri časť “ProPILOT Assist (ak je vo
výbave)” (Str. 344).)

34. Výstraha [Porucha systému Pozrite si
príručku vlastníka] (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-2EFE0245-17D1-44E4-9CB5-E72DE3A1791B
Táto výstraha sa objaví, keď zlyhajú nasledovné
systémy (ak je súčasťou výbavy).

* Rozpoznávanie dopravných značiek (TSR)
* Zadné automatické brzdenie (RAB)
* Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
* Inteligentná núdzová brzda so systémom

detekcie chodcov
* Inteligentné varovanie pred čelnou kolíziou
* Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW)
* Inteligentné riadenie jazdného pruhu
* Núdzový asistent jazdných pruhov (ELA)
* Varovanie pri sledovaní mŕtveho uhla (BSW)
* Inteligentný zásah pri sledovaní mŕtveho uhla
* Systém inteligentného tempomatu (ICC)
* ProPILOT Assist
* Asistent riadenia
* Systém inteligentného upozornenia na pozor-

nosť vodiča
(Pozri časť “Rozpoznávanie dopravných značiek
(TSR) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 283), “Zadné
automatické brzdenie (RAB) (ak je súčasťou vý-
bavy)” (Str. 393), “Upozornenie na dopravu za

vozidlom (RCTA) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 318),
“Systém inteligentnej núdzovej brzdy so systémom
detekcie chodcov (ak je súčasťou výbavy)” (Str.
375), “Inteligentné varovanie pred čelnou zrážkou
(ak je vo výbave)” (Str. 385), “Varovanie pri zmene
jazdného pruhu (LDW) (ak je súčasťou výbavy)” (Str.
286), “Systém inteligentného riadenia jazdného
pruhu (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 290), “Núdzová
asistencia jazdných pruhov (ELA) (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 296), “Rozpoznanie mŕtveho uhla
(BSW) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 303), “Systém
inteligentného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla
(ak je súčasťou výbavy)” (Str. 309), “Inteligentný
tempomat (ICC) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 327),
“ProPILOT Assist (ak je vo výbave)” (Str. 344),
“Asistent riadenia” (Str. 367) alebo “Systém inteli-
gentného upozornenia vodiča (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 391).)

35. Výstraha [Vysoká teplota nedo-
stupnej kamery] (ak je nainštalovaná)

MEVHT33A1-4C5FE882-4E4F-4E8D-9678-DB2B8817F20D
Táto výstraha sa zobrazí, ak teplota interiéru
vozidla dosiahla takú vysokú teplotu, že snímač
pre nasledovné systémy (ak je súčasťou výbavy) už
nefungujú spoľahlivo.

* Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW)
* Inteligentné riadenie jazdného pruhu
* Inteligentný zásah pri sledovaní mŕtveho uhla
* Asistent riadenia
Výstraha by mala zmiznúť, keď teplota interiéru
dosiahne normálne úrovne.

Ak sa výstraha stále zobrazuje, nechajte systém
skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre vykonanie

tohto servisného úkonu navštívili predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Pre ďalšie informácie si pozrite časť “Varovanie pri
zmene jazdného pruhu (LDW) (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 286), “Systém inteligentného riadenia
jazdného pruhu (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 290),
“Systém inteligentného zásahu pri sledovaní mŕt-
veho uhla (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 309) alebo
“Asistent riadenia” (Str. 367).

36. Výstraha [Aktuálne nie je dostupné] (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-2B0801BE-A3FB-41AD-81ED-82AB16428BE1

Toto upozornenie sa zobrazí, keď sa systém
inteligentného zásahu do jazdného pruhu (ak je
ním vozidlo vybavené), inteligentného zásahu do
mŕtveho uhla (ak je ním vozidlo vybavené) alebo
inteligentného tempomatu (ICC) (ak je ním vozidlo
vybavené) stane nedostupným za nasledujúcich
podmienok:

* Systém dynamickej kontroly vozidla (VDC)/
elektronický stabilizačný program (ESP) je
vypnutý.

* Zvolený je režim SNEH alebo TERÉN (modely s
4WD).

Pre ďalšie informácie si pozrite časť “Systém
inteligentného riadenia jazdného pruhu (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 290), “Systém inteligentné-
ho zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 309), “Inteligentný tempo-
mat (ICC) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 327), alebo
“Systém inteligentného tempomatu (ICC)” (Str.
355).
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37. Výstraha [Dočasne vypnutý predný
radar blokovaný] (ak je nainštalovaný)

MEVHT33A1-CAADB6C8-4EF4-40C1-B6FD-42FBF9C08AA2
Ak je oblasť snímača predného radaru v prednej
časti vozidla pokrytý nečistotami alebo zabloko-
vaný, nie je možné detegovať vozidlo vpredu,
nasledovný systém (ak je súčasťou výbavy) sa
automaticky vypne.

* Systém núdzového asistenta jazdných pruhov
(ELA)

* Systém inteligentného tempomatu (ICC)
* ProPILOT Assist
* Inteligentná núdzová brzda so systémom

detekcie chodcov
* Inteligentné varovanie pred čelnou kolíziou
Ak sa objaví výstražná hlásenie, vozidlo zaparkujte
na bezpečnom mieste a vypnite systém e-POWER.

Skontrolujte, či oblasť snímača nie je zablokovaná.
Ak je oblasť snímača zablokovaná, odstráňte
materiál tvoriaci prekážku. Reštartujte systém e-
POWER. Ak sa výstražné hlásenie stále zobrazuje,
nechajte systém skontrolovať. Odporúčame, aby
ste pre vykonanie tohto servisného úkonu navští-
vili predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

Pre viac informácií si pozrite časť “Núdzová asi-
stencia jazdných pruhov (ELA) (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 296), “Inteligentný tempomat (ICC)
(ak je súčasťou výbavy)” (Str. 327), “ProPILOT Assist
(ak je vo výbave)” (Str. 344), “Systém inteligentnej
núdzovej brzdy so systémom detekcie chodcov (ak
je súčasťou výbavy)” (Str. 375) alebo “Inteligentné
varovanie pred čelnou zrážkou (ak je vo výbave)”
(Str. 385).

38. Výstraha [Not available Side radar
obstructed] (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-EF197E75-B2C3-4F66-A0A2-4123D7A6028C
Táto výstraha sa zobrazí v prípade nedostupnosti
nasledovných systémov (ak je vo výbave) v dô-
sledku detekovaného blokovania radaru.

* Systém núdzového asistenta jazdných pruhov
(ELA)

* Varovanie pri sledovaní mŕtveho uhla (BSW)
* Inteligentný zásah pri sledovaní mŕtveho uhla
* Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
(Pozri časť “Núdzová asistencia jazdných pruhov
(ELA) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 296), “Systém
inteligentného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla
(ak je súčasťou výbavy)” (Str. 309), “Rozpoznanie
mŕtveho uhla (BSW) (ak je súčasťou výbavy)” (Str.
303) alebo “Upozornenie na dopravu za vozidlom
(RCTA) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 318).)

39. Inteligentné riadenie jazdného pruhu ON / Inteli-
gentný zásah pri sledovaní mŕtveho uhla ON / indikátor
stavu systému ProPILOT Assist (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-2552F4E6-43B4-4656-A468-EC9193C05C2E
Tento indikátor sa objaví, keď sú nasledovné
systémy zapnuté (ak sú súčasťou výbavy):

* Inteligentné riadenie jazdného pruhu
* Inteligentný zásah pri sledovaní mŕtveho uhla
* ProPILOT Assist
Pozrite si časť “Systém inteligentného riadenia
jazdného pruhu (ak je súčasťou výbavy)” (Str.
290), “Systém inteligentného zásahu pri sledovaní
mŕtveho uhla (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 309)
alebo “ProPILOT Assist (ak je vo výbave)” (Str. 344).

40. Indikátor asistenta riadenia (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-7B5E881C-B8D4-419A-9A7F-40601EA19D9D

Tento indikátor sa objaví, keď je zapnutý systém
asistenta riadenia.

Pozrite si časť “ProPILOT Assist (ak je vo výbave)”
(Str. 344).

41–43. Výstraha detekcie rúk (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-47FEFB2C-5187-4E8E-8069-AEEBE403F837

Toto varovanie sa môže objaviť, keď je systém
asistenta riadenia aktívny a vyskytnú sa nasle-
dovné podmienky:

* Keď nedržíte volant
* Keď nie je prítomná prevádzka volantu
Okamžite uchopte volant. Keď sa rozpozná riade-
nie prevádzky, výstraha sa vypne a funkcia asi-
stenta riadenia sa automaticky obnoví. Pre ďalšie
informácie si pozrite časť “ProPILOT Assist (ak je vo
výbave)” (Str. 344).

44. Indikátor [Stlačte brzdový pedál] (ak je vo výbave)
MEVHT33A1-53843ADB-5EEA-4D77-B988-6D84D5AA8F02

Táto správa sa môže objaviť, keď je systém
ProPILOT zapnutý a vyskytnú sa nasledovné pod-
mienky:

* Keď je vozidlo zastavené systémom ProPILOT,
dvere vodiča sú otvorené, ale elektronická
parkovacia brzda nebola aktivovaná.

Okamžite stlačte brzdový pedál.

45. Výstraha [Nedostupné, klzká vozovka] (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-C156DCC3-1718-4AF2-8939-8860B29D0682

Táto výstraha sa objaví, keď budú nasledovné
systémy (ak sú súčasťou výbavy) nedostupné z
dôvodu klzkej vozovky.
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* Inteligentné riadenie jazdného pruhu
* Inteligentný zásah pri sledovaní mŕtveho uhla
* Systém inteligentného tempomatu (ICC)
* ProPILOT Assist
(Pozri časť “Systém inteligentného riadenia jazdné-
ho pruhu (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 290),
“Systém inteligentného zásahu pri sledovaní mŕt-
veho uhla (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 309),
“Inteligentný tempomat (ICC) (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 327) alebo “Systém inteligentného
tempomatu (ICC)” (Str. 355).)

46. Indikátor [Nie je dostupné, Bezpečnostný
pás nie je zapnutý] (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-3591A0F5-16CE-4B3E-9409-A2CE367A322F
Táto správa sa môže objaviť, keď je systém
ProPILOT Assist aktivovaný.

Systém ProPILOT Assist bude automaticky zrušený
za nasledovných podmienok:

* Keď nie je zapnutý bezpečnostný pás vodiča.
Systém ProPILOT Assist sa nedá použiť, ak vodič
nemá zapnutý bezpečnostný pás.

47. Indikátor [Nie je dostupné Viditeľnosť
je zhoršená] (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-24B4051F-5518-4370-8F54-1A519A234B4E
Táto správa sa môže objaviť, keď je systém
riadiaceho asistenta aktivovaný.

Systém asistenta riadenia bude automaticky zru-
šený za nasledovných podmienok:

* Keď pracuje stierač (HI).
* Keď označenia jazdných pruhov v aktuálnom

jazdnom pruhu nie je možné správne deteko-
vať po dlhší čas v dôsledku takých položiek,

ako je snehová stopa, odrazy svetla počas
daždivých dní alebo sú prítomné niektoré
nejasné označenia jazdného pruhu.

Ak chcete znova použiť systém asistenta riadenia,
zrušte systém ProPILOT Assist a nastavte ho
znova, keď je označenie jazdných pruhov jasne
viditeľné.

48. Indikátor [Nedostupné Nízka vidi-
teľnosť] (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-E7E1B752-A31C-4B72-9EB1-467FAEB91C08
Táto správa sa môže objaviť, keď je zapnutý
systém asistenta riadenia a/alebo systém núdzo-
vého asistenta jazdných pruhov (ELA).

Za nasledovných podmienok je systém asistenta
riadenia a/alebo systém núdzového asistenta
jazdných pruhov (ELA) automaticky zrušený:

* Ak je oblasť kamery na čelnom skle zahmlená
alebo pokrytá nečistotami, kvapkami vody,
ľadom, snehom atď.

* Keď je pred prednou kamerou silné svetlo
napr. slnečné svetlo alebo diaľkové svetlá
prichádzajúcich vozidiel

49. Indikátor [Asistent riadenia nie je dostupný Nie je
možné detegovať jazdný pruh] (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-CAF4FE68-2901-4C67-83C2-A916FBF7EE58
Táto správa sa môže objaviť, keď je systém
asistenta riadenia aktivovaný. Systém asistenta
riadenia je automaticky zrušený, keď označenie
jazdných pruhov v aktuálnom jazdnom pruhu nie
je možné správne detekovať dlhší čas, v dôsledku
takých položiek, ako je snehová stopa, odraz svetla
v daždivý deň alebo prítomnosť niekoľkých nej-
asných označení jazdných pruhov.

Ak chcete znova použiť systém asistenta riadenia,
zrušte systém ProPILOT Assist a nastavte ho
znova, keď je označenie jazdných pruhov jasne
viditeľné.

50. Indikátor [Nie je dostupné, parkovacia
brzda je zapnutá] (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-10108F2A-7C93-4BBD-9952-9E44EFE3CF21
Táto správa sa môže objaviť, keď je systém
ProPILOT Assist aktivovaný.

Systém ProPILOT Assist bude automaticky zrušený
za nasledovných podmienok:

* Elektronická parkovacia brzda je aktivovaná.
Vyššie uvedený systém nie je možné použiť, keď je
elektronická parkovacia brzda aktivovaná.

51. Indikátor inteligentného núdzového brzdenia (ak je vo výbave)
MEVHT33A1-F3054CF4-3184-45B6-8AEE-3CF2B44793BB

Tento výstražný indikátor sa objaví spolu so
zvukovou výstrahou, keď systém inteligentného
núdzového brzdenia so systémom detekcie chod-
cov rozpozná možnú čelnú kolíziu.

Pozrite si časť “Systém inteligentnej núdzovej
brzdy so systémom detekcie chodcov (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 375).

52. Výstražný indikátor systému automatického
brzdenia vzadu (RAB) (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-C13D9964-E090-4A2C-A45A-DFCC2D385620
Tento výstražný indikátor sa objaví, aby indikoval
stav systému automatického brzdenia vzadu
(RAB).

Pozrite si časť “Zadné automatické brzdenie (RAB)
(ak je súčasťou výbavy)” (Str. 393).
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53. Indikátor systému parkovacieho
senzoru (sonaru) (ak je vo výbave)

MEVHT33A1-84F82BD8-264A-4777-8CE7-5CD989891997
Tento indikátor sa objaví, aby sa indikoval stav
systému parkovacieho snímača (sonar).

Pozrite si časť “Systém parkovacieho snímača
(sonaru)” (Str. 412).

54. Výstraha [Porucha systému parkovacích senzorov
Pozrite si užívateľskú príručku] (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-86A107F8-A0BB-43A2-AF6A-A2FEF6E04BD1
Táto výstraha sa objaví, keď sa vyskytne porucha
systému parkovacieho snímača (sonar). (Pozri časť
“Systém parkovacieho snímača (sonaru)” (Str. 412).)

55. Výstraha [Stlačte brzdový pedál, aby ste zabránili
prevráteniu] / [Porucha snímača Pozri návod na obsluhu]

MEVHT33A1-0FB14AA5-3FBD-4FAE-8D68-18A1E53D6D49
Táto výstraha sa zobrazí v nasledovných situá-
ciách:

* Vodič sa pokúša elektronickú parkovaciu
brzdu uvoľniť manuálne bez stlačenia brzdo-
vého pedála.

* Vozidlo je zastavené v strmom svahu a existuje
možnosť pohybu dozadu, a to aj v prípade
aktivácie elektronickej parkovacej brzdy.

* Táto výstraha sa zobrazí ozve sa zvukové
znamenie, ak sa vozidlo pohne, kým je funkcia
automatického podržania brzdy aktívna. Apli-
kovaním nožnej brzdy vozidlo zastaví pohyb.

56. Indikátor [Stlačte brzdu, aby sa aktivoval spínač]
MEVHT33A1-C119538B-F9CF-4422-B79D-D0AA30D34243

Táto výstraha sa objaví, je ak spínač automatické-
ho podržania brzdy stlačený bez stlačenia brzdo-
vého pedálu, pričom je aktivovaná funkcia
automatického podržania brzdy. Stlačte brzdový

pedál a stlačte spínač, aby sa deaktivovala funkcia
automatického podržania brzdy. (Pozri časť “Auto-
matické podržanie brzdy” (Str. 194).)

57. Indikátor [Upozornenie pri strmom svahu]
MEVHT33A1-C12F654F-6082-41FB-8ACF-A67F0B59261A

Tento indikátor sa objaví a zaznie zvukové zna-
menie, keď je funkcia automatického podržania
brzdy aktivovaná, kým je vozidlo na strmom svahu.
Aplikovaním nožnej brzdy vozidlo zastaví pohyb.
(Pozri časť “Automatické podržanie brzdy” (Str.
194).)

58. Indikátor [Aplikácia nožnej brzdy v strmom svahu]
MEVHT33A1-807A2C58-46EF-483C-B45A-979FA24E59E0

Tento indikátor sa objaví ozve sa zvukové zname-
nie, ak sa [Upozornenie pri strmom svahu] objaví
na viac ako 3 minúty. Parkovacia brzda sa potom
automaticky zabrzdí a uvoľní sa brzdná sila
automatického podržania brzdy a vozidlo sa môže
neočakávane pohnúť alebo posunúť. Aplikovaním
nožnej brzdy vozidlo zastaví pohyb. (Pozri časť
“Automatické podržanie brzdy” (Str. 194).)

59. Indikátor [Prestávka?] (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-60380D3C-B516-4F82-8B0F-F8DCF042AC04

Táto správa sa objaví vtedy, keď systém inteligent-
ného upozornenia na pozornosť vodiča rozpozná,
že pozornosť vodiča klesá. (Pozri časť “Systém
inteligentného upozornenia vodiča (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 391).)

60. Indikátor navádzania v neutrálnom
režime (ak je nainštalovaný)

MEVGUID-0E2F48E6-D486-4DAE-BBB9-10BA39A19B22
Tento indikátor sa objaví, keď je spínač napájania
prepnutý do vypnutej polohy „OFF“, kým radiaca
páka je v polohe N (Neutrál) (režim podržania

neutrálu je dostupný). (Pozri časť “Funkcia pod-
ržania režimu neutrálu” (Str. 272).)

61. Indikátor [Aktivovaného režimu udržia-
vania neutrálnej polohy] (ak je vo výbave)

MEVGUID-2B98FDF2-7438-4E9C-80E9-020AD63DFE49
Táto správa sa objaví, keď bol aktivovaný režim
podržania neutrálu. Pre opustenie režimu podrža-
nia neutrálu presuňte prevodovku do polohy inej
ako N (neutrál). (Pozri časť “Funkcia podržania
režimu neutrálu” (Str. 272).)

62. Indikátor [Režim podržania neutrálu
nebol aktivovaný] (ak je súčasťou výbavy)

MEVGUID-AFA596E4-1F4C-47E4-BC70-A94BFBE9A417
Tento indikátor sa zobrazí, keď nie je dostupný
režim podržania neutrálu. Pre aktiváciu podržania
režimu neutrálu počkajte chvíľu bez toho, aby ste
zaradili a potom vykonajte operácie znova. (Pozri
časť “Funkcia podržania režimu neutrálu” (Str. 272).)

63. Výstraha [Nízka hladina oleja]
MEVHT33A1-B20AA7FC-86CA-4529-8656-E47E0CB61C62

Toto upozornenie sa zobrazí pri nízkej hladine
motorového oleja. Motor zahrejte na rovnom
povrchu. Po uplynutí aspoň 10 minút od zastavenia
motora skontrolujte hladinu oleja pomocou me-
radla motorového oleja. (Pozri časť “Motorový olej”
(Str. 466).) Ak je hladina oleja nízka, doplňte
motorový olej alebo ho vymeňte.

Ak sa varovanie objaví znova pred dosiahnutím
intervalu výmeny oleja uvedeného v samostatnej
príručke o údržbe, skontrolujte hladinu oleja. Keď
sa zobrazí upozornenie a hladina oleja je nízka,
dajte vozidlo skontrolovať. Odporúčame, aby ste
pre vykonanie tohto servisného úkonu navštívili
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predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú diel-
ňu.

POZNÁMKA:

Ak vozidlo nestojí na rovnom povrchu, presné
meranie hladiny oleja nemusí byť možné. Ak sa
zobrazí varovné hlásenie [Nízka hladina oleja],
ale hladina ukazovaná meradlom oleja je nor-
málna, presuňte vozidlo na rovný povrch a
zastavte systém e-POWER. Po uplynutí najmenej
10 minút otvorte dvere vodiča a prepnite spínač
zapaľovania do zapnutej polohy ON. Ak sa opäť
zobrazí varovné hlásenie [Nízka hladina oleja],
doplňte motorový olej alebo vymeňte motorový
olej podľa vyššie uvedených pokynov.

64. Výstraha [Porucha snímača Pozrite si príručku vlastníka]
MEVHT33A1-AA1FF1A0-8D8E-4762-AF9A-54C1D70D3693

Toto upozornenie sa zobrazí, keď môže byť snímač
hladiny motorového oleja nefunkčný. Odporúča sa
okamžite kontaktovať predajcu NISSAN alebo kva-
lifikovaný servis.

65. Indikátor [Servis motorového oleja za - - - km (míľ)]
MEVHT33A1-C9491093-9E0E-4EB0-8F19-3C02EE268B6F

Táto vzdialenosť do výmeny oleja sa zobrazí, ak je
vzdialenosť do výmeny oleja kratšia ako 100 km (62
míľ).

66. Výstraha [Bezpečne zastavte vozidlo] (ak je nainštalovaná)
MEVHT33A1-34142C4C-C100-4545-AB57-3002E9E24ECD

Toto upozornenie sa zobrazí, keď systém elektric-
kého ovládania radenia usúdi, že vozidlo cúva na
ceste do kopca s polohou radenia D (jazda) alebo
sa pohybuje dopredu na ceste z kopca s polohou
radenia R (spiatočka). Motor sa môže zastaviť,
potom zastavte pohyb vozidla stlačením brzdové-
ho pedálu.

67–68. Indikátor výfukového filtra (ak je namontovaný)
MEVHT33A1-0C471910-1503-4462-9A6F-94C5754135AD

Tieto správy sa zobrazia, keď sa filter pevných
častíc (GPF) nasýti alebo upchá. Za určitých
jazdných podmienok môže dôjsť k automatickej
regenerácii filtra len s ťažkosťami. Pozrite si časť
Filter pevných častíc (GPF) alebo sa obráťte na
predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

69. Výstraha [Správa batérie Poruchu servisujte teraz]
MEVGUID-FA2E04F7-2182-43B0-86B9-DF206BCCF110

Toto upozornenie sa zobrazí, keď môže dôjsť k
poruche systému batérie. Nechajte systém skon-
trolovať. Odporúčame, aby ste pre vykonanie tohto
servisného úkonu navštívili predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

70. Indikátor [Nie je dostupné, zvoľte asistentov
jazdy v Nastaveniach] (ak sú súčasťou výbavy)

MEVGUID-519DCBFE-A1F1-43B0-9C61-560685C166B5
Tento indikátor sa objaví, keď nie je povolený
systém inteligentného riadenia jazdného pruhu
ani systém inteligentného zásahu pri sledovaní
mŕtveho uhla v ponuke s nastaveniami.

71. Indikátor [Dostupné len so zapnutým
(ON) TEMPOMATOM] (ak je súčasťou výbavy)

MEVGUID-36158E12-3EEF-4D2C-A363-DA3C75137C73
Tento indikátor sa objaví, keď je spínač asistenta
riadenia stlačený, kým nie je systém inteligentného
tempomatu (ICC) zapnutý. (Pozri časť “ProPILOT
Assist (ak je vo výbave)” (Str. 344).)

72 Výstraha [Zlyhanie systému T/M Služba]
MEVGUID-34ED97AE-E220-4CF5-85F5-814A301293D4

Táto kontrolka sa rozsvieti, keď v systéme elek-
trického ovládania preraďovania dôjde k poruche.

Obráťte sa čo možno najskôr na predajcu vozidiel
NISSAN alebo autorizovaný servis.

Keďže sa poloha radenia nemusí prepnúť okamži-
te, podržte radiacu páku v tejto polohe a skon-
trolujte, či sa poloha radenia prepne, a potom
radiacu páku uvoľnite.

Ak sa vozidlo automaticky nezapne do polohy P
(Parkovanie), keď je spínač napájania v polohe OFF,
stlačte pri parkovaní vozidla spínač polohy P a
potom skontrolujte, či je na informačnom displeji
vozidla indikátor polohy radenia P.

73. Výstraha [Znížený výkon]
MEVGUID-05BDF890-B40A-4001-A56F-C736BD5D2DAA

Toto upozornenie sa zobrazí, keď sa rozsvieti
kontrolka obmedzenia výkonu. Ak sa objaví táto
výstraha, rýchlosť vozidla sa nezvýši v dôsledku
obmedzenia výkonu ani po stlačení plynového
pedálu.

Toto upozornenie sa zobrazí aj vtedy, ak je pedál
akcelerátora stlačený, keď je vozidlo zastavené a
páka radenia je v polohe „N“ (neutrál). V takom
prípade uvoľnite plynový pedál.

74. Upozornenie [Zlyhanie systému e-Power Znížený výkon]
MEVGUID-36066E5B-6CA7-4E4D-941A-D069DD3C3AB5

Táto výstraha sa objaví, ak sa vyskytne porucha
systému e-POWER a výkon, smerovaný do elek-
trického motora je znížený.

Táto správa sa môže líšiť v závislosti od podmienok
poruchy systému. Ubezpečte sa, či ste postupovali
podľa zobrazených inštrukcií.
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75. Výstraha [systém e-Power je vypnutý]
MEVGUID-8A445F09-1EC9-4AFB-9B24-A07C5E3018DB

Táto výstraha sa objaví, ak lítium-iónová (Li-ion)
batéria zlyhá a pri zastavení vozidla je detekované
tepelné preťaženie lítium-iónovej batérie.

Opustite vozidlo a obráťte sa na predajcu NISSAN
alebo odborný servis.

76. Výstraha [systém e-Power vypnutý Zastavte bezpečne]
MEVGUID-9726C9D1-B7D9-4EC5-8F99-9F328C21EEC0

Táto výstraha sa objaví, ak lítium-iónová (Li-ion)
batéria zlyhá a počas jazdy je detekované tepelné
preťaženie lítium-iónovej batérie.

Okamžite zíďte z cesty na bezpečné miesto,
opustite vozidlo a kontaktujte predajcu NISSAN
alebo odborný servis.

77. [Zlyhanie systému e-Pedal! VÝ-
STRAHA [STLAČTE BRZDOVÝ PEDÁL]

MEVGUID-432D1871-C831-4234-A123-F3EB5D684DF8
Táto výstraha sa objaví, keď má krokovací systém
e-Pedal poruchu. Systém nechajte čím skôr skon-
trolovať u predajcu NISSAN alebo v odbornom
servise.

78. Výstraha [Vysoká teplota chladiacej kvapaliny
Zastavte vozidlo Pozrite si príručku používateľa]

MEVGUID-2D264EB3-A28A-4777-A607-7B73632239E9
Toto varovanie sa zobrazí, keď je teplota chladiacej
kvapaliny motora extrémne vysoká.

UPOZORNENIE
* Ak sa toto upozornenie zobrazí, keď je

vypínač v zapnutej polohe ON, čo najskôr
bezpečne zastavte vozidlo.

* Ak je motor prehriaty, ďalšia prevádzka
vozidla môže vážne poškodiť motor. (Pozri

časť “Ak sa vaše vozidlo prehrieva” (Str.
445) pre požadovanú okamžitú akciu.)

79. Upozornenie [Režim EV nedostupný]
MEVGUID-53148C10-AE43-4C05-A577-F8981459E92D

Toto upozornenie sa zobrazí, keď režim EV nie je v
prevádzkových podmienkach.

Zobrazená správa sa bude líšiť v závislosti od stavu
systému.

Ak chcete použiť režim EV, opravte stav alebo
počkajte, kým varovanie zmizne, a potom stlačte
prepínač režimu EV. Pozrite si časť “Režim EV” (Str.
11).
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PALUBNÝ POČÍTAČ
MEVHT33A1-E2015E9D-D3F4-4EF3-AE80-101D529BD40E

MWAC1016X
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MWAC0313X

Spínače palubného počítača sa nachádzajú na
ľavej strane volantu.

Rolovacie tlačidlo – pohybujte sa cez položky
a zmeňte alebo vyberte položku na infor-
mačnom displeji vozidla
Toto rolovacie tlačidlo umožňuje navigáciu
nahor/nadol a stlačením sa vyberie

- návrat do predchádzajúcej ponuky
- zmena jednej obrazovky displeja

na inú (napr. jazda, spotreba paliva)

V závislosti od modelu sa môžu zobrazené obrázky
odlišovať.

1. Domov
MEVHT33A1-8CAE5A35-4F60-4FF7-8737-68DDD321D873

Režim Domov zobrazuje nasledujúce informácie.

* Rýchlosť vozidla
* Navigácia (ak je súčasťou výbavy)
* Audio

2. Rýchlosť a priemerná rýchlosť (ak je vo výbave)
MEVHT33A1-22ED4961-284D-4D1C-8D89-C3754203E3A2

Režim Rýchlosť a priemerná rýchlosť zobrazuje
aktuálnu rýchlosť vozidla a priemernú rýchlosť
vozidla od posledného vynulovania. Režim rých-
losti a priemernej rýchlosti má tri prevádzkové
režimy. Môžete prepínať medzi hodnotami Od
resetu, Od spustenia alebo Od opätovného na-
tankovania stlačením otočného rolovacieho voliča

.

Od resetovania sa môže manuálne resetovať
pomocou otočného voliča .

Od spustenia sa automaticky resetuje pri každom
spustení systému e-POWER.

Funkcia od natankovania sa pri každom tankovaní
automaticky vynuluje.

3. [Počítadlo jazdy]
MEVHT33A1-77390CC3-25C6-46A0-9DE6-135AEC8D94E7

Priemerná spotreba paliva:
Režim priemernej spotreby paliva zobrazuje prie-
mernú spotrebu paliva od posledného vynulova-
nia.

Priemerná rýchlosť:
Priemerná rýchlosť zobrazuje priemernú rýchlosť
vozidla od posledného vynulovania.

Počítadlo prejdenej vzdialenosti jazdy:
Režim počítadla kilometrov jazdy zobrazuje celko-
vú vzdialenosť, ktorú vozidlo prešlo od posledného
vynulovania.

Uplynutý čas:
Uplynulý čas zobrazuje čas od posledného vynu-
lovania.

Režim počítadla jazdy má tri prevádzkové režimy.
Môžete prepínať medzi hodnotami Od resetu, Od
spustenia alebo Od opätovného natankovania
stlačením otočného rolovacieho voliča .

Od resetovania sa môže manuálne resetovať
pomocou otočného voliča .

Od spustenia sa automaticky resetuje pri každom
spustení systému e-POWER.

Funkcia od natankovania sa pri každom tankovaní
automaticky vynuluje.

4. História spotreby paliva
MEVHT33A1-B382A276-91CF-41F7-B87C-D5A672589AFC

Režim História spotreby paliva zobrazuje priemer-
nú spotrebu paliva v 2-minútových intervaloch za
posledných 20 minút.

5. [Sprievodca pre pedál ECO]
MEVHT33A1-31846132-743B-4C8D-9AD1-C58F748E7E8D

Keď je zvolený ECO režim, môžete si kvôli zlepšeniu
spotreby paliva pozrieť funkciu sprievodcu ECO
pedálu.

Režim sprievodcu ECO pedálu má tri prevádzkové
režimy. Môžete prepínať medzi hodnotami Od
resetu, Od spustenia alebo Od opätovného na-
tankovania stlačením otočného rolovacieho voliča

.

Od resetovania sa môže manuálne resetovať
pomocou otočného voliča .

Od spustenia sa automaticky resetuje pri každom
spustení systému e-POWER.

Funkcia od natankovania sa pri každom tankovaní
automaticky vynuluje.

(Pozri časť “Funkcia sprievodcu pre pedál ECO” (Str.
269).)
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6. [Tlak v pneumatikách]
MEVHT33A1-F8135618-5ED0-44DA-A550-CE3301EF8FFF

Režim tlaku v pneumatikách zobrazuje počas jazdy
s vozidlom tlak všetkých štyroch pneumatík.

Keď je funkcia [Pneumatika ECO] v polohe ON, keď
sa zníži tlak v pneumatike, zobrazí sa [Nastaviť tlak
v pneumatikách ECO]. (Pozri časť “Nastavenia ECO”
(Str. 101) a “Poradenstvo [Pneumatika ECO] (ak je vo
výbave)” (Str. 269).)

Keď sa zobrazí výstraha Nízky tlak v pneumatike,
displej sa dá prepnúť na režim tlaku pneumatiky
tak, že stlačíte otočný volič , ktorý odhalí ďalšie
podrobnosti o zobrazenej výstrahe.

7. Tok energie
MEVGUID-EE455A32-FF89-4738-9404-63E72A539A4C

MWAC1039X

Modely s režimom pohonu 2 nápravy

MWAC1015X

Modely s režimom pohonu 4 kolies

Režim toku energie zobrazí aktuálny tok energie
medzi motorom, Lítium iónovou batériou (Li-ion) a
kolesami.

Motor
Lítium-iónová batéria

Stav aktuálnej energie motora, Li-ion batérie a
nabitia Li-ion batérie sa zobrazí podľa farby alebo
vzoru nasledovne.

Farba zobrazenia motora Farba zobrazenia lítium iónovej (Li-ion) batérie

Sivá: Keď nie je spotreba paliva.
Oranžová: Keď je spotreba paliva.

Modrá: Zvyšná úroveň batérie je v normále.
Žltá: Zvyšná úroveň batérie je nízka.
(Keď je úroveň zvyšnej batérie nízka, môže poskytovať
menej výkonu na jazdu ako obvykle.)

POZNÁMKA:
* Pre systém e-POWER sa môže tiež naštarto-

vať motor, keď generátor energie negene-
ruje výkon. Prietok energie sa nezobrazí,
keď elektrický výkon nie je generovaný.

* Keď sa kontrolky bŕzd vozidla rozsvietia,
brzdové svetlá v toku energie sa roz-
svietia tiež.

Displej úrovne nabitia sa bude priebežne meniť,
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keď sa úroveň nabitia Li-ion batérie zvýši alebo
zníži počas normálnej prevádzky vozidla.

8. Kompas (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-DF376C40-E93E-4CBD-9285-326D17C4FAC0

Toto zobrazenie udáva smerovanie vozidla.

9. Navigácia (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-418BC504-B5B5-47F5-B18F-71043322AF9F

Keď je v navigačnom systéme nastavené navá-
dzanie na trase, táto položka zobrazuje informácie
o navigovanej trase.

10. Audio
MEVHT33A1-C64ACA93-070B-4BEA-9D33-8E15617DB074

Režim audio zobrazuje stav audio informácií.

11. Podpora riadenia (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-A71E5616-4BCD-4B19-8AE3-30F2F0B1007E

Režim asistenta vodiča zobrazuje prevádzkový
stav pre nasledujúce systémy (ak je súčasťou
výbavy).

* Vpred:
— Inteligentná núdzová brzda so systémom

detekcie chodcov
— Inteligentné varovanie pred čelnou kolíziou

* Jazdný pruh:
— Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW)
— Inteligentné riadenie jazdného pruhu

* Mŕtvy uhol:
— Varovanie pri sledovaní mŕtveho uhla (BSW)
— Inteligentný zásah pri sledovaní mŕtveho

uhla
Pre viac informácií si pozrite časť “Varovanie pri
zmene jazdného pruhu (LDW) (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 286), “Systém inteligentného riadenia
jazdného pruhu (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 290),

“Rozpoznanie mŕtveho uhla (BSW) (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 303), “Systém inteligentného zásahu
pri sledovaní mŕtveho uhla (ak je súčasťou výbavy)”
(Str. 309), “Systém inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov (ak je súčasťou vý-
bavy)” (Str. 375) alebo “Inteligentné varovanie pred
čelnou zrážkou (ak je vo výbave)” (Str. 385).

12. Inteligentný tempomat (ICC) (ak je súčasťou výbavy)
MEVGUID-B88294A6-F3D6-4DDF-A93A-17DC0A6512C5

Režim inteligentného riadenia tempomatu (ICC)
zobrazuje prevádzkový stav pre systém ICC. (Pozri
časť “Inteligentný tempomat (ICC) (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 327).)

13. ProPILOT Assist (ak je vo výbave)
MEVHT33A1-8F87DAE4-2C00-4A8D-B3EB-231468B00F0D

Režim ProPILOT Assist zobrazuje prevádzkové
podmienky pre nasledujúce systémy:

* Systém inteligentného tempomatu (ICC)
* Asistent riadenia
Tento režim sa bude zobrazovať aj vtedy, keď je
systém ProPILOT Assist zapnutý. Ďalšie informácie
nájdete v časti “ProPILOT Assist (ak je vo výbave)”
(Str. 344).

14. [Dopravná značka] (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-D5DC289C-51B0-4061-9195-BB9363BCD117

Systém rozpoznávania dopravných značiek (TSR)
poskytuje vodičovi informácie o najnovších rých-
lostných obmedzeniach. Pozrite si časť “Rozpoz-
návanie dopravných značiek (TSR) (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 283) pre viac podrobností.

HODINY A VONKAJŠIA TEPLOTA VZDUCHU
MEVHT33A1-0636D535-FEBB-4612-BCFD-61FB2DA5D77E

MWAC0708X

Hodiny a vonkajšia teplota vzduchu sa
zobrazujú v hornej časti displeja s informáciami o
vozidle.

Hodiny
MEVHT33A1-FB9172E6-E0B4-427A-AE21-841F7D17FD33

Pre nastavovanie hodín si pozrite časť “Hodiny”
(Str. 103) alebo si pozrite si samostatnú príručku
vlastníka pre systém NissanConnect (ak je súča-
sťou výbavy ).

Vonkajšia teplota vzduchu (°C alebo °F)
MEVHT33A1-38E7D581-B9BE-4D16-9B8A-819340AE43CF

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 teplota von-
kajšieho vzduchu nižšia ako -3°C (27°F), zobrazí sa
indikátor .

Snímač vonkajšej teploty je umiestnený pred
chladičom. Snímač môže byť ovplyvnený teplom
z motora alebo vozovky, prúdením vzduchu a
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inými podmienkami jazdy. Zobrazenie sa môže líšiť
od skutočnej vonkajšej teploty alebo teploty zo-
brazenej na rôznych tabuliach, billboardoch alebo
mediálnych informáciách.

MEVHT33A1-90C008C4-AFBC-4618-9D8B-57554B157EDC

MWAC0717X

MWAC0718X

VÝSTRAHA
* Zlyhanie správneho nastavenia jasu a po-

lohy zobrazeného obrazu sa môže sa
môže rušiť s vodičovou schopnosťou vidieť
cez predné sklo, čo môže spôsobiť nehodu
vedúcu k závažnému zraneniu alebo smrť.

* Nepoužívajte displej s projekciou na čelné
sklo (HUD) dlhší čas, pretože to môže

spôsobiť, že nebudete vidieť iné vozidlá,
chodcov alebo objekty, čo môže spôsobiť
nehodu vedúcu k vážnemu zraneniu alebo
smrť.

[Displej s projekciou na čelné sklo (HUD)] môže
zobraziť jednu alebo viac nasledovných vlastností
(ak je súčasťou výbavy):

Rýchlosť vozidla
[Navigácia]
[Asistencia jazdy]
[Dopravná značka]
[Audio]
TEL/SMS

UPOZORNENIE
* Nedávajte žiadny druh kvapaliny na alebo

do blízkosti projektora. Mohli by ste tak
zariadenie poškodiť.

MWAC0515X

HEAD UP DISPLEJ (HUD) (ak je súčasťou výbavy)HEAD UP DISPLEJ (HUD) (ak je súčasťou výbavy)
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* Nedotýkajte sa žiadnych vnútorných častí
projektora. Mohli by ste tak zariadenie
poškodiť.

* Aby ste predišli škrabancom na skle pro-
jektora, nedávajte žiadne ostré predmety
na alebo do blízkosti otvoru projektora.

* Nedávajte žiadne predmety na prístrojový
panel, čo môže zacláňať displeju HUD.

* Na čistenie použite mäkkú utierku, na-
vlhčenú vodou. Nikdy nepoužívajte drsnú
látku, alkohol, benzín, riedidlo, ani žiadny
druh rozpúšťadla, alebo papierové utierky
s chemickým čistiacim prostriedkom. Mô-
žu poškriabať alebo odfarbiť objektív pro-
jektora.

* Nesprejujte žiadnu kvapalinu, ako je voda
na objektív projektora. Kontakt s kvapali-
nou by spôsobil poruchu systému.

POZNÁMKA:
* Ak nosíte polarizované okuliare, displej mô-

že byť ťažko viditeľný. Zvýšte jas HUD na
informačnom displeji vozidla alebo odstráň-
te okuliare.

* V závislosti od poveternostných podmienok
(dážď, sneh, slnečné svetlo, atď.), môže byť
displej ťažko viditeľný.

* Ak sa zobrazený obraz javí zdeformovaný,
odporúča sa systém skontrolovať u predajcu
vozidiel NISSAN alebo v autorizovanom ser-
vise.

* HUD má špeciálne čelné sklo, ktoré umož-
ňuje, aby sa obraz zobrazil jasne. Ak je
potrebné vymeniť čelné sklo, mal by to

vykonať predajca NISSAN alebo kvalifiko-
vaný servis.

AKO POUŽÍVAŤ HUD
MEVHT33A1-D17E0B9D-96BE-460E-8116-D4DF151C0B3E

MJVI1787X

Pre zapnutie HUD stlačte spínač HUD. Pre vypnutie
HUD opätovne stlačte spínača.

Ak je HUD vypnutý, zostane vypnutý dokonca aj
vtedy, ak sa vozidlo reštartuje.

Nasledovné nastavenie môžu byť zmenené na
displeji s informáciami o vozidle:

* [Jas]
* [Výška]
* [Rotácia]
* [Výber obsahu]

— [Navigation] (ak je súčasťou výbavy)
— [Asistenti riadenia]
— [Dopravná značka]
— [Audio]

— [Telefón]
* Vynulovanie

POZNÁMKA:

Núdzové informácie sa môžu zobraziť dokonca
aj vtedy, keď je HUD vypnutý.

Tento produkt obsahuje nasledovný softvér.

(1) Panasonic Corporation alebo softvér vyvinutý
pre Panasonic Corporation

(2) Softvér tretej strany licencovaný pre Panasonic
Corporation

(3) Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Ohľadom (3) softvéru s otvoreným zdrojovým
kódom, zahŕňa softvér s otvoreným zdrojovým
kódom (OSS), vrátane rôznych softvérov, na ktoré
sa vzťahujú licenčné informácie.

Pozrite si webovú stránku, týkajúcu sa http://car.
panasonic.jp/oss/i02lln39

Jas displeja
MEVHT33A1-54292B14-A82C-4832-8F53-6AD8195E108D

Jas displeja je možné ovládať na informačnom
displeji vozidla. Jas sa tiež nastavuje automaticky
podľa osvetlenia okolitého prostredia.
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MWAC0516X

POZNÁMKA:
* HUD má zabudovaný snímač , ktorý kon-

troluje jas zobrazeného obrazu. Ak ste
zablokovali snímač nejakým predmetom,
displej stmavne, a budú problémy so zobra-
zením.

* Neaplikujte silné svetlo na snímač HUD Ak
tak urobíte, môže to spôsobiť poruchu.

POMOC PRI JAZDE/NAVIGÁCIA/DOPRAVNÉ
ZNAČKY/AUDIO/PREPOJENIE TELEFÓNU

MEVHT33A1-8EC59E11-0567-4894-BBA4-CD024536372D
Na displeji HUD sa zobrazujú informácie o jazdných
pomôckach a navigácii (ak je nainštalovaná).

Na displeji jazdných asistentov sa zobrazia vý-
stražné situácie pre nasledujúce systémy (ak sú
namontované):

* Inteligentná núdzová brzda so systémom
detekcie chodcov

* Inteligentné varovanie pred čelnou kolíziou

* Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW)
* Inteligentné riadenie jazdného pruhu
* Núdzový asistent jazdných pruhov (ELA)
* Upozornenie na hands-free (pre vozidlá so

systémom ProPILOT Assist)
Na prepojovacom displeji navigačného systému
(ak je ním vozidlo vybavené) sa zobrazia nasledu-
júce položky:

* Názvy križovatiek
* Šípky zobrazujúce smer odbočenia
* Vzdialenosť k ďalšej križovatke
* Indikátor odporúčaného jazdného pruhu
Prepojovací displej systému rozpoznávania do-
pravných značiek (TSR) zobrazí nasledujúce polo-
žky:

* Značka obmedzenia rýchlosti
* Značka nevstupovať
Zobrazenie linkovania audio systému zobrazí na-
sledovné položky:

* Skladby
* Zoznam rádiových staníc
Zobrazenie prepojenia telefónu zobrazí nasle-
dovné položky:

* Meno volajúceho alebo telefónne číslo

MEVHT33A1-2608E54F-A0CB-4CE9-8864-9C61F01ED6F7

SPÍNAČ SVETLOMETOV
MEVHT33A1-78F7386F-88AF-48CA-8EC4-39D87DBFEDF9

MWBC0123X

Príklad

Spoločnosť NISSAN vám odporúča pozrieť si lo-
kálne nariadenia o používaní svetiel.

polohy
MEVHT33A1-C0F3013B-CF92-43DC-9A70-1B5E53135316

Tento poloha zapne predné obrysové svetlá,
svetlá prístrojovej dosky, zadné svetlá a svetlá
evidenčného čísla.

polohy
MEVHT33A1-EBF2FBA0-9CDF-4E37-9331-D6BDBD9866DC

Tento poloha zapína okrem iných svetiel aj
svetlomety.

AUTOMATICKÁ poloha
MEVHT33A1-CD0C7ABD-BD4A-4442-BD8D-04F1E41B1ACC

Keď je spínač zapaľovania v polohe ON a spínač
svetlometov je v polohe „AUTO“, svetlomety,
predné obrysové svetlá, svetlá prístrojovej dosky,
zadné skupinové svetlá a svetlá EČV sa automa-
ticky zapnú v závislosti od jasu okolitého prostre-
dia.

SPÍNAČ SVETLOMETOV A SMEROVÝCH SVETIELSPÍNAČ SVETLOMETOV A SMEROVÝCH SVETIEL
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Svetlomety sa zapnú automaticky v šere alebo pri
daždivom počasí (keď bude stierač čelného skla
nepretržite v činnosti).

Keď spínač napájania prepnete do vypnutej polohy
„OFF“, svetlá sa automaticky vypnú.

MWAC0522X

UPOZORNENIE
Na vrch snímača neklaďte žiadne predmety .
Snímač sníma úroveň jasu a ovláda funkciu
inteligentných automatických svetlometov. Ak
je snímač zakrytý, reaguje tak, akoby bola tma
a svetlomety sa rozsvietia.

Usporiadanie obrazovky na obrázku sa týka mo-
delov s ľavostranným riadením (LHD). V prípade
modelu s pravostranným riadením (RHD) sa sní-
mač nachádza na opačnej strane.

Svetlá svetlometu
MEVHT33A1-65D36B20-DAE3-4840-AD10-0068CB054884

MWBC0125X

Príklad

Ak chcete vybrať diaľkové svetlá, zatlačte
páčku dopredu a uvoľnite ju. Diaľkové svetlá
sa rozsvietia a kontrolka sa takisto
rozsvieti.
Ak chcete vybrať stretávacie svetlá, potiah-
nite páčku dozadu a uvoľnite ju.
Ak chcete zablikať svetlometmi, keď nie sú
vybraté diaľkové svetlá, potiahnite páčku
smerom k zadnej polohe. Ak chcete zablikať
svetlometmi, keď sú vybraté diaľkové svetlá,
dvakrát potiahnite páčku smerom k zadnej
polohe.

Keď potiahnete páčku smerom k najzadnejšej
polohe po prepnutí spínača napájania do
vypnutej polohy „OFF“, svetlomety sa zapnú a
zostanú rozsvietené 30 sekúnd. Páčka sa dá
potiahnuť 4-krát pre až 2 minúty.

Asistent diaľkových svetiel (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-A3D2752C-E800-4D86-B43B-DFF9EA758B6C

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

Preventívne opatrenia pre asistenta diaľkových
svetiel:

VÝSTRAHA
* Systém asistenta diaľkových svetiel je

komfortnou funkciou, ale nie je náhradou
za bezpečnú jazdu. Vodič musí vždy zostať
pozorný, zabezpečiť bezpečné postupy
jazdy a v prípade potreby prepínať diaľko-
vé svetlá a stretávacie svetlá.

* Diaľkové svetlá alebo stretávacie svetlá sa
možno automaticky neprepnú za nasledu-
júcich podmienok. Diaľkové svetlá a stre-
távacie svetlá prepínajte manuálne.

— Počas zlého počasia (dážď, hmla,
sneh, vietor atď.).

— Keď sa v blízkosti vozidla nachádza
zdroj svetla podobný svetlometom ale-
bo koncovým svetlám.

— Keď sú vypnuté svetlá približujúceho
sa vozidla alebo vozidla idúceho pred
vami, keď je farba svetiel ovplyvnená
cudzími materiálmi na svetlách, prí-
padne keď sú diaľkové svetlá mimo
svojej polohy.
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— Keď dôjde k náhlej a súvislej zmene
jasu.

— Pri jazde na ceste prechádzajúcej po-
nad vlnité kopce, prípadne na ceste s
rôznou výškou.

— Pri jazde po prašnej ceste s veľkým
množstvom zákrut.

— Keď značka alebo povrch podobný
zrkadlu odráža intenzívne svetlo späť
smerom k prednej časti vozidla.

— Keď kontajner atď. ťahaný vozidlom
idúcim pred vami odráža intenzívne
svetlo.

— Keď je svetlomet vášho vozidla po-
škodený 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
nasledujúcich situáciách.

— Jas svetlometov približujúceho sa vo-
zidla alebo vozidla idúceho pred vami.

— Pohyb a smer približujúceho sa vozidla
alebo vozidla idúceho pred vami.

— Keď svieti len jedno svetlo približujú-
ceho sa vozidla alebo vozidla idúceho
pred vami.

— Keď približujúce sa vozidlo alebo vo-
zidlo idúce pred vami je dvojkolesové
vozidlo.

— Podmienky na ceste (sklon, zákruta,
povrch cesty atď.).

— Počet pasažierov a množstvo nákladu.

Obsluha asistenta diaľkových svetiel:

MWBC0126X

Príklad

Pre aktiváciu systému asistenta diaľkových svetiel
stlačte spínač tak, ako je to vyobrazené v polohe
„AUTO“. Po zapnutí svetlometov bude na merači
svietiť indikátor asistenta diaľkových svetiel.

Kontrolka diaľkových svetiel sa rozsvieti aj vtedy,
keď asistenčný systém diaľkových svetiel zvolí
diaľkové svetlá.

Ak sa počas vyššie uvedenej situácie indikátor
asistenta diaľkových svetiel nerozsvieti, môže to
označovať, že systém nefunguje správne. Odpo-
rúča sa nechať systém skontrolovať u predajcu
NISSAN alebo v kvalifikovanom servise.

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

Ak chcete systém asistenta diaľkových svetiel
vypnúť, stlačte spínač znova.

Údržba snímača obrazu okolia:

MWAC0523X

Snímač obrazu okolia pre systém asistenta
diaľkových svetiel sa nachádza pred vnútorným
zrkadlom. Z dôvodu zachovania správnej pre-
vádzky systému asistenta diaľkových svetiel a
zabránenia vzniku poruchy systému určite dodr-
žiavajte nasledujúce:

* Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.
* Do blízkosti snímača obrazu okolia nenalepuj-

te nálepky (vrátane priehľadných materiálov)
ani nemontujte príslušenstvo.

* Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
snímača obrazu okolia. Nedotýkajte sa objek-
tívu snímača, ktorý sa nachádza na snímači
obrazu okolia.

V prípade poškodenia snímača obrazu okolia v
dôsledku nehody kontaktujte predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.
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Systém šetrenia akumulátora
MEVHT33A1-E8409034-D45E-48DE-A071-E3A41898289B

* Keď je spínač svetlometu v polohe alebo
Kým je spínač napájania v pozícii ON,

svetlá sa automaticky vypnú v rámci časového
intervalu potom, ako bol spínač napájania
prepnutý do vypnutej polohy „OFF“.

* Keď spínač svetlometu zostane v polohe
alebo potom, ako sa svetlá automaticky
vypnú, svetlá sa zapnú, keď je spínač napája-
nia prepnutý do polohy ON.

UPOZORNENIE
* Keď spínač svetlometov znovu zapnete po

automatickom vypnutí svetiel, svetlá sa
automaticky nevypnú. Keď opustíte vo-
zidlo na dlhší čas, nezabudnite prepnúť
prepínač svetlometov do polohy „AUTO“,
inak sa 12-voltový akumulátor vybije.

* Nikdy nenechávajte spínač svetlometov
zapnutý, keď systém e-POWER nie je v
prevádzke dlhší čas, aj keď sa svetlomety
automaticky vypnú.

Adaptívny LED svetlomet (ak je vo výbave)
MEVHT33A1-58FA8196-64F8-4961-AD56-86AD6876E852

MWBC0085X

Príklad

Systém adaptívneho LED svetlometu bude fungo-
vať pri jazde s vozidlom rýchlosťou približne 40
km/h (25 MPH) alebo vyššou. Ak sa približujúce sa
vozidlo alebo vedúce vozidlo objaví pred vaším
vozidlom, keď sú diaľkové svetlomety zapnuté,
systém zmení oblasť osvetľovanú svetlometmi
automaticky.

Príklad:

Len pravý bočný svetlomet (pre približujúce
sa vozidlo)
Len ľavý bočný svetlomet (pre vedúce vozi-
dlo)
Rozdelený lúč (pre vedúce vozidlo)

Predbežné opatrenia pre adaptívny LED svetlo-
met:

VÝSTRAHA
* Systém adaptívneho LED svetlometu je

výhodou ale nie je náhradou za bezpečnú
prevádzku. Vodič musí vždy zostať po-
zorný, zabezpečiť bezpečné postupy jazdy
a v prípade potreby prepínať diaľkové
svetlá a stretávacie svetlá.

* Diaľkové svetlá alebo stretávacie svetlá sa
možno automaticky neprepnú za nasledu-
júcich podmienok. Diaľkové svetlá a stre-
távacie svetlá prepínajte manuálne.

— Počas zlého počasia (dážď, hmla,
sneh, vietor atď.).

— Keď sa v blízkosti vozidla nachádza
zdroj svetla podobný svetlometom ale-
bo koncovým svetlám.

— Keď sú vypnuté svetlá približujúceho
sa vozidla alebo vozidla idúceho pred
vami, keď je farba svetiel ovplyvnená
cudzími materiálmi na svetlách, prí-
padne keď sú diaľkové svetlá mimo
svojej polohy.

— Keď dôjde k náhlej a súvislej zmene
jasu.
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— Pri jazde na ceste prechádzajúcej po-
nad vlnité kopce, prípadne na ceste s
rôznou výškou.

— Pri jazde po prašnej ceste s veľkým
množstvom zákrut.

— Keď značka alebo povrch podobný
zrkadlu odráža intenzívne svetlo späť
smerom k prednej časti vozidla.

— Keď kontajner atď. ťahaný vozidlom
idúcim pred vami odráža intenzívne
svetlo.

— Keď je svetlomet vášho vozidla po-
škodený 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
nasledujúcich situáciách.

— Jas svetlometov približujúceho sa vo-
zidla alebo vozidla idúceho pred vami.

— Pohyb a smer približujúceho sa vozidla
alebo vozidla idúceho pred vami.

— Keď svieti len jedno svetlo približujú-
ceho sa vozidla alebo vozidla idúceho
pred vami.

— Keď približujúce sa vozidlo alebo vo-
zidlo idúce pred vami je dvojkolesové
vozidlo.

— Podmienky na ceste (sklon, zákruta,
povrch cesty atď.).

— Počet pasažierov a množstvo bato-
žiny.

Operácie adaptívneho LED svetlometu:

MWBC0126X

Príklad

Pre aktiváciu systému adaptívneho LED svetlome-
tu stlačte spínač, ako je to vyobrazené pri spínači
svetlometu v pozícii “AUTO”. Indikátor adaptívneho
LED svetlometu na merači bude svietiť, kým budú
svetlomety zapnuté.

Indikátor diaľkových svetiel sa rozsvieti, keď sú
diaľkové svetlá v polohe zap.

Ak sa počas vyššie uvedenej situácie indikátor
adaptívnych LED svetlometov nerozsvieti, môže to
označovať, že systém nefunguje správne. Nechajte
systém 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.

Pre vypnutie systému adaptívnych LED svetlome-
tov znova stlačte spínač.

Údržba snímača obrazu okolia:

MWAC0523X

Snímač obrazu okolia pre systém adaptívnych
LED svetlometov sa nachádza v prednej časti
vnútorného spätného zrkadla. Z dôvodu zachova-
nia správnej prevádzky systému adaptívnych LED
svetlometov a zabránenia vzniku poruchy systému
určite dodržiavajte nasledujúce:

* Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.
* Do blízkosti snímača obrazu okolia nenalepuj-

te nálepky (vrátane priehľadných materiálov)
ani nemontujte príslušenstvo.

* Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
snímača obrazu okolia. Nedotýkajte sa objek-
tívu snímača, ktorý sa nachádza na snímači
obrazu okolia.

V prípade poškodenia snímača obrazu okolia v
dôsledku nehody kontaktujte predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.



(135,1)

Systém svetla na denné svietenie (DRL)
MEVHT33A1-181527A2-63B6-45DF-BA28-677487A443EE

Aj keď sú svetlomety vypnuté, po spustení systému
e-POWER sa rozsvietia denné svetlá.

Keď je spínač svetiel otočený do alebo
polohy, denné svetlá sa vypnú.

OSTREKOVAČ SVETLOMETOV (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-B25C169D-F550-49A8-8832-F73518E72374

Ostrekovač svetlometov môžete použiť, keď sú
svetlomety zapnuté a spínač zapaľovania je v
polohe ON.

Spínač ostrekovača čelného skla potiahnite sme-
rom k sebe. Ostrekovač svetlometov pracuje s
činnosťou ostrekovača čelného skla. Táto činnosť
sa aktivuje po každom vypnutí alebo zapnutí
spínača napájania.

UPOZORNENIE
Keď je hladina kvapaliny v ostrekovačoch
okien nízka, doplňte ju do zásobníka.

NASTAVENIE ZACIELENIA SVETLOMETOV
MEVHT33A1-9927AD39-AB76-4F2B-BD19-6F23C13EFDC4

MWAC0736X

Manuálne ovládanie (ak sú súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-E73CACDA-9543-449A-A573-9AFBB351F0E4

Nastavenie zacielenia svetlometov funguje, keď je
spínač napájania 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
obyčajne.

Ak vozidlo jazdí v kopcovitom prostredí, svetlomety
môžu svietiť priamo do spätného zrkadla a von-
kajších spätných zrkadiel vozidla pred vami alebo
priamo na čelné sklo oproti idúceho vozidla, čo
môže zatemniť videnie druhých vodičov.

Ak chcete nastaviť správnu výšku zacielenia, ade-
kvátne otáčajte spínač. Čím vyššie je číslo na
ovládači, tým nižšie sa svetelná os svetlometov
nachádza.

Polohu spínača vyberte podľa nasledovných prí-
kladov.
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Dvojradový model:

Poloha spínača Počet pasažierov na prednom se-
dadle

Počet pasažierov na zadnom se-
dadle

Hmotnosť nákladu v batožinovom priestore

0 1 alebo 2 Žiadni pasažieri Žiadny náklad

1 2 3 Žiadny náklad

2 2 3 približ. 105 kg (232 lb)

3 1 Žiadni pasažieri približ. 350 kg (772 lb)
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Trojradový model:

Poloha spínača Počet pasažierov na pred-
nom sedadle

Počet pasažierov v druhom
rade sedadiel

Počet pasažierov v treťom
rade sedadiel

Hmotnosť nákladu v batožinovom priestore

0 1 alebo 2 Žiadni pasažieri Žiadni pasažieri Žiadny náklad

1 2 Žiadni pasažieri alebo 3 2 Žiadny náklad

2 2 3 2 približ. 95 kg (209 lb)

3 1 Žiadni pasažieri Žiadni pasažieri približ. 445 kg (981 lb)
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Automatický typ (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-1F217A57-D519-4DD3-BD5F-E9139002FD81

Svetlomety sú vybavené automatickým systémom
nastavenia sklonu. Svetelná os je riadená automa-
ticky.

SPÍNAČ SMEROVÝCH SVETIEL
MEVHT33A1-DF12F6F8-A1D7-4024-A4DF-46D972E49E9C

MWBC0127X

Príklad

Smerové svetlo
MEVHT33A1-3CF2F736-4960-4B96-B5CF-1271A559F90A

Posunutím páčky nahor alebo nadol signalizujete
smer doprava alebo doľava. Keď skončíte odbo-
čovanie, smerové svetlo sa automaticky vypne.

Signál o zmene jazdného pruhu
MEVHT33A1-BCAE5264-DA08-4A37-B0F2-FDE7D90FCC8F

Posuňte páčku hore alebo dole, kým smerovka
nezačne blikať, ale páčka nezapadne pre signál
zmeny jazdného pruhu. Držte páčku, kým sa
zmena jazdného pruhu nedokončí.

Posuňte páčku hore alebo dole, kým smerovka
nezačne blikať, ale páčka nezapadne a uvoľnite ju.
Smerovka začne automaticky blikať tri krát.

Zvoľte vhodný spôsob pre signál a zmenu jazdné-
ho pruhu na základe cestných a jazdných pod-
mienok.

MEVHT33A1-8A44D476-039A-440B-9B7F-71C22E22C8D1

MWBC0128X

MWBC0129X

Príklad

PREDNÉ HMLOVKY (ak sú súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-D1A305E5-A96D-4571-8501-B1992E1090A9

Ak chcete zapnúť hmlové svetlá, otočte prepínač
svetlometov do polohy alebo pozície,
potom otočte prepínač hmlových svetiel do
polohe.

Ak chcete zapnúť hmlové svetlá s prepínačom
svetlometov v polohe "AUTO", musia byť zapnuté
svetlomety alebo predné obrysové svetlá, potom

SPÍNAČ HMLOVIEKSPÍNAČ HMLOVIEK



(139,1)

prepnite prepínač hmlových svetiel do polohe.
(Po zapnutí svetlometov, predných obrysových
svetiel a hmlových svetiel s prepínačom svetlome-
tov v polohe „AUTO“ pokračujú v svietení, aj keď sa
okolie rozjasní.)

Ak ich chcete vypnúť, prepnite spínač hmlových
svetiel do polohy OFF.

ZADNÁ HMLOVKA
MEVHT33A1-069C2BB8-3B2A-47AB-8D3F-D9AD34EA9595

Zadné hmlové svetlo by ste mali použiť len vtedy,
keď je viditeľnosť značne znížená [vo všeobecnosti
na menej ako 100 m (328 stôp)].

Pre zapnutie hmlového svetla otočte spínač sve-
tlometu do pozície alebo zapnite predné
hmlové svetlá (ak sú vo výbave), potom otočte
spínač hmlového svetla do polohe.

Aby ste zapli zadné hmlovky pri spínači svetlome-
tov v polohe AUTO, musia byť svetlomety zapnuté
a potom otočte spínač hmloviek do polohy .
polohe.

Pre vypnutie hmlového svetla otočte spínač do
polohy OFF.

MEVHT33A1-E3EA3376-5066-42DB-890F-056CE8D3AF95

PREVÁDZKA STIERAČA PREDNÉHO SKLA A JEHO OSTREKOVAČA
MEVHT33A1-5D62D6DA-D084-4A1A-9D95-62ADEFE70EF9

VÝSTRAHA
Pri teplotách pod bodom mrazu môže ostre-
kovací roztok zamrznúť na čelnom okne a byť
prekážkou vo viditeľnosti, čo môže viesť k
nehode. Čelné sklo pred umytím ohrejte po-
mocou odrosenia.

UPOZORNENIE
* Neaktivujte ostrekovač nepretržite na viac

ako 30 sekúnd.

* Nepoužívajte ostrekovač, ak je nádržka
prázdna.

* Nádržku ostrekovača predného skla ne-
naplňujte nezriedenými koncentrátmi kva-
paliny ostrekovača. Niektoré koncentráty
kvapaliny ostrekovača na základe metyl
alkoholu môžu trvalo pošpiniť mriežku
chladiča v prípade rozliatia pri plnení nád-
ržky ostrekovača skla.

* Koncentráty kvapaliny ostrekovača vopred
zmiešajte s vodou podľa odporúčaní vý-
robcu pred naliatím kvapaliny do nádrže
kvapaliny ostrekovača. Nádrž kvapaliny
ostrekovača nepoužívajte na zmiešavanie
koncentrátu kvapaliny ostrekovača a vody.

* Stierač čelného skla nepoužívajte, pokým
je rameno stierača zdvihnuté. Rameno
stierača by sa mohlo poškodiť.

Ak činnosť stierača čelného skla prerušuje sneh
alebo ľad, stierač sa môže prestať pohybovať,
aby chránil svoj motor. Ak k tomu dôjde, spínač

stierača dajte stierača do polohy OFF a sneh
alebo ľad nachádzajúci sa na ramenách stiera-
čov a v ich okolí. O približne 1 minútu spínačom
znovu stierače zapnite.

MWAC0887X

Stierač čelného skla a ostrekovač môžete použiť,
keď je spínač napájania v polohe ON.

Zatlačením páčky smerom nadol nastavíte nasle-
dovné rýchlosti stierača:

AUTO — pozrite si časť “Systém automatick-
ého stierača citlivého na dážď” (Str. 136).
Nízka — súvislá pomalá rýchlosť činnosti
Vysoká — súvislá vysoká rýchlosť činnosti
Ak je spínač napájania vo vypnutej polohe
„OFF“, zatiaľ čo stierač pracuje pri vysokej
rýchlosti, stierač nebude fungovať pri ďal-
šom prepnutí spínača do zapnutej polohy
„ON“. Ak chcete spustiť stierače, posuňte
páčku do inej polohy, ako je vysoká rýchlosť.

Zatlačením páčky nahor stierač vykoná jeden
stierací pohyb.
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Potiahnite páčku k sebe , aby ste aktivovali
ostrekovač. Týmto tiež spustíte niekoľko stieracích
pohybov.

Ostrekovač svetlometov (ak je súčasťou výbavy)
bude taktiež pracovať s činnosťou ostrekovača
čelného skla. (Pozri časť “Ostrekovač svetlometov
(ak je súčasťou výbavy)” (Str. 136).)

POZNÁMKA:

Funkcia závisloti od rýchlosti môže byť deakti-
vovaná. Pre ďalšie informácie si pozrite časť
“Nastavenia vozidla” (Str. 103).

Ostrekovač svetlometov (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-31E21B37-5355-4A2B-8D5A-FBE393594AD9

Páku potiahnite smerom k zadnej časti vozidla .

Ostrekovač svetlometov bude pracovať s činno-
sťou ostrekovača čelného skla.

* Ostrekovač svetlometov pracuje s činnosťou
ostrekovača čelného skla. Táto činnosť sa
aktivuje po každom vypnutí alebo zapnutí
spínača napájania.

* Po vykonaní prvého úkonu sa ostrekovač
svetlometov spustí po každom piatom úkone
ostrekovača čelného skla.

UPOZORNENIE
Keď je hladina kvapaliny v ostrekovačoch
okien nízka, doplňte ju do zásobníka.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO STIERAČA CITLIVÉHO NA DÁŽĎ
MEVHT33A1-C3DA0905-9EBF-4814-8E98-41180361A122

MWBC0049X

Systém automatického stierača citlivého na dážď
môže automaticky zapnúť stierače a nastaviť
rýchlosť stierača podľa dažďa a rýchlosti vozidla
pomocou dažďového snímača umiestneného v
hornej časti čelného skla.

Ak chcete nastaviť systém automatického stierača
citlivého na dážď, páčku zatlačte nadol do polohy
“AUTO” . Pokým bude spínač napájania v polohe
ON, stierač vykoná jeden stierací pohyb.

Citlivosť dažďového snímača je možné nastaviť
otočením gombíka smerom k (nízka) alebo
smerom k (vysoká).

* 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 nasta-
venia rýchlosti stierača.

UPOZORNENIE
Dažďového snímača a jeho okolia sa nedotý-
kajte, keď je spínač stierača v polohe “AUTO” a
spínač napájania v polohe ON. Stierače sa
môžu neočakávane pohnúť a spôsobiť zrane-
nie alebo poškodenie stierača.

* Automatické stierače citlivé na dážď sú
určené pre použitie počas dažďa. Ak spí-
nač necháte v polohe “AUTO”, stierače sa
môžu neočakávane pohnúť, keď sa na
snímač alebo do jeho okolia dostanú ne-
čistoty, odtlačky prstov, olejové filmy alebo
hmyz. Stierače môžu pracovať aj v prípade,
že dažďový snímač ovplyvní výfukový plyn
alebo vlhkosť.

* Keď je čelné sklo pokryté odpudzovačom
vody, rýchlosť automatického stierača ci-
tlivého na dážď môže byť vyššia aj pri
menšom množstve zrážok.

* Pri použití umývačky automobilov skon-
trolujte, či ste vypli systém automatického
stierača citlivého na dážď.

* Automatické stierače citlivé na dážď ne-
musia pracovať, ak sa dážď nedostane k
dažďovému snímaču, aj keď prší.

* Používanie originálnych líšt stieračov vám
odporúčame z dôvodu dosiahnutia správ-
nej činnosti systému automatického stie-
rača citlivého na dážď. (Pozri časť “Stierače
čelného skla” (Str. 473) pre výmenu lišty
stierača.)
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ČINNOSŤ STIERAČA A OSTREKOVAČA ZADNÉHO OKNA
MEVHT33A1-0013655D-0D88-4D9F-87AB-B359910F5671

VÝSTRAHA
V mrazivých teplotách môže kvapalina ostre-
kovača zamrznúť na skle zadného okna a
brániť vám vo výhľade. Ohrejte zadné okno
pomocou rozmrazovača predtým, ako umyjete
zadné okno.

UPOZORNENIE
* Neaktivujte ostrekovač nepretržite na viac

ako 30 sekúnd.

* Nepoužívajte ostrekovač, ak je nádržka
prázdna.

* Nádržku ostrekovača predného skla ne-
naplňujte nezriedenými koncentrátmi kva-
paliny ostrekovača. Niektoré koncentráty
kvapaliny ostrekovača na základe metyl
alkoholu môžu trvalo pošpiniť mriežku
chladiča v prípade rozliatia pri plnení nád-
ržky ostrekovača skla.

* Koncentráty kvapaliny ostrekovača vopred
zmiešajte s vodou podľa odporúčaní vý-
robcu pred naliatím kvapaliny do nádrže
kvapaliny ostrekovača. Nádrž kvapaliny
ostrekovača nepoužívajte na zmiešavanie
koncentrátu kvapaliny ostrekovača a vody.

Ak činnosť stierača zadného skla prerušuje sneh
alebo ľad, stierač sa môže prestať pohybovať,
aby chránil svoj motor. Ak k tomu dôjde, spínač
stierača dajte stierača do polohy OFF a sneh
alebo ľad nachádzajúci sa na ramenách stiera-

čov a v ich okolí. O približne 1 minútu spínačom
znovu stierače zapnite.

MWAC0888X

Stierač a ostrekovač zadného okna môžete použiť,
keď je spínač napájania v polohe ON.

Otočte spínač v smere hodinových ručičiek z
polohy OFF, aby ste spustili stierač.

Prerušované (INT) — prerušovaná prevádzka
(nie je možné nastaviť)
Nízke (ON) — plynulé pomalé stieranie

Ostrekovač aktivujete zatlačením spínača sme-
rom dopredu . Týmto tiež spustíte niekoľko
stieracích pohybov.

Funkcia Reverse Link (Stieranie pri cúvaní):

Keď je zapnutý spínač stierača čelného skla,
radiacu páku posuňte do polohy R (spiatočka),
aby ste ovládali stierač zadného okna.

POZNÁMKA:

Funkcia stierania pri cúvaní môže byť deaktivo-
vaná. Pre ďalšie informácie si pozrite časť
“Nastavenia vozidla” (Str. 103).
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MEVHT33A1-42DFB5C9-1242-42C6-9C81-3035F0339A9D

MWAC0956X

Tlačidlo vyhrievania čelného skla sa nachádza na
ovládacom paneli prednej klimatizácie.

Ak chcete odhmlievať/odmrazovať čelné sklo,
spustite systém e-POWER a stlačte tlačidlo vyhrie-
vania čelného skla. Rozsvieti sa indikátor .

Systém vypnete opätovným stlačením tlačidla.

Systém sa po určitom čase automaticky vypne. Ak
sa čelné sklo vyčistí predtým, stlačte tlačidlo znova
pre vypnutie systému.

POZNÁMKA:
* Systém ThermaClear je možné aktivovať len

kým beží systém e-POWER.
* Pred aktiváciou systému sa uistite, že ste

odstránili z čelného skla prebytočný sneh/
ľad.

* Elektrické vodiče zabudované do čelného
skla zabezpečujú vyhrievanie čelného skla.
Ak dôjde k poškodeniu čelného skla, nechaj-
te systém skontrolovať u predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

* V záujme zachovania 12-voltového akumu-
látora sa môže znížiť výkon alebo deaktivo-
vať vyhrievanie čelného skla. Nie je to
porucha.

* Spoločnosť NISSAN odporúča používať sy-
stém ako pomôcku pri odrosovaní čelného
skla. Ak chcete získať viac informácií, pozrite
časť “indikátor .Kúrenie a klimatizácia” (Str.
224).

MEVHT33A1-3B91CBF8-3714-4097-A2DD-A61CFF95B18A

MWAC0957X

Príklad

Spínač odhmlievania sa nachádza na ovládacom
paneli prednej klimatizácie.

Ak chcete odhmliť/odmraziť sklo zadného okna a
vonkajších spätných zrkadiel, spustite systém e-
POWER a zapnite spínač. Rozsvieti sa indikátor .
Znovu stlačte spínač, aby ste odrosenie vypli.

Automaticky sa vypne o približne 20 minút.

UPOZORNENIE
* Pri nepretržitej prevádzke odhmlievača

nezabudnite spustiť systém e-POWER. Inak
môže spôsobiť vybitie 12 V akumulátora.

* Pri čistení vnútornej strany okna dajte
pozor, aby ste nepoškrabali alebo nepo-
škodili elektrické vodiče na povrchu okna.

VYHRIEVANÉ ČELNÉ SKLO (ak sú súčasťou výbavy)VYHRIEVANÉ ČELNÉ SKLO (ak sú súčasťou výbavy) SPÍNAČ VYHRIEVANIASPÍNAČ VYHRIEVANIA
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MEVHT33A1-BCFDC961-0310-45F1-A715-1044C3AF17A3

MWAC0565X

Spínač klaksónu funguje bez ohľadu na
polohu vypínača okrem prípadu, keď je 12-voltová
batéria vybitá.

Keď stlačíte a podržíte spínač klaksóna, klaksón sa
rozozvučí. Po uvoľnení spínača klaksóna prestane
znieť zvuk klaksóna.

MEVHT33A1-33197EEF-5D77-4332-96A1-3D3EF363B858

MWAC0981X

Príklad

Spínač vyhrievaného volantu sa nachádza na
ovládacom paneli prednej klimatizácie.

Stlačte spínač vyhrievania volantu, aby sa volant
zahrial po prepnutí spínača zapaľovania do za-
pnutej polohy ON. Rozsvieti sa indikátor . Znovu
stlačte spínač, aby ste odmrazovanie vypli.

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). Kontrolka bude svietiť tak dlho, kým bude
systém zapnutý (približne 30 minút).

Systém vyhrievania volantu manuálne vypnite
opätovným stlačením spínača. Farba prepínača
sa zmení z oranžovej na bielu, keď sa funkcia
zmení zo ZAP na VYP.

POZNÁMKA:

Po aktivácii sa vyhrievaný volant automaticky
zapne a vypne, aby udržiaval teplotu nad 20 °C
(68 °F).

Ak je teplota volantu vyššia ako 50 °C a spínač

vyhrievania volantu je zapnutý, systém nebude
vyhrievať volant. Nie je to porucha.
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MEVGUID-4E5AC158-EA2F-4CAC-9E1F-A219C971D0F6
Systém upozornenia na zadné dvere funguje za
určitých podmienok tak, že signalizuje, že na
zadných sedadlách sa môže nachádzať predmet
alebo cestujúci. Pred vystúpením z vozidla skon-
trolujte sedadlo (sedadlá).

Systém upozornenia na zadné dvere je spočiatku
vypnutý. Vodič môže systém aktivovať pomocou
informačného displeja vozidla. (Pozri časť “Nasta-
venia vozidla” (Str. 103).)

Keď je systém povolený:

* Systém sa aktivuje pri otvorení a zatvorení
zadných dverí. Po naštartovaní vozidla a
aktivácii systému sa na informačnom displeji
vozidla zobrazí vizuálna správa. (Pozri časť “25.
Indikátor [Výstraha zadných dverí je aktivo-
vaná] (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 112).)

* Ak sa zadné dvere otvoria a zatvoria, ale
vozidlo nejazdí, systém sa neaktivuje. Aby sa
systém aktivoval, musia sa otvoriť a zatvoriť
zadné dvere a vozidlo musí ísť.

* Časový interval aktivácie systému medzi otvo-
rením a zatvorením zadných dverí a naštarto-
vaním vozidla je približne 10 minút. Dlhší
interval neznamená poruchu.

Keď je aktivovaný systém upozornenia zadných
dverí:

* Keď vodič nastaví vozidlo do polohy P (Parko-
vanie), na informačnom displeji vozidla sa
zobrazí hlásenie s možnosťami [Zrušiť hláse-
nie] alebo [Vypnúť upozornenie], ak je to
potrebné.
— Výberom položky [Zakázať upozornenie]

dočasne zakážete toto zastavenie.

— Bez výberu alebo [Zrušiť správu] zostane
upozornenie pre dané zastavenie zapnuté.

* Ak je upozornenie aktivované, keď vodič
vystúpi z vozidla, na informačnom displeji
vozidla sa zobrazí správa [Pripomienka kon-
troly zadného sedadla].
Ak je vybraté nastavenie [Klaksón a upozor-
nenie]:
— Po krátkom čase sa ozve zvukový signál,

pokiaľ sa v krátkom čase neotvoria a
nezatvoria zadné dvere, čím sa výstraha
deaktivuje.

— Ak sa dvere zamknú pred deaktiváciou
výstrahy otvorením zadných dverí, zaznie
zvukový signál.

— Ak sa zadné dvere otvoria pred otvorením
zadných dverí, zvukový signál sa oneskorí
až po zatvorení zadných dverí.

POZNÁMKA:

Ak je zvolené nastavenie [Len upozornenie],
upozornenie na správu sa stále zobrazuje na
informačnom displeji vozidla, ale zvuková sig-
nalizácia sa nezapína.

VÝSTRAHA
* Ak vodič zvolí možnosť [Zakázať upozor-

nenie], nebude sa zobrazovať zvukové
upozornenie ani správa bez ohľadu na
stav otvorenia/zavretia zadných dverí.

* Môže sa stať, že sa na zadnom sedadle
(zadných sedadlách) nachádza nejaký
predmet alebo cestujúci, ale zvukové upo-
zornenie sa neozve. K tomu môže dôjsť
napríklad vtedy, ak cestujúci na zadných

sedadlách počas jazdy nastupujú alebo
vystupujú z vozidla.

* Systém nedetekuje priamo predmety ale-
bo cestujúcich na zadných sedadlách. Na-
miesto toho dokáže rozpoznať otvorenie a
zatvorenie zadných dverí a upozorniť na
to, že na zadných sedadlách sa môže niečo
nachádzať.

POZNÁMKA:

Niekedy sa môže stať, že sa ozve klaksón, ale na
zadných sedadlách sa nenachádzajú žiadne
predmety ani cestujúci.

(Pozri časť “25. Indikátor [Výstraha zadných dverí je
aktivovaná] (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 112).)

UPOZORNENIE NA ZADNÉ DVE-
RE (ak je súčasťou výbavy)
UPOZORNENIE NA ZADNÉ DVERE (ak je súčasťou výbavy)
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MEVHT33A1-850FEE13-D4FF-4D25-97B5-E92230D21302

MWAC0325X

Prístrojová doska (príklad)

MWAC0972X

Batožinový priestor (príklad)

Elektrické zásuvky sa nachádzajú v spodnej časti
prístrojovej dosky* a v batožinovom priestore.

*: Usporiadanie obrazovky na obrázku sa týka
modelov s ľavostranným riadením (LHD). V prípade
modelu s pravostranným riadením (RHD) sa sní-
mač nachádza na opačnej strane.

UPOZORNENIE
* Elektrická zásuvka a zástrčka môžu byť

počas používania alebo bezprostredne po
skončení používania horúce.

* Nenapájajte zariadenia, ktoré majú odber
väčší ako 12 voltov, 120 W (10 A). Nepouží-
vajte dvojité adaptéry alebo viac ako jedno
elektrické príslušenstvo.

* Pri spustenom systéme e-POWER použí-
vajte elektrickú zásuvku, aby ste zabránili
vybitiu 12-voltového akumulátora vozidla.

* Elektrickú zásuvku nepoužívajte, keď je
zapnutá klimatizácia, predné svetlomety
alebo zariadenie na odrosenie zadného
okna.

* Táto elektrická zásuvka nie je určená na
použitie so zapaľovačom.

* Zástrčku zatlačte až nadoraz. Ak nie je
vytvorený správny kontakt, zástrčka sa
môže prehriať.

* Pred pripojením alebo odpojením zástrčky
sa uistite, že práve používané elektrické
príslušenstvo je vypnuté.

* Ak zásuvku nepoužívate, zatvorte kryt.
Zabráňte kontaktu zásuvky s vodou alebo
inou tekutinou.

NABÍJACÍ KONEKTOR USB (univerzálna
sériová zbernica) (ak je vo výbave)

MEVHT33A1-F92B57E4-B6FF-4777-91E1-880F1FD5F9F8

MWAC0326X

Príklad

Konektor nabíjania USB sa nachádza na zadnej
strane boxu stredovej konzoly.

Konektor nabíjania USB je možné použiť len na
nabíjanie externého zariadenia.

Pripojte zariadenie USB ku konektoru. Nabíjanie sa
začne automaticky. Pre nabíjací konektor USB (pre
USB typu A) je maximálny výstup až 5 V, 12 W, 2,4 A.
Pri nabíjacom konektore USB (pre USB typu C) je
maximálny výstup až 5 V, 15 W, 3 A.

Externé zariadenie sa bude sústavne nabíjať vtedy,
keď je spínač napájania v polohe ON.

Niektoré mobilné zariadenia sa nedajú nabíjať
podľa ich špecifikácií.

UPOZORNENIE
* Zariadenie USB nezasúvajte do konektoru

silou. V závislosti od konektora USB sa
môže pri vložení zariadenia USB šikmo
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alebo dole hlavou konektor poškodiť.
Ubezpečte sa, že zariadenie USB je do
konektora USB pripojené správne.

* Nepoužívajte predlžovací USB kábel. Pou-
žitie reverzibilného USB káblu môže po-
škodiť konektor.

BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-8C56C6CB-4197-4E63-8A1C-C2EA53136748

MWAC0327X

Príklad

1. Nabíjacia lišta

2. Indikátor

Bezdrôtový nabíjač sa nachádza v prednej časti
stredovej konzoly. Položte smartfón na podložku
bezdrôtovej nabíjačky. Nabíjanie sa začne automa-
ticky. Smartfón sa bude nepretržite nabíjať, kým je
spínač v polohe ON.

VÝSTRAHA
* Nikdy nedávajte kovové materiály medzi

bezdrôtovú nabíjačku a smartfón.

* Ľudia, ktorí používajú kardiostimulátor ale-

bo iné medicínske zariadenie by pred
použitím mali kontaktovať výrobcu elek-
trického zdravotníckeho zariadenia a po-
radiť sa s ním o možných vplyvoch.

* Nikdy nedávajte tkaninu cez smartfón po-
čas procesu nabíjania.

* Smartfón nikdy nenabíjajte, keď je vlhký.

* Nikdy na ňu nedávajte kovové materiály
alebo malá predmety, ako je zapaľovač,
inteligentný kľúč alebo pamäťové médi-
um.

UPOZORNENIE
* Nedávajte RFID/NFC/kreditnú kartu medzi

bezdrôtovú nabíjačku a smartfón. Môže to
spôsobiť poškodenie dát na karte.

* Nepoužívajte bezdrôtovú nabíjačku, keď
sa na podložke nazbiera prach alebo ne-
čistoty.

* Nechytajte povrch bezdrôtovej nabíjačky.

* Nevylejte tekutinu (vodu, nápoje, atď.) na
nabíjaciu podložku.

* Nepoužívajte mazadlo, olej alebo alkohol
na čistenie podložky.

Indikátor bezdrôtovej nabíjačky
MEVHT33A1-D6A4C239-0F9C-49E3-8DBF-C47AACDB7620

Indikátor bude svietiť oranžovou, keď sa
spustí proces nabíjania.

Keď bolo nabíjanie dokončené, indikátor svieti
zelenou.

Ak sa vyskytne porucha, proces nabíjania sa

zastaví, indikátor bude blikať oranžovou počas 8
sekúnd a potom sa vypne.

Prevádzka bezdrôtovej nabíjačky
MEVHT33A1-6569096D-CD21-427D-BC4A-D15F679A08E2

Pre použitie bezdrôtovej nabíjačky je potrebné
dobre umiestniť smartfón v rámci nabíjacej pod-
ložky. Pre maximalizovanie nabíjacieho výkonu
zabezpečte, aby bol smartfón dobre umiestnený
v strede nabíjacej podložky cez logo "Qi" .
Pretože miesto prijímania výkonu sa môže líšiť v
závislosti od smartfónu, bude potrebné skúsiť a
nájsť oblasť, ktorá je vhodná pre smartfón.

Pretože niektoré puzdrá smarftónov alebo príslu-
šenstva môžu výrazne ovplyvniť nabíjanie, od-
stráňte ich predtým, ako budete bezdrôtovo
nabíjať.

Vypnite funkciu vibrovania smartfónu pred bez-
drôtovým nabíjaním.

POZNÁMKA:
* Môžu sa použiť len smartfóny kompatibilné

s Qi.
* Smartfón alebo bezdrôtová nabíjačka sa

môžu počas nabíjania zahriať a nabíjanie
sa môže zastaviť ochrannou funkciou
smartfónu alebo bezdrôtovej nabíjačky. Nie
je to porucha. Ak k tomu dôjde, reštartujte
nabíjanie po vychladnutí smartfónu alebo
bezdrôtovej nabíjačky. Kontrolka bude bli-
kať oranžovou a potom zhasne.

* Proces bezdrôtového nabíjania je možné
zastaviť pomocou stavu smartfónu (teplota
batérie, atď.).
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* Ak sa počas procesu nabíjania vyskytne
rušenie rádiovým šumom, dajte smartfón
do stredovej pozície (logo „Qi“) bezdrôtovej
nabíjačky.

* Proces bezdrôtového nabíjania sa počas
procesu vyhľadávania inteligentného kľúča
zastaví.

* Proces bezdrôtového nabíjania sa nezačne,
keď je kábel USB (univerzálna sériová zber-
nica) pripojený k smartfónu. Indikátor môže
svietiť oranžovou alebo blikať, ak smartfón
položíte na bezdrôtovú nabíjačku s pripoje-
ným USB káblom. Avšak nabíjanie sa neus-
kutoční.

* V závislosti od typu smartfónu indikátor
môže zostať svietiť oranžovým dokonca aj
vtedy, keď bol proces nabíjania dokončený.

MEVHT33A1-ACBEA04E-07DC-4FC6-9000-62282BECF92A
Vaše vozidlo je vybavené systémom núdzových
hovorov zabudovaných vo vozidle na základe čísla
112 (eCall). V prípade vážneho cestného núdzového
ohrozenia sa môže vykonať automaticky núdzový
hovor s operátorom núdzovej služby. Systém sa
môže tiež použiť manuálne na uskutočnenie
hovoru s operátorom núdzových služieb.

Služba eCall založená na čísle 112 je verejná služba
všeobecného záujmu a je dostupná bezplatne.

Spoločnosť NISSAN je zodpovedná len za technic-
kú funkciu núdzového komunikačného systému v
prípade nehody v rámci záručného obdobia.

AUTOMATICKÝ HOVOR ECALL
MEVHT33A1-E1D3A762-310C-438F-8020-8CC2B437A161

Ak riadiaca jednotka airbagu rozpozná čelnú
kolíziu, bočnú kolíziu alebo zadnú kolíziu (ak je
súčasťou výbavy) systém automaticky odošle
núdzový hovor do centra pre núdzové volania.
Zároveň sa tiež odošlú informácie o vozidle. Keď
centrum pre núdzové volania prijme núdzový
hovor, operátor sa pokúsi hovoriť s účastníkmi vo
vozidle.

POZNÁMKA:
* Počas núdzového hovoru operátor nemôže

regulovať hlasitosť reči.
* Počas núdzového hovoru operátor nemôže

stlmiť hlas.

Systém eCall je predvolene vždy aktivovaný. Akti-
vuje sa automaticky pomocou senzorov vo vozidle
v prípade vážnej nehody.

Systém eCall nie je sledovateľný a nepodlieha
žiadnemu trvalému sledovaniu vo svojom normál-
nom prevádzkovom stave. Dáta v internej pamäti

systému nie sú prístupné mimo systému zabudo-
vaného vo vozidle žiadnym entitám, predtým, ako
bol inicializovaný eCall.

Každé spracovanie osobných údajov prostredníc-
tvom systému eCall 112 zabudovaného vo vozidle
musí byť v súlade s pravidlami ochrany osobných
údajov ustanovenými v smerniciach Európskeho
parlamentu a Rady 95/46/ES a 2002/58/ES, a
najmä, musí byť založené na potrebe chrániť
základné záujmy jednotlivcov v súlade s článkom
7 písm. (d) smernice 95/46/ES.

Spracovanie takýchto údajov je prísne obmedzené
na účel zaobchádzania s núdzovým systémom
eCall na jednotné európske číslo tiesňového vola-
nia 112.

Príjemcami údajov spracúvaných systémom eCall
112 zabudovaného vo vozidle sú príslušné záchytné
body verejnej bezpečnosti určené príslušnými ve-
rejnými orgánmi krajiny, na ktorej území sa na-
chádzajú, aby najskôr prijali a spracovali núdzové
volania na systém eCall na jednotné európske číslo
tiesňového volania 112.

Do centra pre núdzové volania odošle systém
núdzového volania vozidla v prípade kolízie na-
sledovné informácie:

* Identifikačné číslo vozidla (VIN)
* Typ vozidla
* Typ aktivácie (Automaticky/Manuálne)
* Typ hovoru (Testovací/núdzový)
* Poloha (dôverné/nízka dôvernosť)
* Časová značka (keď sa vyskytla kolízia alebo

udalosť)
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* Posledné tri polohy vozidla a smer jazdy
vozidla

* Rýchlosť vozidla
* Počet pasažierov (ak je súčasťou výbavy)
Palubný systém núdzového volania eCall 112 je
navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo automatické a
nepretržité odstraňovanie údajov z jeho vnútornej
pamäte.

Údaje o polohe vozidla sa neustále prepisujú vo
vnútornej pamäti systému tak, aby sa vždy za-
chovalo maximum z posledných troch aktuálnych
polôh vozidla potrebných na normálnu funkciu
systému.

Protokol údajov o činnosti v palubnom systéme
eCall 112 sa neuchováva dlhšie ako je potrebné na
dosiahnutie účelu vybavovania núdzového systé-
mu eCall a v žiadnom prípade nie dlhšie, ako 13
hodín od okamihu, keď bolo spustené núdzové
volanie.

UPOZORNENIE
* Inteligentné núdzové volanie sa spustí len

ak bol počas kolízie aktivovaný systém
airbagu.

* Ak sa spustilo inteligentné núdzové vola-
nie, privezte vozidlo k predajcovi NISSAN
alebo do kvalifikovaného servisu. Je to
nevyhnutné, pretože systém inteligentné-
ho núdzového volania sa musí resetovať,
aby sa zabránilo neúmyselnému spusteniu
systému eCall.

* Poskytovateľ mobilnej siete, ktorý mana-
žuje spojenie vozidla s centrom pre nú-
d zové vo l an i a j e špe c i f i k o vaný

spoločnosťou a je riadený mimo systému
núdzového volania vozidla.

* Počas prvej minúty núdzového volania
operátor určí, či je hovor pravý. Ak operátor
zistí, že ide o nepravý hovor, ukončí ho a
nepokúša sa vozidlo spätne zavolať. Táto
akcie nezabraňuje účastníkom vo vozidle
uskutočniť manuálne ďalšie núdzové vo-
lanie.

Funkcia núdzového volania sa nemôžete pou-
žiť za nasledujúcich podmienok:

* Vozidlo je mimo oblasti, kde sa nedá
prijímať služba mobilnej siete.

* Vozidlo sa nachádza na mieste so slabým
príjmom signálu, ako napríklad v tuneli, na
podzemnom parkovisku, za budovou ale-
bo v horskej oblasti.

* TCU (Telematická riadiaca jednotka) alebo
iné systémy vo vašom vozidle nepracujú
správne.

* Dostupný poskytovateľ mobilnej siete na
mieste, kde je vozidlo nie je špecifikované
pre použitie núdzového volania.

* Komunikačná linka centra pre núdzové
volania je obsadená.

MANUÁLNY HOVOR ECALL (tlačidlo SOS)
MEVHT33A1-C0F90624-BE9D-4230-8CC6-E1D2868A9AF2

Manuálny eCall je možné vykonať so spínačom
zapaľovania v zapnutej polohe „ON“, stlačením
tlačidla SOS umiestneného v blízkosti svetiel mapy.

Potom, ako sa spínač zapaľovania dostane do
vypnutej polohy „OFF“, ak nebol uskutočnený
núdzový hovor, systém eCall je vypnutý.

UPOZORNENIE
* Pred použitím tlačidla SOS vozidlo zastav-

te na bezpečnom mieste a aktivujte par-
kovaciu brzdu.

* Túto službu použite len v prípade núdze.
Za nesprávne použitie služby hrozí pokuta.

MWAC0768X

1. Spínač napájania prepnite do zapnutej polohy
„ON“.

2. Stlačte a otvorte kryt SOS.

3. Stlačte tlačidlo SOS . Núdzový hovor sa
odošle do centra pre núdzové volania. Zároveň
sa tiež odošlú informácie o vozidle.
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4. Keď je hovor prepojený, budete hovoriť s
personálom podpory v núdzi.

Ak si želáte núdzový hovor ukončiť, stlačte tlačidlo
SOS a podržte ho na pár sekúnd. Po vytvorení
spojenia nie je možné hovor zrušiť.

POZNÁMKA:
* Počas núdzového hovoru operátor nemôže

regulovať hlasitosť reči.
* Počas núdzového hovoru operátor nemôže

stlmiť hlas.
* Po stlačení tlačidla SOS môže nejaký čas

trvať, kým systém inicializuje spojenie, v
závislosti od technických podmienok a toho,
či je TCU využitá inými službami.

* Ak chcete zabrániť prerušeniu hovoru, ne-
vypínajte systém e-POWER.

* Počas núdzového volania bude spojenie
telefónu hands-free Bluetooth® deaktivo-
vané a prevádzka telefónu bude dostupná
len na mobilnom telefóne.

* Ak sa núdzový hovor z nejakého dôvodu
odpojí, centrum pre núdzové volania môže
zavolať späť. Táto akcia nezabraňuje účast-
níkom vo vozidle uskutočniť manuálne ďal-
šie núdzové volanie.

INDIKÁTOR STAVU SYSTÉMU
MEVHT33A1-BFE6A846-7A80-4898-BA6B-4B80C7AFDFB7

MWAC0760X

Kontrolky indikátorov a nad tlačidlom SOS
ukazujú stav systému pre núdzové volanie vozidla.
Ak indikačné svetlo svieti červenou alebo nesvieti
vôbec, núdzový hovor pre vaše vozidlo nemusí byť
prepojený na centrum pre núdzové volania, keď
stlačíte tlačidlo SOS. Taktiež inteligentné tiesňové
volanie nemusí byť automaticky odoslané, keď sa
vyskytne kolízia.

* Počas štartovania vozidla systém spustí samo
diagnostiku a červené indikačné svetlo sa
rozsvieti až na 15 sekúnd.

* Ak sa kedykoľvek inokedy rozsvieti červená
kontrolka, obráťte sa na predajcu NISSAN
alebo na kvalifikovaný servis, kde vám pomô-
žu. V prípade kritického zlyhania systému,
ktorý by deaktivoval palubný systém eCall
založený na čísle 112, sa ako varovné svetlo
rozsvieti červená kontrolka.

POZNÁMKA:

Ak svieti červené svetlo alebo kontrolka nesvieti
vôbec, núdzové služby (ako je polícia alebo iné
agentúry) môžu byť v prípade nehody kontak-
tované pomocou iných normálnych komunikač-
ných zariadení (napríklad telefón).

METÓDY PRE ÚDAJE O CVIČENÍ A PRÁVA SUBJEKTU
MEVHT33A1-AF741674-4CBF-483A-B895-871DC99A73B9

Dotknutá osoba (vlastník vozidla) má právo na
prístup k údajom a podľa potreby môže požiadať o
opravu, vymazanie alebo zablokovanie údajov,
ktoré sa jej týkajú, ktorých spracovanie nespĺňa
ustanovenia smernice 95/46/EC. Každá tretia
strana, ktorej údaje boli poskytnuté, musí byť o
takejto oprave, výmaze alebo blokovaní vykona-
ných v súlade s touto smernicou informovaná, ak
to nebude nemožné alebo si to nebude vyžadovať
neprimerané úsilie.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť prísluš-
nému orgánu na ochranu údajov, ak sa domnieva,
že v dôsledku spracovania jej osobných údajov boli
porušené jej práva.
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MEVHT33A1-11FFEB74-6D4E-4717-B00A-F5FBAB2E5908

DRŽIAKY NÁPOJOV
MEVHT33A1-FC8FAFBC-BCD6-43B2-98A8-26203EF5F9DB

UPOZORNENIE
* Vyhýbajte sa prudkým rozjazdom, keď

používate držiak nápojov, aby ste predišli
rozliatiu nápoja. Ak je tekutina horúca,
môže popáliť vás alebo vášho spolujazdca.

* Do držiaka nápojov vkladajte len mäkké
poháre. Tvrdé predmety môžu v prípade
nehody spôsobiť zranenie.

Vpredu
MEVHT33A1-1A4FBEC5-2F7E-4330-AFDC-3E00F421B6AB

MWAC1008X

Stredová konzola

Druhý rad sedadiel
MEVHT33A1-BF2AA628-64D0-45CC-986A-8EB2E1457628

MJVI0873X

Dvojradový model

MWAC0974X

Trojradový model

Držiaky na poháre sú umiestnené v sklopnej
lakťovej opierke.

Tretí rad sedadiel (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-D1F8A193-4D3F-45F3-BC7A-EF03B80C356F

MWAC0755X

DRŽIAKY NA MÄKKÉ FĽAŠE
MEVHT33A1-DB73E00A-24BD-4615-AB61-2C372E74F0A9

UPOZORNENIE
* Držiak na fľaše nepoužívajte pre žiadne iné

predmety, ktoré môžu vyletieť do vozidla a
spôsobiť zranenie v prípade prudkého
brzdenia alebo v prípade nehody.

* Držiaky na fľaše nepoužívajte pre otvorené
nádoby s kvapalinami.

ÚLOŽNÝ PRIESTORÚLOŽNÝ PRIESTOR
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MWAC0423X

Dvere (predný a zadný rad sedadiel)

ÚLOŽNÁ SKRINKA PRED SPOLUJAZDCOM
MEVHT33A1-EA635502-9936-47A9-B2CA-4F1ACC30F00B

MWAC0532X

VÝSTRAHA
Kryt úložnej skrinky majte zatvorený, aby ste
predišli zraneniu pri nehode alebo prudkom
zabrzdení.

Aby ste otvorili úložnú skrinku pred spolujazdcom,
zatiahnite za rukoväť.

Ak ju chcete zatvoriť, zatlačte kryt až pokým
nezapadne zámok.

Po zapnutí spínača svetlometov sa rozsvieti svetlo
odkladacej skrinky (ak je vo výbave).

ÚLOŽNÁ SKRINKA V KONZOLE
MEVHT33A1-ADA88A77-3AEE-4F5D-BBFF-71DB3B593347

MWAC0424X

Ak chcete otvoriť veko konzoly, zatlačte gombík
smerom dozadu.

Ak ju chcete zatvoriť, kryt zatlačte nadol pokým
zámok nezapadne.

Ak niečo položíte na hornú časť niektorej zo strán
viečok, toto bočné viečko sa nemusí otvoriť.
Odstráňte akýkoľvek predmet a opätovným stla-
čením gombíka otvorte veko.

SPODNÁ PRIEHRADKA KONZOLY
MEVHT33A1-AF98C85D-4779-46E5-939C-EBBAE6B14863

MWAC1009X

UPOZORNENIE
Do spodnej priehradky konzoly neukladajte
žiadne predmety, ktoré by sa mohli vo vozidle
vymrštiť a spôsobiť zranenie pri náhlom
brzdení alebo náraze.

DRŽIAK NA SLNEČNÉ OKULIARE
MEVHT33A1-9740085B-7C25-48E2-9040-6492C96040BC

MWAC0425X
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VÝSTRAHA
Počas jazdy nechajte držiak na slnečné oku-
liare zatvorený, aby ste zabránili sťaženiu
výhľadu vodiča a pomohli zabrániť nehode.

UPOZORNENIE
* Držiak nepoužívajte na žiadne iné pred-

mety, okrem slnečných okuliarov.

* Slnečné okuliare nenechávajte v držiaku,
keď parkujete na priamom slnečnom
svetle. Teplo môže slnečné okuliare po-
škodiť.

Ak chcete otvoriť držiak na slnečné okuliare,
zatlačte a uvoľnite ho. Do držiaka vkladajte len
jeden pár okuliarov.

DRŽIAK NA KARTY
MEVHT33A1-176CE38E-4DA7-4D06-862E-0B740A92232E

MWAC0490X

Kartu zasuňte do držiaka na karty.

HÁČIKY NA ŠATY
MEVHT33A1-14BC9462-D0C7-4458-822C-8AB095F87999

MSIC3505

Háčik na oblečenie sa nachádza nad zadným
bočným oknom.

UPOZORNENIE
Na jeden háčik neaplikujte celkové zaťaženie
väčšie ako 1 kg (2 lb).

KRYT BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
MEVHT33A1-8A96D1DE-86B5-4930-A671-18AAE82748CD

MWAC0329X

Kryt batožinového priestoru udržiava obsah bato-
žinového priestoru skrytý pred vonkajším svetom.

Ak chcete použiť kryt priestoru pre cestujúcich,
vytiahnite ho a vložte obe strany do vodidla .

Ak chcete odstrániť kryt priestoru pre cestujúcich,
odložte kryt a stlačte tlačidlo .



(153,1)

VÝSTRAHA
* Na kryt batožinového priestoru nikdy nič

neukladajte, bez ohľadu na veľkosť. V
prípade nehody alebo náhleho zastavenia
môže akýkoľvek na nej položený predmet
spôsobiť zranenie.

* Nenechávajte kryt batožinového priestoru
vo vozidle, keď je vysunutý z držiaka.

* Vrchný popruh prvku zaistenia detí sa
môže v prípade kontaktu s krytom batoži-
nového priestoru alebo s predmetmi v
batožinovom priestore poškodiť. Kryt ba-
tožinového priestoru vyberte z vozidla
alebo ho zaistite v nákladnom priestore.
Taktiež zaistite všetky predmety v náklad-
nom priestore. Ak je poškodený vrchný
popruh prvku zaistenia detí, vaše dieťa sa
v prípade kolízie môže vážne zraniť alebo
prísť o život.

HÁČIKY PRE UPEVNENIE BATOŽINY
MEVHT33A1-EA4A76B1-7DD2-46D6-9893-57F9CDC1A8E5

MWAC0534X

Ak chcete použiť háčik, potiahnite ho nadol podľa
obrázka.

VÝSTRAHA
* Vždy sa presvedčte, či je náklad správne

zaistený. Použite vhodné laná a háčiky.

* Nezaistený náklad by v prípade nehody
alebo náhleho zastavenia mohol byť ne-
bezpečný.

* Na jeden háčik neaplikujte celkové zaťa-
ženie väčšie ako 3 kg (7 lb).

NASTAVITEĽNÁ PODLAHA BATOŽINO-
VÉHO PRIESTORU (ak je vo výbave)

MEVHT33A1-5C20B0EA-9D07-4B88-995D-16F0BDCFAD16
Priestor pre batožinu môžete použiť rôznymi
spôsobmi pomocou nastaviteľných dosiek batoži-
nového priestoru.

VÝSTRAHA
Na nákladnú podlahu vo vyššej polohe ne-
umiestňujte predmety ťažšie ako 75 kg (165 lb).

UPOZORNENIE
* Predný okraj dosky batožinového priesto-

ru netlačte silou. Takýmto konaním by ste
mohli spôsobiť preklopenie dosky batoži-
nového priestoru, čo by mohlo mať za
následok zranenie osôb.

* S doskou batožinového priestoru nemani-
pulujte silou, pretože by ste ju tým mohli
poškodiť.

* Pri hornej polohe nesklápajte operadlá.

* Neumiestňujte náklad vyššie ako sú ope-

radlá sedadiel. V prípade prudkého brzde-
nia alebo kolízie môže nezabezpečený
náklad spôsobiť zranenia osôb.

MWAC0527X

Pred premiestnením zadnej (vonkajšej) batožinovej
dosky uvoľnite zámok na oboch stranách dosky,
ako je znázornené (ak je vo výbave).
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Dvojfázový režim
MEVHT33A1-7972901E-CE07-46FB-9900-F1147087E205

MWAC1138X

1. Vyberte zadnú dosku z batožinového priesto-
ru .

2. Vytiahnite prednú dosku smerom nahor pri-
bližne do uhla 30° a potom smerom k zadnej
časti vozidla .

3. Zatlačte prednú dosku do spodnej časti bato-
žinového priestoru .

4. Založte zadnú dosku .

Zvislý režim
MEVHT33A1-8EACB7D3-2B7A-49FD-9D33-3CA03A6752EB

MWAC0526X

1. Potiahnite zadnú dosku nahor o 90°.

2. Dosku tlačte nadol, pokým sa nezastaví.
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DOSKA NA BATOŽINU
GUID-0EA3F9CC-F7B6-4F74-9C13-ECE80F165357

Vertikálny režim (trojradový model)
GUID-6851D5D5-E8C2-4909-8A72-4F693E4CE32E

WAC0780X

Ak chcete použiť vertikálny režim, vložte dosku na
batožinu do štrbiny finišera.

UPOZORNENIE
Počas jazdy neumiestňujte batožinovú dosku
do vertikálnej polohy. Mohlo by dôjsť k po-
škodeniu dosky batožinového priestoru. Počas
jazdy umiestnite batožinovú dosku do normál-
nej polohy.

DOLNÝ BATOŽINOVÝ PRIESTOR (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-7FDEE1B0-6C2D-44A2-9FB4-EC653294A6A1

MWAC0561X

Ak chcete použiť dolný batožinový priestor, vy-
tiahnite zadnú dosku.

MEVHT33A1-0E8ADE11-9CF2-4318-863C-208E8323D6BE

MWAC0889X

Priamo na postranné strešné lišty nedávajte
žiadny náklad. Pred naložením nákladu/záťaže/
batožiny na strechu vozidla musíte namontovať
nosníky. Pre ďalšie informácie sa odporúča obrátiť
sa na predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

Užitočná nosnosť postranných strešných líšt je 100
kg (221 lb) a táto je rovnomerne rozdelená, avšak
neprekračujte zaťažiteľnosť prídavných nosníkov.

VÝSTRAHA
* Pred naložením nákladu akéhokoľvek dru-

hu na strechu vždy najskôr namontujte na
postranné strešné lišty priečne nosníky. Ak
naložíte náklad priamo na postranné
strešné lišty, môže dôjsť k ich poškodeniu
alebo k poškodeniu strechy vozidla.

* Mimoriadne opatrne jazdite, keď je vozidlo
naložené na hranicu nosnosti alebo do jej
blízkosti, najmä ak podstatnú časť tohto
nákladu nesiete na priečnych nosníkoch.

* Ťažké náklady na priečnych nosníkoch
majú potenciál ovplyvniť stabilitu vozidla

Prístroje a ovládače 151

STREŠNÝ NOSIČ (ak je súčasťou výbavy)STREŠNÝ NOSIČ (ak je súčasťou výbavy)



(156,1)

152 Prístroje a ovládače

a jeho ovládanie počas náhlych alebo
neobvyklých jazdných manévrov.

* Priečne tyče strešného nosiča by mali byť
rovnomerne rozložené.

* Neprekračujte maximálne zaťaženie prieč-
nych tyčí strešného nosiča.

* Správne zaistite celý náklad lanami alebo
popruhmi, aby ste zabránili jeho skĺznutiu
alebo posunutiu. V prípade prudkého
brzdenia alebo kolízie môže nezabezpe-
čený náklad spôsobiť zranenia osôb.

UPOZORNENIE
Pri umiestňovaní alebo skladaní predmetov zo
strešného nosiča postupujte opatrne. Ak ne-
môžete pohodlne zdvihnúť predmety na
strešný nosič, použite rebrík alebo stoličku.

MEVHT33A1-ECC58B2D-F250-41F5-B8E8-7EBD4B79C5CA

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ OKNÁ
MEVHT33A1-6A23709F-5277-4229-B1AD-2B7DC859B673

VÝSTRAHA
Vodič je vždy zodpovedný za ovládanie všet-
kých elektrických okien vrátane ovládania
okna spolujazdca. V záujme bezpečnosti dbaj-
te na nasledujúce upozornenia.

* Nikdy nedovoľte, aby niekto vysunul akú-
koľvek časť tela alebo predmety z otvoru,
keď je vozidlo v pohybe. V opačnom
prípade môže dôjsť k ich vážnemu poško-
deniu pri kontakte s predmetmi mimo
vozidla alebo pri prudkom brzdení.

* Pred použitím elektricky ovládaných okien
skontrolujte, či majú všetci pasažieri svoje
ruky, atď. vo vnútri vozidla. Funkciu auto-
matického spätného chodu zámerne ne-
aktivujte. Ak sa ich ruky alebo tváre
zachytia o okná, môže dôjsť k vážnemu
zraneniu.

* Nikdy nedovoľte deťom obsluhovať elek-
trické okná. Nesprávna obsluha deťmi by
mohla viesť k nehode. Stlačte tlačidlo
blokovania okien, pretože by mohlo dôjsť
k zachyteniu detí alebo iných osôb do
elektricky ovládaného okna, čo by mohlo
spôsobiť vážne škody.

* Pri ovládaní elektricky ovládaných okien
upozornite na to deti a dbajte na to, aby sa
ich ruky, paže atď. nenachádzali v blízkosti
elektricky ovládaných okien. V opačnom
prípade sa môžu zachytiť v elektrických
oknách.

* Uistite sa, že je spínač zapaľovania vo

vypnutej polohe „OFF“ a nenechávajte
inteligentný kľúč a deti bez dozoru vo
vozidle. Mohli by náhodne aktivovať spína-
če alebo ovládacie prvky. Deti bez dozoru
sa môžu stať účastníkmi vážnych nehôd.

* Aby sa pomohlo predísť riziku zranenia
alebo smrti počas neúmyselnej prevádzky
vozidla a/alebo jeho systémov vrátane
zachytenia v oknách alebo neúmyselnej
aktivácie uzamknutia dverí nenechávajte
vo vozidle bez dozoru deti, osoby vyžadu-
júce pomoc iných, ani zvieratá. Okrem toho
sa môže teplota vo vnútri zatvoreného
vozidla počas teplého dňa rýchlo zvýšiť
tak, že môže predstavovať vysoké riziko
zranenia alebo smrti pre osoby a zvieratá.

Elektricky ovládané okná fungujú, keď je spínač
napájania v polohe ON.

Spínač okna vodiča
MEVHT33A1-F0D006F2-BA97-4BA8-9004-BA0E645371B0

MWAC0757X

Príklad

OKNÁOKNÁ
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Spínač vodiča, hlavný spínač, dokáže ovládať
všetky okná.

Aby ste otvorili okno, zatlačte spínač elektrického
ovládania okien .

Aby ste zatvorili okno, vytiahnite spínač elektrické-
ho ovládania okien .

Zamykanie okien pasažierov:
Keď stlačíte tlačidlo uzamknutia okna (indikátor sa
rozsvieti), zadné okná pasažierov nie je možné
ovládať spínačom elektrických okien pre pasažie-
rov vzadu. Okná pasažierov vzadu je možné
ovládať len hlavným spínačom (spínače na strane
vodiča). Ak chcete zrušiť uzamknutie okien spolu-
jazdcov, znovu stlačte tlačidlo uzamknutia.

Spínač elektricky ovládaného okna na strane spolujazdca
MEVHT33A1-04E2B8E0-31B6-4403-9F3E-482646F08AA7

MWAC0758X

Spínač pasažiera dokáže ovládať svoje príslušné
okno. Keď stlačíte tlačidlo uzamknutia okien na
spínači vodiča, spínač zadného spolujazdca sa
nedá ovládať.

Automatická funkcia
MEVHT33A1-F2AEDE5F-326B-4FB9-9763-AE7CE69B0980

MWAC0756X

Príklad

Automatická funkcia umožňuje úplne otvorenie
alebo zatvorenie okna bez stláčania spínača nadol
alebo nahor.

Ak chcete okno úplne otvoriť, stlačte spínač
elektrického ovládania okien nadol do druhej
zarážky a uvoľnite ho. Ak chcete okno úplne
zatvoriť, stlačte spínač elektrického ovládania
okien nahor do druhej zarážky a uvoľnite ho.
Počas činnosti okien nemusíte spínač držať.

Ak chcete zastaviť otváranie/zatváranie okna po-
čas automatickej funkcie, stlačte alebo vytiahnite
spínač v opačnom smere.

Funkcia automatického roztvorenia:

VÝSTRAHA
Tesne pred úplne uzavretou polohou je malá
medzera, ktorú nie je možné zaznamenať.
Pred zatvorením okien skontrolujte, či majú

všetci pasažieri svoje ruky, atď. vo vnútri
vozidla.

Funkcia automatického spätného chodu umožňu-
je automatický spätný chod okna v prípade, že sa
niečo zachytí do okna počas automatického
zatvárania. Keď ovládacia jednotka zistí prekážku,
okno bude okamžite spustené nadol.

V závislosti od prostredia alebo jazdných podmie-
nok sa môže funkcia automatického spätného
chodu aktivovať, ak sa vyskytne náraz alebo
zaťaženie, podobné prípadu zachytenia nejakého
predmetu do okna.

Okenný časovač:
Okenný časovač umožňuje prevádzkovať spínač
okna na krátky čas, dokonca aj keď je spínač
napájania vo vypnutej polohe „OFF“. Okenný časo-
vač bude deaktivovaný po otvorení dverí vodiča
alebo spolujazdca na prednom sedadle alebo po
uplynutí prednastaveného času.

Ovládanie okien inteligentným kľúčom
MEVHT33A1-EE4722C3-CAE7-4702-B9CE-D4BFAF419106

Okná môžete otvárať alebo zatvárať stlačením
tlačidla “ODOMKNÚŤ” alebo ZAMKNÚŤ na inteli-
gentnom kľúči. Táto funkcia nebude fungovať
pokým bude aktivovaný časovač okna alebo keď
bude potrebná inicializácia okien. Podrobnosti o
používaní tlačidla inteligentného kľúča nájdete v
časti “Ako použiť funkciu vstupu bez kľúča na
diaľku” (Str. 175).

Otváranie:
Pre otvorenie okien stlačte tlačidlo “ODOMKNÚŤ”

na inteligentnom kľúči na približne 3 sekundy
potom, ako boli odomknuté dvere.
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Pre zastavenie otvárania uvoľnite tlačidlo
“ODOMKNÚŤ” .

Ak je prevádzka otvárania okna zastavená počas
cesty, kým stláčate tlačidlo “ODOMKNÚŤ”,
uvoľnite a stlačte tlačidlo znova, kým sa okná
úplne neotvoria.

Zatváranie:
Pre zavretie okien stlačte tlačidlo ZAMKNÚŤ
Na inteligentnom kľúči na približne 3 sekundy
potom, ako sa dvere zamknú.

Pre zastavenie zatvárania uvoľnite tlačidlo UZAMK-
NÚŤ .

Ak sa činnosť zatvárania okna zastaví počas
vykonávania, keď stláčate tlačidlo UZAMKNÚŤ

Uvoľnite a stlačte tlačidlo znova, kým sa okná
úplne nezavrú.

Keď spínač elektrického ovládania okien nefunguje
MEVHT33A1-B6340D93-45A3-48B4-BE8B-20DD3A8E0867

Ak nie je funkcia automatického elektrického
ovládania okien vykonaná správne, vykonajte na-
sledovný postup pre inicializáciu funkcií elektrické-
ho ovládania okien.

1. Zatvorte dvere.

2. Spínač napájania dajte do polohy ON.

3. Potiahnite spínač elektrického ovládania okien
a podržte ho, aby sa okno úplne zatvorilo.*1

4. Uvoľnenie spínača elektrického ovládania
okien.

5. Potiahnite spínač elektrického ovládania okien
a podržte ho približne 5 sekundy alebo dlhšie.
*2

6. Stlačte spínač elektrického ovládania okien
nadol a podržte ho, aby sa okno úplne otvorilo.

7. Uvoľnenie spínača elektrického ovládania
okien.

8. Stlačte spínač elektrického ovládania okien
nadol a podržte ho približne 5 sekúnd alebo
dlhšie.*2

9. Potiahnite spínač elektrického ovládania okien
a podržte ho, aby sa okno úplne zatvorilo.*1

10. Ovládajte okno automatickou funkciou (otvá-
ranie a zatváranie okna), aby ste potvrdili, že
inicializácia je dokončená.

*1: Ak sa okno zastaví pred dosiahnutím úplne
zatvorenej polohy, uvoľnite spínač, potom ho
znova potiahnite a podržte, aby sa okno úplne
zatvorilo.

*2: Po potiahnutí alebo stlačení spínača elektrické-
ho ovládania okien a jeho podržaní na približne 5
sekúnd alebo dlhšie sa okno opäť pohne.

Ak sa okno nedá automaticky zatvoriť, pretože sa
aktivovala funkcia automatického spätného chodu
v dôsledku poruchy, vykonajte nasledujúci postup
na zrušenie funkcie automatického spätného cho-
du.

1. Potiahnite spínač elektrického ovládania okien
nahor, kým sa neaktivuje funkcia automatic-
kého spätného chodu, potom sa okno auto-
maticky vráti.

2. Opakujte postup dvakrát.

3. Potiahnutím spínača elektrického ovládania
okna a jeho podržaním zatvorte okno, čím sa
potvrdí, že zrušenie je dokončené.

VÝSTRAHA
Keď je funkcia automatického spätného chodu
zrušená, okno sa automaticky nevráti, aj keď
riadiaca jednotka zaznamená prekážku. Pred
zatvorením okien skontrolujte, či majú všetci
pasažieri svoje ruky, atď. vo vnútri vozidla.

Ak automatická funkcia elektrického ovládania
okien nefunguje správne podľa vyššie uvedeného
popisu, nechajte vozidlo skontrolovať u predajcu
vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.
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MEVHT33A1-763E28EB-A953-4A35-A10F-6F137F82E26B

VÝSTRAHA
* V prípade nehody by ste mohli byť cez

otvorené strešné okno vyhodený z vozidla.
Vždy používajte bezpečnostné pásy a det-
ské sedačky.

* Nikomu nedovoľte stáť alebo vystrkovať
žiadnu časť tela z otvoru strešného okna,
kým je vozidlo v pohybe alebo keď sa
strešné okno zatvára.

UPOZORNENIE
* Pred otvorením odstráňte zo strešného

okna kvapky vody, sneh, ľad alebo piesok.

* Na strešné okno, ani do okolitej oblasti
neklaďte žiadne ťažké predmety.

AUTOMATICKÉ STREŠNÉ OKNO A TIENIDLO
MEVHT33A1-60D1BFD6-832F-432D-8BEE-8F0AE9FFB2B4

MWAC0759X

Posúvanie tienidla a strešného okna
MEVHT33A1-F2AE68AD-35BC-4AA8-83C0-4AA506392BF1

Keď spínač slnečného tienidla stlačíte do polohy
OTVORIŤ , tienidlo sa otvorí. (Ak sa slnečná clona
začne otvárať z polohy medzi zatvorením a polo-
vičným otvorením, slnečná clona sa zastaví v
polovici. Ak spínač stlačíte znovu, strešné okno sa
úplne otvorí.) Keď je spínač strešného okna
zatlačený do polohy OTVORIŤ , strešné okno sa
otvorí do pozície komfortného režimu. (Ak je
slnečná clona zavretá, otvorí sa prvá polovica. Ak
spínač stlačíte znovu, strešné okno sa úplne
otvorí.)

Keď spínač strešného okna stlačíte do polohy
ZAVRIEŤ , strešné okno sa automaticky zatvorí.
Keď spínač slnečného tienidla stlačíte do polohy
ZAVRIEŤ , tienidlo zavrie. (Ak sa slnečná clona
začne zatvárať z polohy medzi úplným a polo-
vičným otvorením, slnečná clona sa zastaví napoly.
Po opätovnom stlačení spínača sa slnečná clona
úplne zatvorí. Ak je však strešné okno otvorené
alebo vyklopené, slnečná clona sa nezatvorí nad
polovicu.)

Pre zastavenie prevádzky slnečného tienidla a
strešného okna, stlačte spínač strešného okna do
polohy OTVORIŤ , , ZATVORIŤ , alebo HORE

.

Vyklopenie strešného okna
MEVHT33A1-5A375FB1-2459-4E69-B8C9-A8D87A6925A0

Ak chcete strešné okno vyklopiť, stlačte spínač
strešného okna do hornej polohy .

Ak chcete sklopiť strešné okno, posuňte spínač do
polohy ZAVRIEŤ .

Komfortný režim
MEVHT33A1-F85D3D5F-862B-4CED-BA76-75CBE0FDAF74

Táto poloha sa používa, keď jazdíte s otvoreným
strešným oknom. Pri jazde s úplne otvoreným
strešným oknom môže byť zvuk vetra veľmi
hlasný. Pri jazde používajte polohu komfortného
režimu.

Funkcia automatického roztvorenia
MEVHT33A1-05D9BD58-A278-4709-A03A-80DC088F07EC

VÝSTRAHA
Tesne pred úplne uzavretou polohu sa nachá-
dzajú malé vzdialenosti, ktoré nie je možné
zaznamenať. Pred zatvorením strešného okna
a tienidla skontrolujte, či majú všetci pasažieri
svoje ruky, atď. vo vnútri vozidla.

Funkcia automatického spätného chodu umožňu-
je strešnému oknu a tienidlu automatický spätný
chod v prípade, že sa niečo zachytí do strešného
okna alebo tienidla pri zatváraní. Keď ovládacia
jednotka zistí prekážku, strešné okno a tienidlo sa
okamžite otvorí.

V závislosti od prostredia alebo jazdných podmie-
nok sa môže funkcia automatického spätného
chodu aktivovať, ak sa vyskytne náraz alebo
zaťaženie, podobné prípadu zachytenia nejakého
predmetu do strešného okna alebo tienidla.

Ak je funkcia automatického spätného chodu
spustená neustále alebo ak je vybitý 12-voltový
akumulátor, strešné okno a tienidlo sa nemusia
zatvoriť riadne. V tomto prípade stlačte a podržte
spínač v polohe CLOSE (ZAVRIEŤ) , čím strešné
okno zatvoríte.
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Ak strešné okno nepracuje
MEVHT33A1-375D2428-A2C2-47EB-BFE4-FA7A4BDC9925

Ak strešné okno a tienidlo nefunguje správne,
vykonajte nasledovný postup pre inicializáciu ope-
račného systému.

1. Ak je strešné okno a tienidlo otvorené, úplne
ich zavrite opakovaným stlačením spínača
strešného okna do polohy ZAVRIEŤ a pozície

.

2. Stlačte a podržte spínač strešného okna v
polohe ZAVRIEŤ na 10 sekúnd.

3. Po miernom posune strešného okna a tienidla
do zatvorenej polohy a následnom miernom
posune späť uvoľnite spínač strešného okna.

4. Stlačte a podržte spínač strešného okna do
polohy ZAVRIEŤ a okno a tienidlo sa
presunú.

5. Uvoľnite spínač strešného okna. Strešné okno
a tienidlo sa úplne otvoria a potom sa úplne
zatvoria.

6. Skontrolujte, či spínač strešného okna pracuje
normálne.

VÝSTRAHA
Vodič je vždy zodpovedný za správne prevádz-
kovanie strešného okna, vrátane jeho prevádz-
kovania všetkými pasažiermi. Nedodržanie
varovaní a pokynov o správnom používaní
strešného okna môže spôsobiť vážne zranenie
alebo smrť.

* Nedovoľte, aby deti manipulovali so streš-
ným okom. Nesprávne prevádzkovanie
deťmi môže spôsobiť nehodu. Ak sa deti

alebo iní zachytia v strešnom okne, môže
to znamenať vážne zranenie.

* Aby ste sa vyhli riziku zranenia alebo smrti
v dôsledku neúmyselnej prevádzky streš-
ného okna, dajte spínač zapaľovania do
vypnutej polohy „OFF“, keď opúšťate vo-
zidlo a nenechávajte deti a inteligentný
kľúč vo vozidle.

* Neaktivujte neúmyselne funkciu auto-re-
verzu. Ak sa ruky alebo tvár, atď. zachytia
do strešného okna, môže to spôsobiť
vážne zranenie.

UPOZORNENIE
* Na slnečné tienidlo nedávajte predmety

(ako sú noviny, vreckovky, atď.) keď sa
vysúva zasúva, pretože to môže spôsobiť
nesprávnu prevádzku alebo poškodenie
slnečnej clony.

* Netlačte na rameno slnečnej clony rukami
atď., pretože toto ju môže zdeformovať.
Výsledkom môže byť nesprávna pre-
vádzka alebo poškodenie slnečného tie-
nidla.

* Do prívodného portu slnečnej clony nedá-
vajte žiadny predmet, pretože tomôžemať
za následok nesprávnu prevádzku alebo
poškodenie slnečného tienidla.

* Nevešajte žiadne predmety na vodidlo
ramena, pretože toto môže mať za násle-
dok nesprávnu prevádzku alebo poškode-
nie slnečného tienidla.

* Netlačte na slnečné tienidlo silou. Ak tak

urobíte, môže predĺžiť slnečné tienidlo.
Výsledkom môže byť nesprávna pre-
vádzka alebo poškodenie slnečného tie-
nidla.

Ak strešné okno nefunguje správne podľa vyššie
uvedeného popisu, nechajte vozidlo skontrolovať u
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni.



(161,1)

MEVHT33A1-0C588194-A689-4766-88CA-BC25DAECEE47

MSIC2872

1. Oslneniu spredu zabránite tak, že hlavnú
slnečnú clonu stiahnete nadol .

2. Aby ste zabránili oslneniu z bočnej strany,
odpojte hlavnú slnečnú clonu zo stredového
upevnenia a posuňte ju do strany .

MEVHT33A1-4EA2B96C-4004-43D9-A0D7-6184A011A025

MWAD0237X

UPOZORNENIE
* Počas prevádzky neuvoľňujte zadnú sl-

nečné tienidlo. Mohlo by to poškodiť tie-
nidlo alebo spôsobiť zranenie.

* Netlačte na slnečné tienidlo silou. Ak tak
urobíte, môže predĺžiť slnečné tienidlo.
Mohlo by to spôsobiť nesprávnu prevádz-
ku alebo poškodiť tienidlo.

* Na alebo v blízkosti tienidla neumiestňujte
žiadne nepotrebné predmety. Mohlo by to
spôsobiť nesprávnu prevádzku alebo po-
škodiť tienidlo.

Zadné tienidlá sú súčasťou výbavy na oknách
zadných sedadiel.

Ak chcete tienidlo zdvihnúť, potiahnite gombík
nahor a zaveste tienidlo na háčiky .

Ak chcete tienidlo uložiť, vyberte ho z háčikov a
spustite ho.

MEVHT33A1-AC8C958B-C3DE-4C13-A406-ED56FDB6824E

UPOZORNENIE
* Keď systém e-POWER nie je v prevádzke,

nenechávajte spínač svetla zapnutý dlhší
čas, aby ste zabránili vybitiu 12-voltového
akumulátora.

* Keď opúšťate vozidlo, vypnite svetlá.

SPÍNAČ OSVETLENIA INTERIÉRU
MEVHT33A1-E92247E6-514A-49F6-8C49-3DBA37FB2AC2

MWAC0066X

Osvetlenie interiéru môžete zapnúť bez oh-
ľadu na polohu dverí. Svetlá zhasnú po
určitej dobe okrem prípadu, keď je spínač
napájania v zapnutej polohe ON, keď sa
otvoria ktorékoľvek dvere.
Osvetlenie interiéru môžete nastaviť na zap-
nutie, keď sa otvoria dvere. Ak chcete
osvetlenie interiéru vypnúť po otvorení dverí,
stlačte spínač a osvetlenie interiéru sa ner-
ozsvieti bez ohľadu na polohu dverí. Osve-
tlenie zhasne, keď spínač napájania dáte do
polohy ON alebo keď dvere vodiča zatvoríte
a zamknete.
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LAMPIČKY NA ČÍTANIE
MEVHT33A1-1B5DECC4-5E3F-4B04-8666-6F7000099558

MWAC0067X

Lampičky na čítanie zapnite stlačením tlačidla.
Vypnite ich opätovným stlačením tlačidla.

Ak osvetlenie necháte zapnuté, po určitej dobe
sa automaticky vypne, aby sa zabránilo vybitiu
12-voltovej batérie.

OSVETLENIA VNÚTORNÉHO PRIESTORU (ak sú súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-1BA5ED2D-B7A1-4328-B776-B27422235D9C

MWAC0090X

Lampičky na čítanie zapnite stlačením tlačidla.
Vypnite ich opätovným stlačením tlačidla.

Ak osvetlenie necháte zapnuté, po určitej dobe
sa automaticky vypne, aby sa zabránilo vybitiu
12-voltovej batérie.

ZADNÉ OSOBNÉ SVETLÁ (ak sú súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-508E4ED4-61D6-4A70-9A10-CE6690B67E4A

MWAC0509X

Zadné osobné svetlá zapnite stlačením tlačidla.
Vypnite ich opätovným stlačením tlačidla.

Ak osvetlenie necháte zapnuté, po určitej dobe
sa automaticky vypne, aby sa zabránilo vybitiu
12-voltovej batérie.

OSVETLENIE BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
MEVHT33A1-4E7D7193-19FC-43A7-8050-94552D64EF00

MJVI0248X

Osvetlenie batožinového priestoru má trojpolo-
hový spínač .

Poloha ON (Zap.)

Keď je spínač nákladného svetla v polohe ZAP ,
nákladné svetlo svieti bez ohľadu na akýkoľvek
stav.

Poloha DOOR

Keď je spínač osvetlenia batožinového priestoru v
polohe DVERE , osvetlenie batožinového priesto-
ru sa rozsvieti, keď sa otvoria zadné dvere.

Poloha OFF

Keď je spínač nákladného svetla v polohe VYP ,
nákladné svetlo nesvieti bez ohľadu na akékoľvek
podmienky.

Svetlo sa tiež vypne po určitom čase, keď
zostane svietiť, aby sa zabránilo vybitiu 12-
voltovej batérie.
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OSVETLENIE ZRKADLA V SLNEČNEJ CLONE (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-1BEB966D-9B4F-4493-95BF-A267E52CAD5C

MWAC0492X

Príklad

Osvetlenie zrkadla v slnečnej clone sa zapne, keď
sa otvorí kryt zrkadla v slnečnej clone.

Po zatvorení krytu sa svetlo vypne.
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MEVHT33A1-F7866A38-D962-41BD-9D0D-7935A4B2CC6C
S vašim vozidlom môžete jazdiť len pomocou
kľúčov špecifických pre vaše vozidlo. Spolu s
kľúčom sa dodáva štítok s číselným označením
kľúča. Zaznamenajte číslo kľúča a štítok s číslom
kľúča uchovajte na bezpečnom mieste mimo
vozidla pre prípad potreby vyrobenia kópie kľúčov.

Kópiu kľúča je možné vyrobiť len pomocou origi-
nálneho kľúča alebo čísla originálneho kľúča. Číslo
kľúča sa vyžaduje vtedy, keď stratíte všetky kľúče a
nemáte ani jeden originálny, podľa ktorého by sa
dal spraviť duplikát. Ak kľúč stratíte alebo potre-
bujete kľúče navyše, predajcovi vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanej dielni poskytnite originálny
kľúč alebo číslo kľúča.

UPOZORNENIE
Keď opúšťate vozidlo, nenechávajte kľúče
vnútri vozidla.

MWBD0014X

Typ A

MWBD0015X

Typ B

1. Inteligentný kľúč (2)
2. Mechanický kľúč (v inteligentnom kľúči) (2)
3. Štítok čísla kľúča (1)

INTELIGENTNÝ KĽÚČ
MEVHT33A1-70B1A049-A959-47AA-AA04-4D59E2864492

S vašim vozidlom je možné jazdiť len pomocou
inteligentných kľúčov, ktoré sú zaregistrované pre
komponenty systému inteligentného kľúča vášho
vozidla a pre komponenty systému ochrany proti
krádeži NISSAN (NATS*). Pre jedno vozidlo je možné
zaregistrovať a používať až 4 inteligentné kľúče.
Pred použitím v systéme inteligentného kľúča
alebo NATS vášho vozidla musí nové kľúče za-
registrovať predajca vozidiel NISSAN alebo kvalifi-
kovaná dielňa. Vzhľadom na to, že registrácia
nových kľúčov vyžaduje vymazanie celej pamäte
komponentov inteligentného kľúča, uistite sa, či
ste k predajcovi vozidiel NISSAN alebo do kvalifi-
kovanej dielne priniesli všetky inteligentné kľúče,
ktoré máte.

*: Imobilizér

UPOZORNENIE
* Skontrolujte, či máte inteligentný kľúč pri

sebe. Inteligentný kľúč nenechávajte pri
vystupovaní vo vozidle.

* Skontrolujte, či máte inteligentný kľúč
počas šoférovania pri sebe. Inteligentný
kľúč je presné zariadenie so zabudovaným
vysielačom. Aby ste zabránili ich poškode-
niu, uvedomte si nasledovné.

— Inteligentný kľúč je odolný proti vode;
napriek tomu môže namočenie poško-
diť inteligentný kľúč. Ak sa inteligentný
kľúč namočí, okamžite ho utrite pokým
nebude úplne suchý.

— Neohýbajte ho, nepúšťajte ho a nena-
rážajte ním do iných predmetov.

— Batéria inteligentného kľúča možno
nebude fungovať správne, ak je von-
kajšia teplota nižšia ako -10°C (14 °F).

— Inteligentný kľúč nenechávajte dlhšiu
dobu na mieste s teplotami prekraču-
júcimi 60 °C (140 °F).

— Inteligentný kľúč nemeňte a neupra-
vujte.

— Nepoužívajte magnetický držiak na
kľúče.

— Inteligentný kľúč nedávajte do blízko-
sti elektrického spotrebiča, ako naprí-
klad televízora, osobný počítača alebo
mobilného telefónu.

— Nedovoľte, aby sa inteligentný kľúč
dostal do styku s vodou alebo slanou
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vodou a neumývajte ho v pračke. Toto
by mohlo ovplyvniť funkčnosť systému.

* Ak je inteligentný kľúč odcudzený alebo
stratený, spoločnosť NISSAN odporúča vy-
mazať identifikačný kód tohto inteligent-
ného kľúča. To zabráni neautorizovanému
použitiu tohto inteligentného kľúča na
odomknutie vozidla. Ak potrebujete infor-
mácie o postupe vymazania, kontaktujte
autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu.

Mechanický kľúč
MEVHT33A1-EED60269-A431-4073-A19B-5A82DD409AD0

MWBD0016X

Ak chcete mechanický kľúč vybrať, uvoľnite uza-
mykací gombík na zadnej strane inteligentného
kľúča.

Ak chcete mechanický kľúč namontovať, pevne ho
vložte do inteligentného kľúča pokým sa uzamy-
kací gombík nevráti do uzamknutej polohy.

Mechanický kľúč používajte na zamykanie alebo

odomykanie dverí vodiča. (Pozri časť “Dvere” (Str.
164).)

UPOZORNENIE
Mechanický kľúč majte neustále namontovaný
v inteligentnom kľúči.

MEVHT33A1-A67171A1-8A0F-4CD6-B876-B41D1675EF9C

VÝSTRAHA
* Pred otvorením dverí vždy sledujte pre-

mávku na ceste a vyhnite sa jej.

* Aby sa pomohlo predísť riziku zranenia
alebo smrti počas neúmyselnej prevádzky
vozidla a/alebo jeho systémov vrátane
zachytenia v oknách alebo neúmyselnej
aktivácie uzamknutia dverí nenechávajte
vo vozidle bez dozoru deti, osoby vyžadu-
júce pomoc iných, ani zvieratá. Okrem toho
sa môže teplota vo vnútri zatvoreného
vozidla počas teplého dňa rýchlo zvýšiť
tak, že môže predstavovať vysoké riziko
zranenia alebo smrti pre osoby a zvieratá.

SYSTÉM SUPER LOCK (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-66AFF87D-AC59-4051-8D46-72695ACC60B7

VÝSTRAHA
Nedodržanie nižšie uvedených opatrení u mo-
delov vybavených systémom Super Lock môže
viesť k vzniku nebezpečných situácií. Dbajte,
aby aktivácia systému Super Lock vždy pre-
behla bezpečne.

* Ak sa vo vozidle nachádzajú pasažieri,
dvere nikdy nezamykajte inteligentným
kľúčom. Pasažierov by ste tým uzamkli,
keďže systém Super Lock znemožňuje
otvorenie dvier z vnútra vozidla.

* Tlačidlo zamykania na inteligentnom kľúči
aktivujte len vtedy, keď máte jasný výhľad
na vozidlo. Zabránite tým zamknutiu osôb
vo vozidle počas aktivácie systému Super
Lock.

Zamknutím dverí pomocou inteligentného kľúča

DVEREDVERE
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alebo snímača zámku (na kľučkách predných dverí
- ak sú namontované) sa zamknú všetky dvere
vrátane zadných dverí a aktivuje sa systém Super
Lock.

Ak chcete aktivovať systém Super Lock, dvakrát
stlačte LOCK na inteligentnom kľúči alebo
zamknite dvere dvojitým stlačením snímača zá-
mku. Indikátory blikajú dlhšie, čo signalizuje akti-
váciu systému Super Lock.

Toto znamená, že žiadne dvere sa nedajú otvoriť
zvnútra, aby sa predišlo krádeži.

Systém sa vypne, keď dvere odomknete inteligent-
ným kľúčom alebo kapacitným snímačom odomk-
nutia (na kľučkách predných dverí - ak je súčasťou
výbavy).

Systém Super Lock sa neaktivuje, keď sa dvere
uzamknú spínačom centrálneho zamykania dverí.

Núdzové situácie
MEVHT33A1-356D722C-13D6-44A7-A362-3E40B0469BBD

Ak sa systém Super Lock aktivuje dopravnou
nehodou alebo inými neočakávanými okolnosťami,
pričom vy sa stále nachádzate vo vozidle:

* Spínač zapaľovania prepnite do zapnutej polo-
hy ON a systém Super Lock sa deaktivuje a
všetky dvere môžete odomknúť pomocou
centrálneho uzamykania dverí. Potom môžete
otvoriť dvere.

* Inteligentným kľúčom odomknite všetky dve-
re. Systém Super Lock sa dezaktivuje a vy
môžete otvoriť dvere.

* Otvorte alebo rozbite okno dverí vodiča a
potom vložte kľúč do cylindrickej vložky von-
kajších dverí a otočte ho smerom k zadnej

časti vozidla. Dvere vodiča sa odomknú a teraz
ich môžete otvoriť zvnútra vozidla.

Uzamknutie bez aktivácie systému Super Lock
MEVHT33A1-F3C0501B-0E70-406E-9D9B-ADDF6894DAE9

VÝSTRAHA
Keď opúšťate vozidlo, nenechávajte kľúč vnú-
tri vozidla.

Uzamykanie dverí pomocou kľúčového zámku
alebo jedným stlačením tlačidla LOCK na inteli-
gentnom kľúči, alebo jedným stlačením snímača
uzamknutia neaktivuje systém Super Lock.

ZAMKNUTIE POMOCOU KĽÚČA
MEVHT33A1-09541342-6724-4CE2-895E-4D3E3867B102

MWBD0017X

Ak chcete dvere vodiča uzamknúť, otočte zámkom
kľúča smerom k zadnej časti vozidla .

Zamknutím dverí vodiča sa súčasne zamknú
všetky dvere.

Ak chcete dvere vodiča odomknúť, otočte zámkom
kľúča smerom k prednej časti vozidla .

Pomocou funkcie inteligentného kľúča môžete
zamknúť alebo odomknúť aj ostatné dvere a
zadné dvere. (Pozri časť “Systém inteligentného
kľúča” (Str. 167).)

ODOMYKANIE VNÚTORNOU RUKOVÄŤOU (ak je namontovaná)
MEVHT33A1-67CE94FD-F542-452E-BA5B-04DB4EEBEE83

MWAD0367X

Na odomknutie a otvorenie dverí potiahnite vnú-
tornú kľučku dverí tak, ako je to znázornené.

Ak chcete prepnúť režim odomykania dverí z
jedného na druhý, stlačte a podržte tlačidlo
"LOCK" a "UNLOCK" na inteligentnom kľúči alebo
si pozrite “Nastavenia vozidla” (Str. 103).

* Selektívny režim odomykania dverí
Odomknú sa len príslušné dvere.

* Režim odomknutia všetkých dverí
— Vnútorná rukoväť predných dverí:

Všetky dvere sa odomknú.

— Zadná vnútorná kľučka dverí:
Odomknú sa len príslušné dvere.

Dvere sa nedajú otvoriť pomocou vnútornej kľučky

Kontroly a nastavenia pred jazdou 165
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dverí, keď je systém Super Lock (ak je súčasťou
výbavy) aktivovaný.

SPÍNAČ CENTRÁLNEHO ZAMYKANIA DVERÍ
MEVHT33A1-5256BBAD-C319-43C6-9C66-55957ADC778F

MWAD0239X

Lakťová opierka vodiča

MWAD0240X

Lakťová opierka predného spolujazdca

Použitím spínača centrálneho zamykania dverí
(nachádzajúceho sa na dverách vodiča a spolu-
jazdca vpredu) zamknete alebo odomknete všetky
dvere.

Ak chcete dvere odomknúť, spínač centrálneho
zamykania dverí stlačte do uzamknutej polohy .

Indikátor zamknutia dverí na strešnej konzole
sa rozsvieti, keď sú dvere uzamknuté.

Pre odomknutie dverí stlačte spínač centrálneho
zamykania do odomknutej polohy .

UPOZORNENIE
Keď opúšťate vozidlo, nenechávajte inteli-
gentný kľúč nikdy vo vnútri vozidla.

POZNÁMKA:

Modely bez systému Super Lock: Ak sú dvere
manuálne otvorené zvnútra po stlačení tlačidla
UZAMKNÚŤ na inteligentnom kľúči Sa dvere
odomknú a indikátor uzamknutia dverí
zhasne.

Ochrana pred zablokovaním
MEVHT33A1-44F7A60E-83C3-4161-B6E9-F0CE6E62B151

Funkcia ochrany pred zablokovaním pomáha
predchádzať neúmyselnému zamknutiu kľúčov
vo vnútri vozidla.

Ak sa spínač centrálneho zamykania prepne do
uzamknutej polohy, keď sú otvorené niektoré
dvere, všetky dvere sa automaticky odomknú a
po zatvorení dverí zaznie zvukový signál.

POZNÁMKA:

Dvere sa nemusia zamknúť, ak je inteligentný
kľúč v tej istej ruke, ktorá ovláda snímač zámku
(ak je ním vozidlo vybavené) na zamknutie dverí.
Inteligentný kľúč si dajte do peňaženky, vrecka
alebo do druhej ruky.

UPOZORNENIE
Ochrana pred zablokovaním nebude fungovať
v nasledujúcich prípadoch:

* Keď položíte inteligentný kľúč na vrch
prístrojovej dosky.

* Keď položíte inteligentný kľúč do prie-
hradky pred spolujazdcom alebo do od-
kladacej priehradky.

* Keď položíte inteligentný kľúč do odkla-
dacích priestorov vo dverách.

* Keď položíte inteligentný kľúč do alebo ku
kovovým materiálom.

Modely vybavené systémom Super Lock (modely s RHD)
MEVHT33A1-A399933D-EC06-4F63-AF17-6CA9EB4222EC

Ak dvere zamknete dvojitým stlačením tlačidla
UZAMKNUTIA na inteligentnom kľúči alebo
dvojitým stlačením snímača uzamknutia (ak je vo
výbave), bude aktivovaný systém Super Lock.
Indikátor zamknutia dverí na strešnej konzole
sa rozsvieti, aby označil uzamknutie všetkých
dverí, ale na odomknutie dverí nebude možné
použiť tlačidlo ODOMKNUTIA spínača centrálneho
zamykania dverí.

Uzamknutie dverí spínačom centrálneho zamyka-
nia dverí neaktivuje systém Super Lock.
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BEZPEČNOSTNÁ DETSKÁ POISTKA ZÁMKY ZADNÝCH DVERÍ
MEVHT33A1-23BE1446-C8BC-4A11-8767-2B460D5530B1

MWAD0021X

Bezpečnostná detská poistka zadných dverí po-
máha zabrániť náhodnému otvoreniu zadných
dverí, hlavne keď sú vo vozidle malé deti.

Keď sú páčky v uzamknutej polohe , zadné
dvere sa dajú otvoriť len zvonku.

Pre vypnutie pohnite páčky do odomknutej polohy
.

MEVHT33A1-469FCA8B-4CA7-4AE5-9396-44D8FD1027E9

MWBD0014X

Typ A

MWBD0015X

Typ B

1. Inteligentný kľúč (2)
2. Mechanický kľúč (v inteligentnom kľúči) (2)
3. Štítok čísla kľúča (1)

VÝSTRAHA
* Rádiové vlny môžu nepriaznivo ovplyvniť

elektrické medicínske zariadenia. Ľudia,
ktorí používajú kardiostimulátor by pred

použitímmali kontaktovať výrobcu kardio-
stimulátora a poradiť sa s ním o možných
vplyvoch.

* Inteligentný kľúč po stlačení tlačidiel pre-
náša rádiové vlny. Tieto rádiové vlny môžu
mať vplyv na letecké navigačné a komuni-
kačné systémy. Inteligentný kľúč nepouží-
vajte na palube lietadla. V prípade, že
zariadenie počas letu niekam odložíte
uistite sa, že nedôjde k náhodnému stla-
čeniu tlačidiel.

Systém inteligentného kľúča dokáže ovládať
všetky zámky dverí pomocou integrovanej funkcie
prívesku na kľúče, dotykového snímača zámku
alebo kapacitného snímača odomykania (ak je vo
výbave) alebo stlačením dopytového spínača žia-
dosti (ak je vo výbave) na vozidle bez vytiahnutia
kľúča z vrecka alebo kabelky. Prevádzkové pro-
stredie a/alebo podmienky môžu mať vplyv na
činnosť systému inteligentného kľúča.

Určite si pred použitím systému inteligentného
kľúča prečítajte nasledujúce informácie.

UPOZORNENIE
* Pri ovládaní vozidla musíte mať inteli-

gentný kľúč vždy pri sebe.

* Keď opúšťate vozidlo, nenechávajte inteli-
gentný kľúč nikdy vo vnútri vozidla.

Inteligentný kľúč vždy komunikuje s vozidlom,
zatiaľ čo prijíma rádiové vlny. Systém inteligentné-
ho kľúča vysiela slabé rádiové vlny. Podmienky
prostredia môžu rušiť činnosť systému inteligent-
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ného kľúča za nasledujúcich prevádzkových pod-
mienok.

* Pri prevádzke v blízkosti miesta, kde sa vy-
sielajú silné rádiové vlny, ako je napr. TV
vysielač, elektráreň a vysielacia stanica.

* Keď držíte bezdrôtové zariadenie, ako naprí-
klad 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
diaľkového ovládania s rádiovými vlnami.

* Keď dáte inteligentný kľúč do blízkosti elek-
trického spotrebiča, ako napríklad osobný
počítač.

* Keď je vozidlo zaparkované v blízkosti parko-
vacieho 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
prevádzkových podmienok, životnosť batérie je
približne dva roky. Ak sa batéria vybije, vymeňte
ju za novú.

Keď je batéria inteligentného kľúča vybitá, na
displeji s informáciami o vozidle sa rozsvieti
indikátor. (Pozri časť “4. Výstraha [Batéria kľúča je
slabá]” (Str. 110).)

Keďže inteligentný kľúč nepretržite prijíma rádiové
vlny, ak necháte kľúč v blízkosti zariadenia vysie-
lajúceho silné rádiové vlny, ako signály z TV a
osobného počítača, životnosť batérie sa môže
skrátiť.

Pre informácie týkajúce sa výmeny batérie si
pozrite časť “Batéria inteligentného kľúča” (Str.
476).

Pre jedno vozidlo je možné zaregistrovať a pou-
žívať až 4 inteligentné kľúče. Informácie o zakúpení
a používaní ďalších inteligentných kľúčov vám
odporučí predajca NISSAN alebo kvalifikovaný
servis.

UPOZORNENIE
* Zabráňte kontaktu inteligentných kľúčov

obsahujúcich elektrické súčiastky s vodou
alebo so slanou vodou. Toto by mohlo
ovplyvniť funkčnosť systému.

* Nenechajte inteligentný kľúč spadnúť.

* Neudierajte inteligentným kľúčom prudko
oproti inému predmetu.

* Inteligentný kľúč nemeňte a neupravujte.

* Namočenie môže inteligentný kľúč poško-
diť. Ak sa inteligentný kľúč namočí, okam-
žite ho utrite pokým nebude úplne suchý.

* Batéria inteligentného kľúča možno nebu-
de fungovať správne, ak je vonkajšia te-
plota nižšia ako -10°C (14 °F).

* Inteligentný kľúč nedávajte na dlhší čas na
miesto, kde teploty presahujú 60 °C (140
°F).

* Nepripájajte inteligentný kľúč na kľúčenku
obsahujúcu magnet.

* Nedávajte inteligentný kľúč do blízkosti
zariadení, ktoré vytvárajú magnetické po-
le, ako je televízor, audio zariadenie,

osobné počítače, mobilný telefón alebo
bezdrôtová nabíjačka.

Ak stratíte alebo ak vám ukradnú inteligentný kľúč,
spoločnosť NISSAN odporúča vymazanie identifi-
kačného kódu tohto inteligentného kľúča od
vozidla. Toto môže zabrániť neoprávnenému pou-
žívaniu inteligentného kľúča na prevádzku vozidla.
Informácie o postupe vymazávania je možné
získať u predajcu NISSAN alebo v odbornom
servise.

Pre modely so senzorom uzamknutia: Funkcia
inteligentného kľúča sa dá vypnúť. Informácie o
deaktivácii funkcie inteligentného kľúča vám po-
skytne predajca NISSAN alebo odborný servis.
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PREVÁDZKOVÝ ROZSAH INTELIGENTNÉHO KĽÚČA (modely so snímačom zámku alebo spínačom požiadavky)
MEVHT33A1-91774517-D9C2-4D6B-B56E-0CB1563C54AD

MSPA2074

Funkcie inteligentného kľúča sa dajú používať iba
vtedy, keď je inteligentný kľúč v určenom pre-
vádzkovom dosahu od snímača uzamknutia, sní-
mača kapacitného odomknutia alebo spínača
požiadavky .

Keď je batéria inteligentného kľúča vybitá alebo sú
v blízkosti miesta prevádzky silné rádiové vlny,
prevádzkový dosah systému inteligentného kľúča
sa zníži a inteligentný kľúč nemusí pracovať
správne.

Prevádzkový dosah je do 80 cm (31,50 in) od
každého snímača alebo dotykového spínača .

Ak je inteligentný kľúč príliš blízko skla dverí, kľučky
alebo zadného nárazníka, dotykový spínač nemusí
fungovať.

Keď je inteligentný kľúč v prevádzkovom dosahu,
je možné, aby ktokoľvek, kto nedrží inteligentný
kľúč, použil snímač uzamknutia, snímač kapacit-

ného odomknutia alebo spínač požiadavky a dvere
aj výklopné dvere zamkol alebo odomkol.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI ZAMYKANÍ/ODOMYKANÍ DVERÍ
(modely so snímačom zámku alebo spínačom požiadavky)

MEVHT33A1-A4BC8E7F-38FC-4B38-9CDF-60990152CE23

MWBD0035X

* Nepoužívajte zámku alebo kapacitné snímače
odomykania, či spínač požiadavky s inteligent-
ným kľúčom, ktorý držíte v rukách tak, ako je
to vyobrazené. Blízka vzdialenosť od kľučky
dverí spôsobí, že systém inteligentného kľúča
má problém rozoznať, že inteligentný kľúč je
mimo vozidla.

* Po zamknutí pomocou snímačov uzamknutia
alebo dotykového snímača skontrolujte, či sú
dvere bezpečne uzamknuté tak, že ich skon-
trolujte.

* Aby ste predišli zabudnutiu inteligentného
kľúča vo vozidle, uistite sa, že kľúč nesiete so
sebou a potom zamknite dvere.

* Neťahajte za držadlo dverí predtým, ako ich
odomknete pomocou kapacitného snímača
odomknutia alebo dotykového snímača.

PREVÁDZKA INTELIGENTNÉHO KĽÚČA (modely so
snímačom uzamknutia alebo spínačom požiadavky)

MEVHT33A1-6456B930-7647-4AFE-BD16-B7ABE41384AC

MSPA2408
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MWBD0034X

Príklad

MWBD0036X

Príklad

Dvere môžete zamknúť alebo odomknúť bez
vybratia kľúča z vášho vrecka alebo batohu.

Keď máte pri sebe inteligentný kľúč, môžete
zamknúť alebo odomknúť všetky dvere pomocou
snímača uzamknutia (umiestneného na kľuč-
kách predných dverí) alebo spínača žiadosti za-
dných dverí v rozsahu prevádzky.

Keď zamykáte alebo odomykáte dvere, ako po-

tvrdenie bude blikať výstražný indikátor. Pre pod-
robnosti si pozrite časť “Činnosť výstražného
indikátora” (Str. 177).

Funkcia uvítacieho osvetlenia a svetla na rozlúčku
MEVHT33A1-D0F7A970-B7BB-47FC-A02D-47523A2633F4

Keď zamknete alebo odomknete dvere alebo
zadné dvere, na určitý čas sa rozsvietia obrysové
a zadné svetlá. Funkciu uvítacieho osvetlenia a
svetla na rozlúčku môžete vypnúť. Informácie o
vypnutí funkcie uvítacieho a rozlúčkového svetla
nájdete v časti “Nastavenia vozidla” (Str. 103).

Zamknutie dverí
MEVHT33A1-FBCFDD0D-7E86-418A-8AC6-81E178864EEE

1. Stlačte spínač polohy P pre zaradenie polohy
„P“ (parkovanie). Prepnite spínač zapaľovania
do vypnutej polohy „OFF“ a uistite sa, že máte
so sebou inteligentný kľúč.

2. Zatvorte všetky dvere.

3. Dotknite sa snímača zámku alebo stlačte
dopytový spínač zadných výklopných dverí
a noste pri sebe inteligentný kľúč.

4. Zamknú sa všetky dvere, vrátane dverí batoži-
nového priestoru. Indikátor výstražných svetiel
jedenkrát zabliká.

Pre modely so systémom Super Lock:

Ak chcete aktivovať systém Super Lock, za-
mknite dvere dvojitým stlačením snímača
zámku . Výstražné svetlá blikajú dlhšie, aby
signalizovali aktiváciu systému Super Lock.

POZNÁMKA:
* Snímače uzamknutia všetkých dverí sa dajú

deaktivovať, keď je funkcia "I-Key zamyka-
nie dverí" vypnutá v nastavení vozidla na
informačnom displeji vozidla. Ďalšie infor-
mácie nájdete v časti “Nastavenia vozidla”
(Str. 103).

* Dvere sa uzamknú pomocou snímača zá-
mku alebo spínača požiadavky na zadné
dvere, keď spínač zapaľovania nie je vo
vypnutej polohe „OFF“.

* Dvere sa nezamykajú dotykom snímača
zámku dverí vodiča, keď sú dvere vodiča
otvorené. Dvere sa však zamkýnajú mecha-
nickým kľúčom, aj keď sú niektoré dvere
otvorené.

* Dvere sa nezamykajú pomocou snímača
uzamknutia alebo spínača požiadavky za-
dných dverí s inteligentným kľúčom vo
vozidle a ozve sa zvukový signál, ktorý vás
na to upozorní. Keď je ale inteligentný kľúč
vnútri vozidla, dvere je možné zamknúť
pomocou druhého inteligentného kľúča.

* Počas prevádzky systému e-POWER sa dve-
re nezamykajú pomocou snímača zámku.

* Ak sa kľučka dverí namočí, kým je inteli-
gentný kľúč v účinnom dosahu, dvere sa
môžu opakovane zamknúť a odomknúť. V
takom prípade postupujte pri umývaní vo-
zidla podľa nasledujúcich opravných postu-
pov:
— Inteligentný kľúč umiestnite na miesto

vzdialené 2 m (6 ft) alebo viac od vozidla.
(Dbajte na to, aby kľúč nebol odcudzený.)
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— Ak sa inteligentný kľúč nachádza vo
vozidle a počas umývania sa namočí
kľučka dverí, mimo vozidla sa ozve zvu-
kový signál. Ak chcete vypnúť alarm,
vyberte inteligentný kľúč zvnútra vozidla.

* Snímač zámku nemusí fungovať správne, ak
sa dostane do kontaktu s ľadom, snehom,
blatom atď. vyčistite snímač zámku a po-
kúste sa ho znovu sprevádzkovať.

* Ak sa kľučka dverí namočí, napríklad pri
daždi, môže dôjsť k oneskoreniu alebo
znemožneniu činnosti zámku. V takom prí-
pade sa pokúste pevne dotknúť snímača
aspoň na 1 sekundu.

* Snímač zámku nemusí okamžite reagovať,
keď kľučka dverí navlhne kvôli dažďu atď.
Dotýkajte sa snímača zámku, kým sa dvere
nezamknú, alebo sa dotknite snímača zá-
mku po uchopení kľučky dverí.

UPOZORNENIE
* Po uzamknutí dverí pomocou snímača

uzamknutia alebo spínača žiadosti za-
dných dverí sa uistite, že dvere boli bez-
pečne uzamknuté ovládaním kľučiek dverí
alebo spínača otvárania zadných dverí.

* Pri zamykaní dverí pomocou snímača
uzamknutia alebo spínača vyžiadania za-
dných dverí sa uistite, že pred ovládaním
snímača uzamknutia alebo spínača vyžia-
dania zadných dverí máte v ruke inteli-
gentný kľúč, aby ste zabránili ponechaniu
inteligentného kľúča vo vozidle.

* Snímač uzamknutia alebo spínač požia-
davky zadných dverí je funkčný len vtedy,

keď systém inteligentného kľúča roz-
pozná kľúč inteligentného kľúča.

Odomknutie dverí
MEVHT33A1-7D2E138F-DB95-4FC9-B4BF-88DB18ADEF5F

Ak chcete prepnúť režim odomykania dverí z
jedného na druhý, stlačte a podržte tlačidlo
"LOCK". a "UNLOCK" Na inteligentnom
kľúči alebo si pozrite “Nastavenia vozidla” (Str. 103)
(ak je súčasťou výbavy).

Selektívny režim odomykania dverí:
1. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.

2. Omotajte kľučku dverí vodiča alebo spolu-
jazdca (kapacitný snímač odomknutia) ale-
bo stlačte spínač požiadavky na zadné dvere

.

3. Odomknú sa len príslušné dvere. Výstražné
svetlá dvakrát rýchlo zablikali.

4. Dotknite sa snímača zámku do 5 sekúnd po
uvoľnení kľučky dverí.

5. Všetky dvere sa odomknú. Výstražné svetlá
dvakrát pomaly zablikali.

Režim odomknutia všetkých dverí:
1. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.

2. Omotajte kľučku predných dverí (kapacitný
snímač odomknutia) alebo stlačte dopytový
spínač zadných dverí .

3. Všetky dvere sa odomknú.

4. Manipulujte s kľučkami na dverách, aby ste
otvorili dvere.

UPOZORNENIE
Ak počas odomykania dverí potiahnete kľučku
na dverách, tieto dvere sa nemôžu odomknúť.
Vrátením kľučky dverí do jej pôvodnej polohy
odomknete dvere. Ak sa dvere neodomknú, po
vrátení kľučky dverí sa dotknite kapacitného
snímača odomknutia alebo stlačením dopyto-
vého spínača odomknite dvere.

Automatické opätovné zamknutie:
Všetky dvere sa zamknú automaticky, pokiaľ sa do
30 sekúnd po dotyku snímača kapacitného
odomknutia alebo stlačení dopytového spínača
pri zamknutých dverách nevykoná jedna z nasle-
dujúcich činností.

* Otváranie ktorýchkoľvek dverí.
* Stlačenie spínača napájania.
Ak sa počas predvoleného časového obdobia stlačí
tlačidlo „UNLOCK“ (odomknúť) na inteligent-
nom kľúči, všetky dvere sa automaticky zamknú
po ďalších 30 sekundách.

Otvorenie veka batožinového priestoru.
MEVHT33A1-831C2138-5229-4F3F-B568-8B9686722EC1

1. Inteligentný kľúč majte pri sebe.

2. Stlačte spínač otvárania zadných dverí .

3. Veko batožinového priestoru sa odomkne a
potom sa otvorí.
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SYSTÉM ŠETRENIA AKUMULÁTORA
MEVHT33A1-817AD6BA-79E5-43BC-A0CC-216A5D867A2A

Ak sú všetky nasledujúce podmienky splnené do
určitej doby, systém šetrenia batérie odpojí na-
pájanie, aby zabránil vybitiu 12-voltovej batérie.

* Spínač napájania je v polohe ON. (Pozri časť
“Polohy spínača napájania” (Str. 265).)

Kontrolky a zvukové upozornenia
MEVHT33A1-9651A744-FFA0-4CDB-B228-1C2F7BB0B640

Akustický signál alebo pípnutie zaznie vnútri
vozidla a vonku. Na displeji s informáciami o
vozidle sa zobrazí výstraha, ako pomoc pri za-
bránení neočakávanému pohybu vozidla z dôvodu
chybnej činnosti inteligentného kľúča uvedenej v
nasledujúcej tabuľke alebo ako pomoc proti krá-
deži vozidla.

Po zaznení signálu alebo pípnutia, prípadne po
zobrazení výstrahy nezabudnite skontrolovať vo-
zidlo a inteligentný kľúč.

Pozrite si časť “Príručka riešenia problémov” (Str.
173) a “Displej s informáciami o vozidle” (Str. 97).
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PRÍRUČKA RIEŠENIA PROBLÉMOV
MEVHT33A1-FD003181-723A-472E-84F6-40154676082B

Overte si polohu Inteligentných kľúčov, ktoré sú naprogramované pre vozidlo. Ak je v dosahu alebo vo vnútri vozidla ďalší inteligentný kľúč, systém môže
reagovať ináč ako očakávate.

Symptóm Možná príčina Činnosť, ktorú treba podniknúť

Keď zastavujete systém e-POWER

Na displeji sa zobrazí upozornenie Preradiť na
parkovanie a nepretržite znie vnútorný vý-
stražný gong.

Radiaca páka nie je v polohe P (parko-
vanie).

Spínač polohy P na radiacej páke potlačte
do polohy P (parkovanie).

Na displeji sa zobrazí správa [Stlačte a podržte
pre vypnutie].

Inteligentný kľúč sa nenachádza vo
vozidle.

Preneste inteligentný kľúč dovnútra vozidla
a raz stlačte spínač, aby sa systém e-POWER
zastavil.

Nie je k dispozícii inteligentný kľúč alebo
je slabá batéria.

Rýchlym stlačením spínača 3-krát po sebe
alebo stlačením a podržaním spínača na
viac ako 2 sekundy systém e-POWER za-
stavíte.

Keď otvoríte dvere vodiča, aby ste
vystúpili z vozidla

Na displeji sa zobrazí upozornenie na otvorené
dvere/zadné dvere. Spínač napájania je v polohe ON.

Spínač napájania prepnite do vypnutej po-
lohy „OFF“.

Keď zatvárate dvere po vystúpení
z vozidla

Na displeji sa zobrazí výstraha Nie je roz-
poznaný žiadny kľúč, vonkajší zvukový signál
trikrát zaznie a vnútorný výstražný zvukový
signál bude znieť približne 3 sekundy.

Systém e-POWER beží.
Spínač napájania prepnite do vypnutej po-
lohy „OFF“.

Na displeji sa zobrazí výstražné hlásenie Vý-
straha zadných dverí (ak je vo výbave), klaksón
trikrát zaznie, pozastaví sa a zaznie ešte trikrát
alebo sa na displeji zobrazí výstražné hlásenie
Skontrolujte zadné sedadlo.

Aktivuje sa upozornenie na zadné dvere.

Skontrolujte, či sú na zadných sedadlách
všetky predmety, vymažte varovné hlásenie
Výstraha zadných dverí pomocou prepína-
čov na volante.

Pri dotyku snímača zámku (ak je
namontovaný) alebo pri stlačení
spínača žiadosti zadných dverí (ak
je namontovaný) na zamknutie
dverí

Vonkajší zvukový signál bude znieť približne 3
sekundy. Inteligentný kľúč je vo vozidle. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.
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Symptóm Možná príčina Činnosť, ktorú treba podniknúť

Pre naštartovanie systému e-PO-
WER stlačte spínač napájania

Na displeji sa zobrazí upozornenie Batéria
kľúča je slabá. Batéria inteligentného kľúča je slabá.

Vymeňte batériu za novú. (Pozri časť “Ba-
téria inteligentného kľúča” (Str. 476).)

Pri stláčaní spínača napájania Na displeji sa zobrazí upozornenie Zlyhanie
systému kľúča.

Upozorňuje na poruchu systému inteli-
gentného kľúča.

Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na
predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.
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AKO POUŽIŤ FUNKCIU VSTUPU BEZ KĽÚČA NA DIAĽKU
MEVHT33A1-CF76A4ED-43D7-44C7-A605-BA799B1A10EE

VÝSTRAHA
* Rádiové vlny môžu nepriaznivo ovplyvniť

elektrické medicínske zariadenia. Ľudia,
ktorí používajú kardiostimulátor by pred
použitímmali kontaktovať výrobcu kardio-
stimulátora a poradiť sa s ním o možných
vplyvoch.

* Inteligentný kľúč po stlačení tlačidiel pre-
náša rádiové vlny. Tieto rádiové vlny môžu
mať vplyv na letecké navigačné a komuni-
kačné systémy. Inteligentný kľúč nepouží-
vajte na palube lietadla. V prípade, že
zariadenie počas letu niekam odložíte
uistite sa, že nedôjde k náhodnému stla-
čeniu tlačidiel.

UPOZORNENIE
* Zabráňte kontaktu inteligentných kľúčov

obsahujúcich elektrické súčiastky s vodou
alebo so slanou vodou. Toto by mohlo
ovplyvniť funkčnosť systému.

* Nenechajte inteligentný kľúč spadnúť.

* Neudierajte inteligentným kľúčom prudko
oproti inému predmetu.

* Inteligentný kľúč nemeňte a neupravujte.

* Namočenie môže inteligentný kľúč poško-
diť. Ak sa inteligentný kľúč namočí, okam-
žite ho utrite pokým nebude úplne suchý.

* Batéria inteligentného kľúča možno nebu-
de fungovať správne, ak je vonkajšia te-
plota nižšia ako -10°C (14 °F).

* Inteligentný kľúč nedávajte na dlhší čas na
miesto, kde teploty presahujú 60 °C (140
°F).

* Nepripájajte inteligentný kľúč na kľúčenku
obsahujúcu magnet.

* Nedávajte inteligentný kľúč do blízkosti
zariadení, ktoré vytvárajú magnetické po-
le, ako je televízor, audio zariadenie,
osobné počítače, mobilný telefón alebo
bezdrôtová nabíjačka.

Funkcia diaľkového bezkľúčového otvárania môže
ovládať všetky zámky dverí pomocou diaľkovej
bezkľúčovej funkcie inteligentného kľúča. Funkcia
diaľkového bezkľúčového otvárania je funkčná do
vzdialenosti približne 1 m (3,3 ft) od vozidla.
(Prevádzková vzdialenosť závisí od podmienok v
okolí vozidla.)

Diaľková bezkľúčová funkcia nebude fungovať:

* Keď inteligentný kľúč nie je v prevádzkovom
dosahu.

* Keď je batéria inteligentného kľúča vybitá.
Funkciou diaľkového bezkľúčového vstupu možno
ovládať aj alarm vozidla.

MWBD0020X

Typ A

MWBD0021X

Typ B

Tlačidlo LOCK
Tlačidlo UNLOCK (odomknúť)
Tlačidlo elektrických zadných dverí

Keď zamykáte alebo odomykáte dvere vrátane
veka batožinového priestoru, ako potvrdenie bude
blikať výstražný indikátor. Pre podrobnosti si po-
zrite časť “Činnosť výstražného indikátora” (Str.
177).

Kontroly a nastavenia pred jazdou 175



(180,1)

176 Kontroly a nastavenia pred jazdou

Zamknutie dverí
MEVHT33A1-D5262080-ABD1-4D76-9C95-01FC9F73DFE8

1. Spínač napájania prepnite do vypnutej polohy
„OFF“.

2. Vezmite si inteligentný kľúč so sebou.*

3. Zatvorte všetky dvere.

4. Stlačte tlačidlo „UZAMKNÚŤ“ na inteli-
gentnom kľúči.

5. Zamknú sa všetky dvere, vrátane veka batoži-
nového priestoru.

*: Dvere sa pomocou inteligentného kľúča
zamknú, keď bude spínač napájania v polohe
ON.

Použite kľučky na dverách, aby ste si overili, či boli
dvere bezpečne uzamknuté.

Odomknutie dverí
MEVHT33A1-A93EF8B5-C1CC-498F-91E8-A405D427718F

Ak chcete prepnúť režim odomykania dverí z
jedného na druhý, stlačte a podržte tlačidlo
"LOCK". Tlačidlá a „ODOMKNÚŤ“
na inteligentnom kľúči alebo si pozrite “Nastavenia
vozidla” (Str. 103).

Selektívny režim odomykania dverí:
1. Stlačte tlačidlo “UNLOCK” na inteligent-

nom kľúči.

2. Dvere vodiča sa odomknú.

3. Stlačte tlačidlo “UNLOCK” znovu do 5
sekúnd.

4. Všetky dvere sa odomknú.

5. Manipulujte s kľučkami na dverách, aby ste
otvorili dvere.

Režim odomknutia všetkých dverí:
1. Stlačte tlačidlo “UNLOCK” na inteligent-

nom kľúči.

2. Všetky dvere sa odomknú.

3. Manipulujte kľučkou na dverách, aby ste
otvorili dvere.

Automatické opätovné zamknutie:
Všetky dvere sa automaticky zamknú, ak jednu z
nasledovných činností nevykonáte do 30 sekúnd
od stlačenia “UNLOCK” tlačidla kým sú
dvere uzamknuté.

* Otváranie ktorýchkoľvek dverí (vrátane za-
dných dverí).

* Stlačenie spínača napájania.

Otváranie alebo zatváranie okien
MEVHT33A1-684BC735-6E1F-4782-ACBB-1A986342127E

Okná môžete pomocou inteligentného kľúča otvo-
riť alebo zatvoriť. Táto funkcia nebude fungovať
pokým bude aktivovaný časovač okna alebo keď
bude potrebná inicializácia okien.

Pozrite si časť “Elektricky ovládané okná” (Str. 152).

Otváranie:
Pre otvorenie okien stlačte tlačidlo “ODOMKNÚŤ”

na inteligentnom kľúči na približne 3
sekundy po zamknutí dverí.

Pre zastavenie otvárania uvoľnite tlačidlo
“ODOMKNÚŤ” .

Ak je prevádzka otvárania okna zastavená počas
cesty, kým stláčate tlačidlo “ODOMKNÚŤ”, ,
tlačidlo uvoľnite a znovu ho stlačte, pokým sa
okno neotvorí úplne.

Zatváranie:
Pre zavretie okien stlačte tlačidlo ZAMKNÚŤ
na inteligentnom kľúči na približne 3 sekundy po
odomknutí dverí.

Pre zastavenie zatvárania uvoľnite tlačidlo UZAMK-
NÚŤ .

Ak sa činnosť zatvárania okna zastaví počas
vykonávania, keď stláčate tlačidlo UZAMKNÚŤ

, tlačidlo uvoľnite a znovu ho stlačte, pokým
sa okno nezatvorí úplne.

Otváranie/zatváranie zadných dverí (ak je vo výbave)
MEVHT33A1-0DA123D0-F598-4E45-B294-F407DCE2783B

1. Stlačte zadné dvierka napájania na
viac ako 1 sekundu.

2. Veko batožinového priestoru sa automaticky
otvorí.

Vonkajší gong zaznie 3-krát.

Ak chcete zatvoriť zadné dvere, stlačte tlačidlo
napájania zadných dverí na viac ako 1
sekundu.

Veko batožinového priestoru sa automaticky za-
tvorí.

Ak tlačidlo počas otvárania alebo zatvárania
zadných dverí stlačíte, zadné dvere sa okamžite
zastavia. Ak stlačíte tlačidlo znova, zmení
sa smer zadných dverí. Keď sú však zadné dvere
blízko polohy úplného otvorenia, pohybujú sa v
smere zatvárania a keď sú zadné dvere blízko
polohy úplného zatvorenia, pohybujú sa v smere
otvárania.
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Kontrolka činnosti tlačidla inteligentného kľúča
MEVHT33A1-4F8C060A-30F0-42D7-895F-1F47A95892F9

MWBD0037X

Kontrolka bliká len vtedy, keď stlačíte ktorékoľvek
tlačidlo na inteligentnom kľúči. Podsvietenie sig-
nalizuje len, že inteligentný kľúč vyslal signál.
Môžete to vidieť a/alebo počuť, čím sa overí, že
vozidlo vykonalo požadovanú operáciu. Ak kon-
trolka nebliká, môže byť slabá batéria na to, aby
prebehla komunikácia s vozidlom. Ak sa toto
vyskytne, batériu je potrebné vymeniť.

Doplňujúce informácie týkajúce sa výmeny batérie
si pozrite v časti “Batéria inteligentného kľúča” (Str.
476).

ČINNOSŤ VÝSTRAŽNÉHO INDIKÁTORA
MEVHT33A1-4226B99C-5BF8-41AF-A0AE-CDA694EB2A3C

Keď zamknete alebo odomknete dvere pomocou
snímačov uzamknutia alebo kapacitného snímača
odomknutia (ak sú namontované), spínača žiadosti
(ak je namontovaný) alebo funkcie diaľkového
bezkľúčového odomykania, na potvrdenie začne
blikať kontrolka nebezpečenstva.

Nasledujúce popisy znázorňujú, ako sa aktivuje

výstražný indikátor pri zamykaní alebo odomykaní
dverí.

Prevádzka DOOR LOCK (Zamknutie dverí)
DOOR UNLOCK (Odomknutie

dverí)

Dotknutie sa zámku alebo kapacitného
snímača odomknutia (ak je nainštalovaný)
alebo stlačte spínač požiadavky na zadné

dvere (ak je namontovaný)

NEBEZPEČENSTVO – raz NEBEZPEČENSTVO – dvakrát

Stlačenie alebo Tlačidlo NEBEZPEČENSTVO – raz NEBEZPEČENSTVO – dvakrát
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MEVHT33A1-E521ED90-7BA2-4FC3-91C7-F35E3C88DAF5
Vaše vozidlo je vybavené nasledovnými bezpeč-
nostnými systémami:

* Upozornenie na krádež (ak je súčasťou výbavy)
* Systém ochrany proti krádeži NISSAN (NATS)*
(* imobilizér)

SYSTÉM UPOZORNENIA NA KRÁDEŽ (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-FAE37A89-2583-4992-9463-291C502A9190

Systém upozornenia na krádež poskytuje vizuálne
a zvukové signály po narušení určitej časti vozidla.

Pre modely s ultrazvukovým snímačom
a snímačom naklonenia (ak je vo výbave)

MEVHT33A1-203757E2-4EC2-4A81-9804-E82407C97F9E

Ako aktivovať systém:
1. Zatvorte všetky okná a strešné okno (ak je

súčasťou výbavy).

2. Spínač napájania prepnite do vypnutej polohy
„OFF“.

3. Vezmite si inteligentný kľúč a vystúpte z
vozidla.

4. Uistite sa, že kapota a veko batožinového
priestoru sú zatvorené. Zatvorte a zamknite
všetky dvere pomocou inteligentného kľúča,
snímača zámku (na kľučkách predných dverí)
(ak sú namontované) alebo spínača žiadosti
(ak je namontovaný).

Ak je kapota otvorená, ozve sa zvukové
znamenie. Zvukové znamenie sa zastaví, keď
dvere správne zatvoríte.

Aj je keď vodič a/alebo pasažieri vo vozidle,
systém sa aktivuje pri zamknutých všetkých
dverách a s vypnutým spínačom zapaľovania.

Systém vypnete umiestnením spínača napájania
do polohy ON.

Ak má systém poruchu, po aktivácii systému 5-
krát zaznie krátke pípnutie. Nechajte systém
skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

Činnosť systému upozornenia na krádež:
Systém upozornenia vydá nasledujúci alarm:

* Indikátor rizika bude blikať a klaksón bude
znieť prerušovanie približne 30 sekúnd.

* Upozornenie sa automaticky vypne po pri-
bližne 30 sekundách. Upozornenie sa znovu
aktivuje, ak do vozidla niekto zasiahne.

Alarm sa aktivuje, keď dôjde k:

* ovládanie dverí alebo zadných dverí bez pou-
žitia inteligentného kľúča, kapacitného sní-
mača odomknutia (na kľučkách predných
dverí) (ak sú namontované) alebo spínača
žiadosti (ak je namontovaný).

* otváranie kapoty (ak je vo výbave).
* spustenie volumetrického detekčného systé-

mu (ultrazvukové senzory) (ak je aktivovaný),
* odpojeniu zdroja napájania.
* snímače naklonenia zistili naklonenie vozidla

(ak boli aktivované) (ak sú vo výbave).

Ako zastaviť alarm:
* Alarm sa zastaví odomknutím dverí pomocou

kapacitného snímača odomknutia (ak je na-
montovaný), spínača žiadosti (ak je namonto-
vaný) alebo tlačidla "UNLOCK" na
Inteligentnom kľúči.

* Alarm sa zastaví, ak spínač napájania dáte do
polohy ON.

Činnosť ultrazvukového snímača a snímača ná-
klonu (ak je namontovaný):
Ultrazvukové snímače (volumetrické snímanie) sní-
majú pohyb v priestore pre pasažierov. Snímače
naklonenia (ak sú vo výbave) zistia sklon vozidla.
Keď je systém upozornenia na krádež aktivovaný,
automaticky zapne ultrazvukové snímače a sní-
mače naklonenia (ak sú vo výbave).

Ak je to možné, vylúčte z prevádzky ultrazvukový
snímač a snímač naklonenia (ak je vo výbave)
(napríklad, keď sa vozidlo preváža na kompe).

Vylúčenie ultrazvukového snímača a snímača ná-
klonu (ak je namontovaný):

1. Zatvorte všetky okná.

2. Spínač napájania prepnite do vypnutej polohy
„OFF“.

3. Stlačte tlačidlo tlačidlo kým sa na
informačnom displeji vozidla nezobrazí „Na-
stavenia“ a potom stlačte rolovací volič. Pou-
žite otočný volič na výber „Nastavenia vozidla“.
Potom stlačte rolovací volič.

4. Zvoľte „Alarm systému“. Potom stlačte rolovací
volič. K dispozícii sú nasledovné možnosti:
. Vždy ON

Po výbere sa ultrazvukový snímač a snímač
náklonu (ak je namontovaný) aktivujú pri
každom nastavení alarmu.

. Opýtať sa pri ukončení

Ak je táto možnosť zvolená, systém umož-
ňuje vypnúť ultrazvukový snímač a snímač

BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉMBEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM
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náklonu (ak je namontovaný) po nastavení
vypínača do vypnutej polohy „OFF“.

. Deaktivovať raz

Ak je táto možnosť zvolená, ultrazvukový
snímač a snímač náklonu (ak je namonto-
vaný) budú deaktivované až do nasledujú-
ceho vypnutia systému varovania pred
krádežou.

Zvoľte „Deaktivovať raz“ alebo „Opýtať sa pri
ukončení“. Potom stlačte rolovací volič.

5. Zatvorte dvere, kapotu a veko batožinového
priestoru. Zamknite ich pomocou inteligentné-
ho kľúča, snímača zámku (ak je ním vozidlo
vybavené) alebo spínača žiadosti (ak je ním
vozidlo vybavené).

Ultrazvukový snímač a snímač náklonu (ak je
namontovaný) sú teraz vylúčené zo systému
varovania pred krádežou. Všetky ostatné funkcie
systému zostanú aktivované, pokiaľ systém upo-
zornenia na krádež znovu nevypnete.

Pre modely bez ultrazvukového snímača
a snímača náklonu (ak je namontovaný)

MEVHT33A1-2B635DBD-84C7-400A-AD1D-C52D516EF8AA

Ako aktivovať systém:
1. Zatvorte všetky okná a strešné okno (ak je

súčasťou výbavy).

Systém je možné zapnúť aj v prípade, ak sú
otvorené okná.

2. Spínač napájania prepnite do vypnutej polohy
„OFF“.

3. Inteligentný kľúč vyberte z vozidla.

4. Zavrite všetky dvere, kapotu a zadné dvere.
Uzamknite všetky dvere. Dvere sa dajú zamk-
núť pomocou inteligentného kľúča, snímača
zámku (na kľučkách predných dverí) (ak je
namontovaný), spínača žiadosti (ak je namon-
tovaný), spínača elektrického zamykania dverí
alebo mechanického kľúča.

Dokonca aj keď vodič a/alebo pasažieri sú vo
vozidle, systém sa aktivuje pri zamknutých
všetkých dverách, kapote a výklopných dverách
a so spínačom napájania vo vypnutej polohe
„OFF“. Pri prepnutí spínača napájania do polohy
ON sa systém vypne.

Činnosť systému upozornenia na krádež:
Bezpečnostný systém vozidla vydá nasledujúci
alarm:

* Kontrolky rizika blikajú a klaksón znie preru-
šovanie.

* Upozornenie sa automaticky vypne po pri-
bližne 27 sekundách. Upozornenie sa znovu
aktivuje, ak do vozidla niekto zasiahne.

Alarm sa aktivuje, keď:

* Odomykanie dverí alebo otváranie zadných
dverí bez použitia tlačidla na inteligentnom
kľúči, kapacitného snímača odomykania (na
kľučkách predných dverí) (ak je namontovaný),
spínača žiadosti (ak je namontovaný) alebo
mechanického kľúča. (Alarm sa aktivuje do-
konca aj vtedy, keď dvere otvoríte uvoľnením
vnútorného zaisťovacieho tlačidla.)

* Otvorenie kapoty.

Ako zastaviť alarm:
* Alarm vypnete odomknutím dverí stlačením

tlačidla „UNLOCK“ (odomknúť) na na
Inteligentnom kľúči.

* Alarm sa zastaví, ak spínač napájania dáte do
polohy ON.

SYSTÉM OCHRANY PROTI KRÁDEŽI NISSAN (NATS)
MEVHT33A1-82475EC2-840C-467B-A31D-97F570513B2F

Systém NATS (systém na ochranu proti krádeži
NISSAN) neumožní spustenie systému e-POWER
bez použitia registrovaného kľúča.

Ak sa systém e-POWER nespustí pomocou regis-
trovaného inteligentného kľúča, môže to byť
spôsobené rušením spôsobeným:

* Iný inteligentný kľúč.
* Automatické zariadenie na vyberanie cestné-

ho mýta.
* Automatické platobné zariadenie.
* Iné zariadenia vysielajúce podobné signály.
Systém e-POWER naštartujte nasledovným spôso-
bom:

1. Všetky položky, ktoré môžu spôsobovať inter-
ferencie, dajte ďalej od inteligentného kľúča.

2. Opätovne spustite systém e-POWER.

Ak tento postup umožňuje spustenie systému e-
POWER, spoločnosť NISSAN odporúča umiestniť
zaregistrovaný inteligentný kľúč oddelene od
iných zariadení, aby sa zabránilo rušeniu.
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MEVHT33A1-DDF67E0E-97E9-454E-A431-36E50A96E436

VÝSTRAHA
* Pred jazdou skontrolujte, či je kapota bez-

pečne zatvorená a zaistená západkou.
Nedodržanie tohto pokynu by mohlo spô-
sobiť, že kapota sa otvorí a dôsledkom
toho dôjde k nehode.

* Aby ste predišli zraneniu, nikdy neotvárajte
kapotu, ak z motorového priestoru vychá-
dza para alebo dym.

UPOZORNENIE
Motor sa spustí, ak je otvorená kapota, keď
systém e-POWER beží (aby ste sa vyhli neho-
dám pri vykonávaní údržby).

MWAD0150X

1. Potiahnite uvoľňovaciu kľučku zámku kapoty
nachádzajúcu sa pod prístrojovou doskou

na strane vodiča, kým kapota jemne nevysko-
čí.

2. Koncami prstov potlačte páku pod prednou
časťou kapoty nabok tak, ako je to vyobra-
zené.

3. Zdvihnite kapotu.

4. Vyberte podpornú tyč a vložte ju do otvoru .

Držte pokryté časti pri odstraňovaní alebo
opätovnej montáži podpornej tyče. Vyhnite sa
priamemu kontaktu s kovovými časťami, pre-
tože môžu byť bezprostredne po zastavení
motora horúce.

Pri zatváraní kapoty motora:

1. Počas podopierania kapoty uložte podpornú
tyč na jej pôvodné miesto.

2. Kapotu pomaly spúšťajte nadol do výšky
približne 20 až 30 cm (8 až 12 pal.) nad zámku
kapoty a potom ju nechajte spadnúť.

3. Skontrolujte, či je bezpečne zaistená.

KAPOTA MOTORAKAPOTA MOTORA
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MEVHT33A1-9CA202EA-33F9-40ED-9CE7-79784558EBE6

VÝSTRAHA
* Vždy skontrolujte, či je veko batožinového

priestoru riadne zatvorené, aby ste zabrá-
nili otvoreniu počas jazdy.

* Nejazdite s otvoreným vekom batožinové-
ho priestoru. Dovnútra vozidla môžu vnik-
núť nebezpečné výfukové plyny. Pre ďalšie
informácie si pozrite časť “Výfukový plyn
(oxid uhoľnatý)” (Str. 257).

* Aby sa pomohlo predísť riziku zranenia
alebo smrti počas neúmyselnej prevádzky
vozidla a/alebo jeho systémov vrátane
zachytenia v oknách alebo neúmyselnej
aktivácie uzamknutia dverí nenechávajte
vo vozidle bez dozoru deti, osoby vyžadu-
júce pomoc iných, ani zvieratá. Okrem toho
sa môže teplota vo vnútri zatvoreného
vozidla počas teplého dňa rýchlo zvýšiť
tak, že môže predstavovať vysoké riziko
zranenia alebo smrti pre osoby a zvieratá.

* Pri zatváraní zadných dverí sa uistite, že
vaše ruky a nohy sú mimo dosahu rámu
dverí, aby ste predišli zraneniam.

UPOZORNENIE
Nepoužívajte nosiče príslušenstva, ktoré sa
pripevňujú na zadné dvere. Mohli by ste tak
vozidlo poškodiť.

MANUÁLNE OVLÁDANIE ZADNÝCH DVERÍ (ak sú vo výbave)
MEVHT33A1-C3186821-96BC-4777-9B19-B50C79CECD5E

MWAD0151X

Ak chcete otvoriť zadné dvere, odomknite ich.
Veko batožinového priestoru otvorte potiahnutím
nahor.

Veko batožinového priestoru sa dá odomknúť:

* stlačením tlačidla „UNLOCK“ na Inteligent-
nom kľúči.

* stlačením dotykového spínača veka batožino-
vého priestoru (ak je súčasťou výbavy),

* dotknúť sa kapacitného snímača odomknutia
(ak je ním zariadenie vybavené).

Na zatvorenie veka batožinového priestoru ho
ťahajte nadol, až kým sa bezpečne neuzamkne.

ELEKTRICKÉ OVLÁDANIE VEKA BATOŽINO-
VÉHO PRIESTORU (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-1D2742E0-29C9-4A49-A058-A3B906739A19
Pre elektrické ovládanie veka batožinového prie-
storu musí byť radiaca páka v polohe P (parkova-
nie).

Ak je napätie 12-voltovej batérie nízke, zadné dvere
nebudú fungovať.

Ak sú zadné dvierka otvorené približne 150 mm (5,9
palca) alebo menej od úplne zatvorenej polohy, nie
je možné vykonať žiadne operácie so spínačom
napájania zadných dvierok. Ak chcete spustiť
elektrické zadné dvierka, zatvorte zadné dvierka
ručne.

Elektrické ovládanie zadných dverí môžete aktivo-
vať alebo deaktivovať na informačnom displeji
vozidla. (Pozri časť “Nastavenia vozidla” (Str. 103).)

POZNÁMKA:
* Pre modely so zadnými dverami aktivova-

nými pohybom: Počas umývania, voskova-
n i a a l ebo úd r žby vášho voz i d l a ,
umiestňovania alebo výmeny krytu karosé-
rie, prípadne striekaní vody na oblasť okolo
snímača kopnutia vypnite elektricky ovlá-
dané zadné výklopné dvere.

* Ak elektrické otvorenie alebo zatvorenie
vykonáte za sebou, spustí sa bezpečnostný
režim a činnosť nebudete môcť určitú dobu
vykonať. V takomto prípade chvíľu počkajte
a potom vykonajte činnosť.
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Elektrické otvorenie (pomocou spínačov)
MEVHT33A1-94B10E98-9AF8-402B-9D59-B15A1E5F954A

MWAD0233X

Spínač elektrického ovládania veka batožinového
priestoru — prístrojová doska

MWAD0236X

Spínač otvárania veka batožinového priestoru

MWBD0026X

Tlačidlo zadných výklopných dverí - Kľúč (príklad)

MWAD0153X

Spínače elektrického zatvárania a zamykania zad-
ných dverí - Zadné dvere

Keď je veko batožinového priestoru úplne zatvo-
rené, veko batožinového priestoru sa automaticky
úplne otvorí pomocou:

* stlačenia spínača elektrického ovládania za-
dných dverí na prístrojovej doske po dobu
viac ako 1 sekundy

* stlačením spínača otvárania zadných dverí
* stlačením spínača elektrického ovládania za-

dných dverí na kľúči po dobu viac ako 1
sekundy

Keď sa veko batožinového priestoru začne otvárať,
zaznie vonkajší zvukový signál.

POZNÁMKA:

Zadné dvere sa dajú otvoriť pomocou spínača
zadných dverí alebo tlačidla zadných dverí ,
aj keď sú zadné dvere zamknuté. Veko batoži-
nového priestoru môžete odomknúť a otvoriť
nezávisle od ostatných dverí, a to aj v prípade, že
sú zamknuté. Zadné dvere musia byť odomknu-
té (alebo inteligentný kľúč musí byť v dosahu),
aby sa dali otvoriť spínačom otvárania zadných
dverí .

Elektrické zatvorenie (pomocou spínačov)
MEVHT33A1-E6699078-A030-4219-9D44-E361789E00B1

Keď je veko batožinového priestoru úplne otvo-
rené, veko batožinového priestoru sa úplne auto-
maticky zatvorí pomocou:

* stlačenia spínača elektrického ovládania za-
dných dverí na prístrojovej doske po dobu
viac ako 1 sekundy

* stlačením spínača elektrického ovládania za-
dných dverí na kľúči po dobu viac ako 1
sekundy

* stlačením spínača elektrického zatvárania za-
dných dverí na spodnej časti zadných dverí

Keď sa veko batožinového priestoru začne zatvá-
rať, zaznie vonkajší zvukový signál.
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Elektrické zavretie a uzamknutie
MEVHT33A1-DE002D69-3EE4-4998-94E9-D8F7A6AFD5CA

Keď sú zadné dvere úplne otvorené a inteligentný
kľúč máte pri sebe v blízkosti zadných dverí, všetky
dvere a zadné dvere sa zamknú a zadné dvere sa
úplne zatvoria automaticky stlačením spínača
elektrického zamykania zadných dverí na spod-
nej časti zadných dverí.

Keď sa veko batožinového priestoru začne zatvá-
rať, zaznie vonkajší zvukový signál.

Funkcia spätného chodu a zastavenia (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-32C0255D-5C8B-4CEB-8EBB-80B59DDCF3FC

Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru
sa zastaví ihneď po vykonaní jednej z nasledujú-
cich činností počas elektrického otvárania alebo
zatvárania.

* stlačením spínača otvárania zadných dverí
* stlačením spínača otvárania zadných dverí
* stlačením spínača elektrického zatvárania za-

dných dverí na spodnej časti zadných dverí
* stlačením tlačidla elektrického ovládania veka

batožinového priestoru na kľúči.
Ak sa opäť vykoná niektorá z vyššie uvedených
činností, elektricky ovládané veko batožinového
priestoru sa bude pohybovať v opačnom smere.

Keď sa veko batožinového priestoru začne vracať,
zaznie vonkajší zvukový signál.

Automatická spätná funkcia
MEVHT33A1-C9AA93A1-CBF3-4EA4-AD9B-6CFC13236886

Automatická spätná funkcia aktivuje automatické
vracanie veka batožinového priestoru, keď sa
niečo zachytí vo veku batožinového priestoru
počas jeho otvárania alebo zatvárania. Keď ria-

diaca jednotka rozpozná prekážku, zadné dvere
cúvnu a zastavia.

Ak sa zistí druhá prekážka, pohyb veka batožino-
vého priestoru sa zastaví.

Snímač privretia je namontovaný na každej strane
veka batožinového priestoru. Ak snímač zovretia
počas zatvárania elektrickým prúdom rozpozná
prekážku, zadné dvere cúvnu a zastavia sa.

POZNÁMKA:

Ak je snímač privretia poškodený alebo odstrá-
nený, funkcia elektrického zatvárania nebude
fungovať.

VÝSTRAHA
Tesne pred úplne uzavretou polohou je malá
medzera, ktorú nie je možné zaznamenať.
Uistite sa, že všetci pasažieri majú ruky atď.
mimo otvoru veka batožinového priestoru
pred zatvorením veka batožinového priestoru.

Manuálny režim
MEVHT33A1-7EB39826-6304-4883-8641-FCB1271BF5C1

Ak elektrické ovládanie nie je k dispozícii, veko
batožinového priestoru sa dá ovládať manuálne.
Elektrické ovládanie nemusí byť k dispozícii, ak je
napätie 12-voltovej batérie nízke alebo ak sú zadné
výklopné dvere otvorené približne 150 mm (5,9
palca) alebo menej od úplne zatvorenej polohy.
Keď sú elektrické zadné dvere vypnuté, zadné
dvere sa dajú otvoriť manuálne stlačením spínača
otvárania zadných dverí. Ak je spínač elektrického
ovládania otvárania veka batožinového priestoru
stlačený počas otvárania alebo zatvárania, elek-
trické ovládanie sa zruší a veko batožinového

priestoru sa dá ovládať manuálne. Týmto sa
umožní návrat k normálnym funkciám elektrické-
ho ovládania.

POHYBOM OVLÁDANÉ VEKO BATOŽINO-
VÉHO PRIESTORU (ak je súčasťou výbavy)

MEVHT33A1-87A9726B-668E-457D-9749-EC329ADB0E46

MWAD0154X

MJVP0487X

Zadné výklopné dvere je možné ovládať pomocou
pohybu rýchleho kopnutia pod strednou časťou
zadného nárazníka.
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Snímač pohybu kopnutia sa nachádza v zadnej
časti zadného nárazníka. Keď presuniete nohu pod
prevádzkový rozsah a mimo neho, podobne ako
pri kopnutí, zadné výklopné dvere sa automaticky
otvoria alebo zatvoria, keď máte so sebou inteli-
gentný kľúč.

Správna prevádzková technika

* Kým ste v zadnej časti vozidla, spravte rýchly
pohyb kopnutia vpred.

* Zdvihnite nohu priamo pod stredom zadného
nárazníka, potom nohu okamžite vráťte na
zem plynulým pohybom.

* Nie je potrebné nohu podržať pod nárazníkom
alebo ju presúvať z boka na bok. Svoju nohu
okamžite vráťte na zem.

* Pohyb kopnutia by mal byť priamy, hladký a
plynulý.

* Po dokončení kopu ustúpte a nechajte zadné
dvere otvoriť/zavrieť.

* Ozvú sa tri pípnutia a zadné výklopné dvere sa
začnú pohybovať v rámci 2 sekúnd po kopnutí.

VÝSTRAHA
Zabráňte neúmyselnému otvoreniu/zavretiu
zadných dverí. Môžu nastať situácie, keď
otváranie/zatváranie zadných dverí nie je žia-
duce. Inteligentný kľúč držte mimo dosahu
zadných výklopných dverí (2 m (7 stôp) alebo
viac) alebo vnútri vozidla, keď vozidlo umývate
alebo pracujete v zadnej časti vozidla.

POZNÁMKA:
* Snímač kopnutia nebude fungovať v

nasledujúcich prípadoch:
— Pri prevádzke v blízkosti miesta, kde sa

vysielajú silné rádiové vlny, ako je napr.
TV vysielač, elektráreň alebo vysielacia
stanica.

— Keď je vozidlo zaparkované v blízkosti
parkovacieho merača.

* Elektrické ovládanie veka batožinového
priestoru nemusí fungovať v prípade, ak
noha ostane v prevádzkovom rozsahu .

UPOZORNENIE
* Ak máte pri sebe inteligentný kľúč v

blízkosti veka batožinového priestoru,
veko batožinového priestoru môže pomo-
cou kopnutia otvoriť alebo zatvoriť aj
niekto, kto nemá pri sebe inteligentný
kľúč.

* Ak sú komponenty výfukového systému
horúce, nevykonávajte v ich blízkosti po-
hyb kopnutia. Môžete sa vážne popáliť.

* Pohyb kopnutia nevykonávajte na nesta-
bilnom povrchu (napríklad na svahu alebo
bahnitom teréne a pod.).

Funkcia elektrického otvárania alebo zatvárania
MEVHT33A1-94248880-4054-45A3-8FA5-C721B521EEE2

Veko batožinového priestoru sa automaticky
úplne otvorí pomocou snímača kopnutia.

1. Inteligentný kľúč majte pri sebe.

2. V rámci prevádzkového rozsahu snímača

kopnutia presuňte nohu pod zadný nárazník
a mimo neho, podobne ako pri kopnutí.

3. Veko batožinového priestoru sa automaticky
otvorí alebo zatvorí.

Funkcia zastavenia a návratu
MEVHT33A1-765D1EB4-6DF0-44CA-A8A2-32368545D371

Elektrické ovládanie veka batožinového priestoru
sa okamžite zastaví v prípade, ak sa počas
elektrického otvárania alebo zatvárania vykoná
pohyb kopnutia. Veko batožinového priestoru
môžete zastaviť aj v prípade, ak nemáte pri sebe
inteligentný kľúč.

Ak sa opäť vykoná pohyb kopnutia, elektricky
ovládané veko batožinového priestoru sa bude
pohybovať v opačnom smere. Smer pohybu elek-
tricky ovládaného veka batožinového priestoru
môžete zmeniť na opačný v prípade, ak máte pri
sebe inteligentný kľúč.

SYSTÉM REŽIMU GARÁŽE (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-52632399-52A3-41DB-8244-C0725D0158B1

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 manu-
álnom nastavovaní bude veko batožinového
priestoru klásť určitý odpor).

3. Počas držania zadných dverí v polohe stlačte a
podržte spínač elektrického zatvárania za-
dných dverí , ktorý sa nachádza na zadných
dverách, približne 3 sekundy alebo kým sa
neozvú 2 pípnutia.
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Veko batožinového priestoru sa otvorí do nasta-
venej zvolenej polohy. Ak chcete zmeniť polohu
veka batožinového priestoru, zopakujte kroky 1 - 3
nastavenia polohy veka batožinového priestoru.

UPOZORNENIE
Výšku veka batožinového priestoru nenasta-
vujte pomocou režimu garáže pod približne
1/3 dráhy k podlahe. Aj keď výšku nastavíte
pod približne 1/3 dráhy k podlahe, výška sa
automaticky nastaví na približne 1/3 dráhy k
podlahe.

AUTOMATICKÉ ZATVÁRANIE (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-E67016E4-7E72-4C61-871D-F1C8E81D9324

Keď zadné dvere dosiahnu sekundárnu polohu,
motor zatvárania sa zapne a zatiahne zadné dvere
do primárnej polohy zámku.

Počas činnosti automatického zatvárania ne-
používajte nadmernú silu. Použitie nadmernej
sily môže spôsobiť poruchu mechanizmu.

UPOZORNENIE
* Zadné dvere sa automaticky zatvoria zo

sekundárnej polohy. Aby ste predišli pri-
vretiu, držte ruky a prsty mimo otvoru veka
batožinového priestoru.

* Nenechajte deti pracovať s vekom batoži-
nového priestoru.

UVOĽŇOVACIA PÁČKA VEKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
MEVHT33A1-84B20BF7-6050-413C-B943-F274AE14B550

MWAD0155X

Ak sa zadné dvere nedajú otvoriť z dôvodu
vybitého 12-voltového akumulátora, postupujte
podľa nasledujúcich krokov.

1. Sklopte zadné sedadlá. (Pozri časť “Sedadlá”
(Str. 28).)

2. Do prístupového otvoru vložte vhodný nástroj.
Posuňte páčku uvoľnenia doľava. Veko bato-
žinového priestoru bude uvoľnené.

3. Veko batožinového priestoru otvoríte zatlače-
ním nahor.

Obráťte sa čo možno najskôr na predajcu vozidiel
NISSAN alebo autorizovaný servis za účelom
opravy.

MEVHT33A1-00F653FB-C04F-403C-85F5-83A24D3090E8

UPOZORNENIE
* Vyhýbajte sa aplikovaniu priameho tlaku

vody, ako je vysokotlakový sprej na alebo
okolo krytu plniaceho tvoru.

* Pred použitím automatickej autoumy-
várne alebo vysokotlakovej autoumyvárne
nezabudnite zatvoriť veko palivovej nád-
rže.

* Nikdy nepoužívajte prísady do paliva. Adi-
tíva môžu spôsobiť poškodenie motora
(pre Európu).

OTVORENIE VEKA PLNIACEHO HRDLA PALIVOVEJ NÁDRŽE
MEVHT33A1-232776DC-41D5-442C-B49A-681435FB8699

MWAD0231X

Pre otvorenie krytu plniaceho otvoru zatlačte kryt
v strede naľavo.
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AKO NATANKOVAŤ
MEVHT33A1-D78C472D-DEB1-43D1-82E6-5180D4CDB920

MJVP0524X

Palivová nádrž nie je vybavená uzáverom plniace-
ho otvoru. Po otvorení veka palivovej nádrže
zasuňte dýzu palivového čerpadla priamo do
otvoru palivovej nádrže. Pri vytiahnutí trysky na
plnenie paliva sa plniaci otvor uzavrie.

Ako opäť natankovať:

Pred tankovaním nezabudnite zasunúť dýzu pali-
vového čerpadla do otvoru palivovej nádrže jed-
ným pohybom a tak ďaleko, ako to len pôjde.

Trysku počas tankovania nikdy neposúvajte.

Trysku vytiahnite približne 5 sekúnd potom, ako sa
tryska čerpadla paliva automaticky zavrie (počia-
točné zavretie).

Zatvorenie veka plniaceho hrdla po natankovaní.

Ak potrebujete znova natankovať z prenosného
palivového kontajnera, použite lievik, dodané spolu
s vaším vozidlom. (Pozri časť “Keď tankujete z
prenosného palivového kontajnera” (Str. 187).)

UPOZORNENIE
* Nepokúšajte sa otvoriť svorky na plniacom

otvore pomocou žiadneho iného nástroja,
ako je ten na trysku palivového čerpadla.

* Tento otvor na plnenie paliva je zhodný len
s tryskami normálneho palivového čer-
padla na čerpacích staniciach. Použitím
trysky s malým priemerom môže poškodiť
otvor a palivový systém.

* Ak rozlejete palivo na karosériu vozidla,
opláchnite ho vodou, aby ste predišli po-
škodeniu laku.

VÝSTRAHA
* Benzín je extrémne horľavý a za určitých

okolností vysoko výbušný. Pri zneužití
alebo pri nesprávnej manipulácii sa môže-
te popáliť alebo vážne poraniť. Pri dopĺňaní
paliva vždy zastavte systém e-POWER a
nefajčite, ani sa nepribližujte s otvoreným
ohňom alebo zdrojom iskier.

* Palivovú nádrž sa nepokúšajte napĺňať po
automatickom vypnutí trysky palivového
čerpadla. Pokračujúce napĺňanie môže
spôsobiť pretečenie paliva, čo môže mať
za následok rozstreknutie paliva a možný
požiar.

* Palivo nikdy nelejte do skrine škrtiacej
klapky, aby ste vozidlo naštartovali.

* Prenosnú nádobu na palivo nedopĺňajte vo
vozidle. Statická elektrina môže spôsobiť
výbuch horľavej kvapaliny, výparov alebo
plynu v ktoromkoľvek vozidle. Ak chcete

znížiť riziko vážnych zranení alebo smrti
pri napĺňaní prenosných kanistrov na pa-
livo:

— Pri napĺňaní dajte kanister vždy na
zem.

— Pri napĺňaní nikdy nepoužívajte elek-
tronické zariadenia.

— Tryska čerpadla musí byť pri napĺňaní
v stálom kontakte s kanistrom.

— Používajte len schválené prenosné pa-
livové kanistre pre horľavé kvapaliny.
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KEĎ TANKUJETE Z PRENOSNÉHO PALIVOVÉHO KONTAJNERA
MEVHT33A1-E9A389E1-7406-470E-87AB-94F4A5257AB9

MWAD0214X

Ak potrebujete natankovať z prenosného palivo-
vého kontajnera, použite lievik , uskladnený v
oblasti na nástroje (nachádza sa pod doskou
batožinového priestoru).

Ubezpečte sa, že ste lievik vložili do plniaceho
otvoru pomaly a úplne. Trysku prenosného palivo-

vého kontajnera vložte do otvoru v lieviku a
naplňte palivovú nádrž.

Po natankovaní odstráňte lievik z plniaceho otvo-
ru. Utrite lievik dočista a vráťte ho do vrecka na
náradie.

UPOZORNENIE
* Trysku prenosného palivového kontajnera

nevkladajte priamo do plniaceho otvoru.
Ak tak urobíte, môže sa vyskytnúť poško-
denie otvoru a palivového systému.

* Používajte len lievik, ktorý je dodaný spolu
s vašim vozidlom. Inak sa môžu plniaci
otvor a palivový systém poškodiť.

MEVHT33A1-7AAC6169-F454-4DB3-8227-6004975E411D

VÝSTRAHA
* Volant nenastavujte počas jazdy. Mohli by

ste stratiť kontrolu nad vozidlom a spôso-
biť nehodu.

* Volant nedávajte k sebe bližšie, ako je
potrebné pre správnu činnosť riadenia a
pohodlie. Airbag vodiča sa nafukuje veľkou
silou. Ak nie ste pripútaný, nakláňate sa
dopredu, sedíte bokom alebo akýmkoľvek
iným nesprávnym spôsobom, vystavujete
sa veľkému riziku zranenia alebo smrti v
prípade nehody. Mnoho vážnych až smr-
teľných zranení vám môže spôsobiť aj
airbag, ak ste počas jeho nafukovania
priamo nad ním. Vždy sa v sedadle riadne
oprite a buďte čo možno najďalej od
volantu, ako je to možné. Vždy používajte
bezpečnostné pásy.

NAKLÁPANIE A TELESKOPICKÉ VYSÚVANIE
MEVHT33A1-98D4C859-8310-413D-B671-8D41BD53A06D

MWAD0127X

Zaisťovaciu páčku potiahnite nadol a volant

Kontroly a nastavenia pred jazdou 187
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nastavte smerom hore, dole, dopredu alebo doza-
du do želanej polohy. Zatlačte zaisťovaciu páčku
nahor, čím volant uzamknete v nastavenej polohe.

MEVHT33A1-7EFE8433-9BF0-4D21-9989-FB2D38316637

VNÚTORNÉ SPÄTNÉ ZRKADLO
MEVHT33A1-9C609EA8-A3B9-4975-983B-54EA13FA811E

MSPA2447

Uhol vnútorného spätného zrkadla nastavte do
želanej polohy.

Manuálny antireflexný typ (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-DDCAE70E-4A99-41B9-9B31-42A97C1BBADF

MSPA2143

Prepnutie do nočnej polohy v noci obmedzí
oslnenie čelnými svetlami vozidiel idúcich za vami.

Pri jazde počas dňa použite dennú polohu .

VÝSTRAHA
Nočnú polohu používajte len vtedy, ak je to
potrebné, pretože obmedzuje váš výhľad do-
zadu.

Automatický antireflexný typ (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-D65B8BA1-A543-4DF1-8D0E-D83CAFB8F8E5

MSPA2162

Vnútorné zrkadlo je navrhnuté tak, že automaticky
zmení odraz podľa intenzity svetlometov za vami
idúceho vozidla.

Antireflexný systém sa automaticky zapne, keď je
napájací spínač uvedený do polohy ON.

Keď sa zapne antireflexný systém, indikačné svetlo
sa rozsvieti a prebytočné svetlo zo svetlometov

vozidla za vami bude redukované.

Stlačte tlačidlo spínač , aby vnútorné
spätné zrkadlo pracovalo normálne. Indikátor
zhasne. Stlačte tlačidlo spínač znovu, čím
zapnete systém.

Na zrkadlo nevešajte žiadne predmety, ani naň
neaplikujte čistič skla. Ak to urobíte, zníži sa tým

ZRKADLÁZRKADLÁ
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citlivosť senzora , čo bude mať za následok
nesprávnu funkciu.

VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLÁ
MEVHT33A1-510D14F7-96A8-42DE-A36F-11C39E241D3B

VÝSTRAHA
* 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
vonkajšími spätnými zrkadlami. Toto zni-
žuje viditeľnosť smerom dozadu a môže
viesť k nehode.

* Objekty vo vonkajších zrkadlách sú bližšie,
ako sa zdajú (ak sú súčasťou výbavy).

* Rozmery obrazu a vzdialenosť vo vonkaj-
ších spätných zrkadlách nie sú skutočné.

Nastavovanie
MEVHT33A1-8B70B968-C9B3-4093-8096-7A9C567F354D

MWAD0229X

Spínač ovládania vonkajších spätných zrkadiel sa
nachádza na lakťovej opierke vodiča.

Vonkajšie spätné zrkadlo funguje len vtedy, keď je
spínač zapaľovania v zapnutej polohe ON.

Stlačte buď pravý alebo ľavý spínač pre výber
zrkadla vpravo alebo vľavo (indikačná kontrolka

svieti spínač zvoleného zrkadla svieti), potom
nastavte pomocou ovládacieho spínača.

Vyhrievanie
MEVHT33A1-14D9F667-0B94-4F18-87C9-A3D0BA517EA3

Vonkajšie spätné zrkadlá sa začnú vyhrievať, keď
stlačíte spínač odrosenia zadného okna. (Pozri časť
“Spínač vyhrievania” (Str. 138).)

Sklopenie
MEVHT33A1-A82EEE6A-D258-422C-8E76-9A4E1A98209A

MWAD0308X

Diaľkové ovládanie vonkajších spätných zrkadiel
bude fungovať len vtedy, keď je spínač zapaľova-
nia v polohe ON.

Vonkajšie spätné zrkadlá sa sklopia automaticky,
keď je stlačený spínač sklápania vonkajšieho

spätného zrkadla. Pre vyklopenie späť stlačte
spínač znova.

UPOZORNENIE
* Sústavné sklápanie/vyklápanie vonkajších

spätných zrkadiel môže spôsobiť, že spí-
nač prestane pracovať.

* Počas pohybu zrkadiel sa ich nedotýkajte.
Môže dôjsť k pritlačeniu vašej ruky a k
poruche zrkadla.

* Nejazdite s uloženými zrkadlami. Nebude-
te vidieť za vozidlo.

* V prípade sklopenia alebo vyklopenia zrka-
diel rukou existuje šanca, že zrkadlo sa
bude počas jazdy pohybovať dopredu
alebo dozadu. Ak ste zrkadlá sklopili alebo
vyklopili rukou, pred jazdou ich určite
znovu nastavte elektronicky.

Automatické sklopenie:

Vonkajšie spätné zrkadlá sa automaticky sklopia,
keď sa dvere zamknú pomocou inteligentného
kľúča, snímačov uzamknutia (ak sú vo výbave)
alebo spínača žiadosti (ak je vo výbave). Zrkadlá sa
vysunú, keď sa dvere odomknú pomocou inteli-
gentného kľúča, kapacitných snímačov odomknu-
tia (ak sú namontované) alebo spínača žiadosti (ak
je namontovaný), alebo keď sa spínač zapaľovania
nastaví do zapnutej polohy ON.

Funkcia naklápania pri cúvaní (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-A4E4C8ED-7C99-4090-AE3A-FB1DE37D796D

Pri cúvaní vozidla sa ľavé alebo pravé vonkajšie
zrkadlo automaticky naklopí smerom dolu, aby
poskytlo lepšiu viditeľnosť dozadu.

Kontroly a nastavenia pred jazdou 189
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1. Spínač napájania prepnite do zapnutej polohy
„ON“.

2. Radiacu páku presuňte do polohy „R“ (spia-
točka).

3. Pomocou ovládacieho spínača zrkadiel zvoľte
pravé alebo ľavé vonkajšie zrkadlo.

4. Povrch zvoleného vonkajšieho zrkadla sa po-
hne smerom dolu.

Ak nastane niektorá z nasledujúcich podmienok,
povrch vonkajšieho zrkadla sa vráti do pôvodnej
polohy.

* Páka radenia je posunutá z polohy "R" (spätný
chod).

* Rýchlosť vozidla presiahne 8 km/h (5 MPH).
* Výber zvoleného vonkajšieho zrkadla bol zru-

šený pomocou ovládacieho spínača vonkaj-
ších zrkadiel.

* Spínač napájania je vo vypnutej polohe „OFF“.
* Systém e-POWER je zastavený.

ZRKADLO V SLNEČNEJ CLONE
MEVHT33A1-21E8F75F-AC0C-4F4E-9E32-61A89D0A8B52

MWAD0238X

Ak chcete použiť zrkadlo v slnečnej clone, sklopte
slnečnú clonu smerom nadol a vytiahnite kryt.

MEVHT33A1-AAD2D952-EBAA-47C4-9350-802524DBC0CF
Systém automatického polohovania pohonu má
tieto funkcie:

* Funkcia uloženia do pamäte
* Funkcia nastúpenia/vystúpenia

MWAD0228X

Spínač automatického polohovania pohonu (na
strane vodiča; na strane spolujazdca podobne)

FUNKCIA ULOŽENIA DO PAMÄTE
MEVHT33A1-6CE8018B-A18D-44AB-AE48-5C55D7EDEB86

Dve polohy sedadla vodiča, sedadla spolujazdca
(ak je namontované) a vonkajších spätných zrka-
diel (ak sú namontované) možno uložiť do spínača
automatického nastavenia polohy jazdy. Ak chcete
použiť systém pamäte, postupujte nasledovne.

1. Nastavte sedadlo vodiča alebo predného
spolujazdca (ak je namontované) a vonkajšie
spätné zrkadlá (ak sú namontované) do po-
žadovaných polôh manuálnym ovládaním jed-
notlivých nastavovacích spínačov. Pre ďalšie
informácie si pozrite časť “Sedadlá” (Str. 28) a
“Vonkajšie spätné zrkadlá” (Str. 189).

2. Stlačte spínač SET a do 5 sekúnd stlačte

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO NASTAVENIA
POLÔH PRE VODIČA (ak je súčasťou výbavy)
SYSTÉM AUTOMATICKÉHO NASTAVENIA
POLÔH PRE VODIČA (ak je súčasťou výbavy)



(195,1)

spínač automatického polohovania pohonu (1
alebo 2).

3. Kontrolka stlačeného spínača automatického
polohovania pohonu sa rozsvieti a zostane
svietiť približne 5 sekúnd.

4. Ak bolo nastavenie uložené do pamäte, ozve
sa pípnutie.

POZNÁMKA:

Ak sa v tom istom prepínači automatického
polohovania pohonu uloží nová pamäťová po-
loha, predchádzajúca pamäťová poloha sa pre-
píše novou uloženou polohou.

Potvrdenie uloženia v pamäti
MEVHT33A1-A7FCB21D-8B1E-4CD3-A052-F0BAB238A23D

Stlačte spínač SET. Ak bola uložená pamäťová
pozícia v spínači (1 alebo 2), potom indikačná
kontrolka pre príslušný spínač zostane ZAP na
približne 0,5 sekúnd. Ak bola uložená pamäťová
pozícia v spínači (1 alebo 2), potom indikačná
kontrolka pre príslušný spínač zostane ON na
približne 5 sekúnd.

Spínač pre vyvolávania pamäťových miest
MEVHT33A1-C64C4511-C531-4150-97EB-8A18D53BA53C

Ak chcete vyvolať ručne uložené polohy, stlačte
prepínač automatického polohovania pohonu (1
alebo 2). Sedadlo vodiča a vonkajšie spätné zrkadlá
(ak sú namontované) sa posunú do polôh ulože-
ných v spínači automatickej polohy jazdy.

Prepojenie funkcie prihlásenia s uloženou pozí-
ciou v pamäti (modely s navigačným systémom)

MEVHT33A1-FB4B571E-A7C4-4D67-B2EC-E5A0D2DD0B9D
Funkciu prihlásenia je možné prepojiť s uloženým

pamäťovým miestom podľa nasledovného postu-
pu.

1. Prepnite hlavný vypínač do zapnutej polohy
„ON“ a noste pri sebe inteligentný kľúč, ktorý
bol zaregistrovaný vo vozidle s funkciou pri-
hlásenia.

POZNÁMKA:
Ubezpečte sa, že iný inteligentný kľúč tam
nie je. Inak môže vozidlo detekovať ne-
správny inteligentný kľúč.

2. Nastavte polohu sedadla vodiča a vonkajších
spätných zrkadiel (ak sú namontované). (Pozri
časť “Sedadlá” (Str. 28) a “Vonkajšie spätné
zrkadlá” (Str. 189).)

3. Spínač napájania prepnite do vypnutej polohy
„OFF“.

Keď sa nabudúce prihlásite (zvolením používateľa
na displeji) po umiestnení kľúča napájania do
zapnutej polohy „ON“, keď máte inteligentný kľúč,
systém automaticky nastaví zapamätanú jazdnú
pozíciu. (Pozrite samostatnú príručku vlastníka pre
systém NissanConnect.)

Linkovanie inteligentného kľúča s uloženou pamä-
ťovou pozíciou (modely bez navigačného systému)

MEVHT33A1-900BC8A4-970E-48BF-BA75-AF919FCB6326
Každý inteligentný kľúč je možné prepojiť s ulože-
nou pamäťovou polohou (automatický prepínač
polohy pohonu 1 alebo 2) s nasledujúcim postu-
pom.

1. Postupujte podľa krokov 1-3 v “Funkcia ulože-
nia do pamäte” (Str. 190) pre uloženie pamä-
ťovej pozície.

2. Rozsvieti sa kontrolka zatlačeného automatic-
kého polohového spínača pohonu. Keď kon-
trolka svieti 5 sekúnd, stlačte tlačidlo
UZAMKNÚŤ a tlačidlo „ODOMKNÚŤ“
tlačidlo na inteligentnom kľúči po sebe. Kon-
trolka prepojeného automatického polohové-
ho spínača pohonu bude blikať. Keď indikátor
zhasne, inteligentný kľúč sa pripojí k tomuto
nastaveniu pamäti.

Po prepojení, keď je spínač zapaľovania prepnutý
do vypnutej polohy „OFF“, stlačte tlačidlo „ODOMK-
NÚŤ“ na inteligentnom kľúči presunie sedadlo
vodiča a vonkajšie spätné zrkadlá (ak sú namon-
tované) do prepojenej polohy prepínača automa-
tickej polohy jazdy.

POZNÁMKA:

Ak je uložená nová pamäťová pozícia v zlinko-
vanom pamäťovom spínači, potom sa inteli-
gentný kľúč zlinkuje s novou pozíciou a prepíše
predchádzajúce pozície.

FUNKCIA NASTÚPENIA/VYSTÚPENIA
MEVHT33A1-0680D08F-6820-466E-96CB-5CB35BE09B7D

Tento systém je vytvorený tak, že sedadlo vodiča
sa automaticky posunie, keď radiacu páku pre-
suniete do polohy „P“ (parkovanie). To umožňuje
vodičovi jednoduchšie nastúpenie do vozidla a
vystúpenie z vozidla.

Sedadlo vodiča sa posunie dozadu:

* Keď sú dvere vodiča otvorené, spínač napája-
nia je vo vypnutej polohe „OFF“.

* Keď dôjde k prepnutiu spínača napájania z
polohy „ON“ (Zap.) do polohy „OFF“ (Vyp.) pri
otvorených dverách vodiča.

Kontroly a nastavenia pred jazdou 191
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Sedadlo vodiča sa vráti do predchádzajúcej polohy:

* Keď je spínač napájania v polohe „ON“ (Zap.) a
radiaca páka je v polohe „P“ (parkovanie).

Funkcia nastupovania/vystupovania sa dá zrušiť
cez [Nastavenia vozidla] na displeji s informáciami
o vozidle, a to nasledujúcim spôsobom:

* [Posuvný ovládač vystupovania zo sedadla]
prepnite z polohy ON do polohy OFF. Pre ďalšie
informácie si pozrite časť “Nastavenia vozidla”
(Str. 103).

OVLÁDANIE SYSTÉMU
MEVHT33A1-EA9D7073-2060-4129-A00E-F4552E6A97FE

Systém automatického nastavenia polôh pre vo-
diča nebude fungovať alebo prestane fungovať za
nasledujúcich podmienok:

* Keď sa vozidlom pohybuje. (Funkciu vrátenia
sedadla vodiča je možné obsluhovať, ak je
rýchlosť vozidla nižšia ako 3 km/h (2 MPH).)

* Ak je počas prevádzky systému automatické-
ho polohovania pohonu stlačený ktorýkoľvek
zo spínačov automatického polohovania po-
honu.

* Keď sa stlačí spínač sedadla vodiča, keď je v
prevádzke automatický polohovací systém.

* Keď sa sedadlo už posunulo do uloženej
polohy.

* Ak nie je v spínači automatickej polohy jazdy
uložená žiadna poloha sedadla.

* Keď radiacu páku presuniete z „P“ (parkovanie)
do akejkoľvek inej polohy.

MEVHT33A1-31EC2358-F7E9-4615-8367-3344BACF4D60

VÝSTRAHA
* Ak je parkovacia brzda zatiahnutá, nikdy s

vozidlom 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 nemožné stlačiť pedál nožnej brzdy a
bude to viesť k nehode.

* Radiacu páku nikdy nepoužívajte namiesto
parkovacej brzdy. Pri parkovaní skontro-
lujte, či je parkovacia brzda úplne zatiah-
nutá.

* Z dôvodu pomôcť znížiť riziko zranenia
alebo smrti počas neúmyselnej prevádzky
vozidla a/alebo jeho systémov nenechá-
vajte vo vozidle bez dozoru deti, osoby
vyžadujúce pomoc iných ani zvieratá.
Okrem toho sa môže teplota vo vnútri
zatvoreného vozidla počas teplého dňa
rýchlo zvýšiť tak, že môže predstavovať
vysoké riziko zranenia alebo smrti pre
osoby a zvieratá.

MWAD0362X

Uvoľnenie
Aktivovanie
Indikátor

Elektronickú parkovaciu brzdu môžete aktivovať
alebo uvoľniť automaticky alebo pomocou spínača
parkovacej brzdy.

AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE
MEVHT33A1-BCEE29E8-63E0-4900-BB59-CE85565CAEB5

Elektronická parkovacia brzda sa automaticky
uvoľní, hneď ako sa vozidlo naštartuje, kým je
plynový pedál stlačený za nasledujúcich podmie-
nok.

* Počas prevádzky systému e-POWER.
* Keď je radenie v polohe D (jazda) alebo R

(spiatočka).
* Keď sú dvere vodiča zavreté.
Elektronická parkovacia brzda sa automaticky
uvoľní do 5 sekúnd potom, ako je zaradený stupeň
D (jazda) alebo R (spiatočka), dokonca aj vtedy, keď
sú dvere vodiča otvorené. Ubezpečte sa, či ste
zavreli dvere predtým, ako naštartujete vozidlo.

VÝSTRAHA
* Ak je aktivovaná funkcia automatického

udržiavania brzdy, elektronická parkovacia
brzda sa automaticky nezatiahne, keď sa
systém e-POWER zastaví bez použitia vy-
pínača (napríklad zastavením systému e-
POWER).

Bez toho, aby vozidlo zastalo nebude
elektronická parkovacia brzda automa-
ticky aplikovaná dokonca ani vtedy, ak je

PARKOVACIA BRZDAPARKOVACIA BRZDA
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systém e-POWER vypnutý pomocou spí-
nača napájania.

* Predtým, ako opustíte vozidlo, dajte radia-
cu páku do polohy P (Parkovanie) a skon-
trolujte, či výstražné svetlo elektronickej
parkovacej brzdy svieti, pre potvrdenie, či
bola aplikovaná elektronická parkovacia
brzda. Kontrolka elektronickej parkovacej
brzdy zostane svietiť určitú dobu po za-
mknutí dverí vodiča.

UPOZORNENIE
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.

Pre bezpečné odstavenie sa odporúča radiacu
páku zaradiť do polohy P (Parkovanie) a bez-
pečne zablokovať kolesá.

POZNÁMKA:
* Ak chcete po vypnutí systému e-POWER

zachovať elektronickú parkovaciu brzdu
uvoľnenú, pred otvorením dverí vodiča pre-
pnite spínač zapaľovania do vypnutej polo-
hy „OFF“, stlačte brzdový pedál a stlačte
spínač parkovacej brzdy.

* Ak sa vyskytne porucha v systéme elektro-
nickej parkovacej brzdy (napríklad v dôsled-
ku vybitia 12-voltovej batérie), odporúča sa
kontaktovať certifikovaného predajcu elek-
trických vozidiel NISSAN.

* Za nasledovných podmienok sa automa-
ticky aktivuje parkovacia brzda a uvoľní sa
sila brzdenia automatického podržania
brzdy.
— Funkcia automatického podržania brzdy

aplikuje silu brzdenia po dobu 3 minúty
alebo dlhšie.

— Vozidlo je v polohe „P“ (parkovanie).
— Elektronická parkovacia brzda sa aplikuje

manuálne.
— Bezpečnostný pás vodiča je odopnutý.
— Dvere vodiča sú otvorené.
— Spínač napájania je vo vypnutej polohe

„OFF“.
— Ak dôjde k poruche funkcie automatické-

ho podržania brzdy.
* Ubezpečte sa, či je výstražná kontrolka

systému elektronickej parkovacej brzdy v
stave OFF predtým, ako naštartujete vozidlo.

MANUÁLNE OVLÁDANIE
MEVHT33A1-9D1D08C0-C0ED-48FD-BDEB-71247921F43C

Aktivovanie: Keď je vozidlo zastavené, potiahnite
spínač parkovacej brzdy nahor. (Elektronická
parkovacia brzda sa aktivuje, aj keď je hlavný
vypínač vo vypnutej polohe „OFF“.) Kontrolka
na spínači a výstražná kontrolka elektronickej
parkovacej brzdy (červená) sa rozsvietia.

Uvoľnenie: S napájaním v polohe ON zatlačte
brzdový pedál a spínač zatlačte spínač parkovacej
brzdy nadol. Kontrolka a výstražná kontrolka
elektronickej parkovacej brzdy (červená) sa vypnú.

Pred začatím jazdy skontrolujte, či kontrolka par-
kovacej brzdy (červená) zhasne. Ďalšie informácie

nájdete v časti “Kontrolky, indikátory a zvukové
upozornenia” (Str. 88).

POZNÁMKA:
* Keď sa elektronická parkovacia brzda akti-

vuje alebo uvoľňuje, môžete počuť prevádz-
kové zvuky z dolnej časti zadného sedadla.
Je to normálne a neznamená to poruchu.

* Keď sa elektronická parkovacia brzda často
zaťahuje a uvoľňuje v krátkom čase, vý-
stražná kontrolka systému elektronickej
parkovacej brzdy môže blikať a elektronická
parkovacia brzda nemusí fungovať, aby sa
zabránilo prehriatiu systému elektronickej
parkovacej brzdy. Ak sa to stane, počkajte s
ďalším použitím spínača parkovacej brzdy
približne 1 minútu.

* Ak musíte elektronickú parkovaciu brzdu
aktivovať počas jazdy v núdzovom prípade,
vytiahnite a podržte spínač parkovacej
brzdy. Keď uvoľníte spínač parkovacej
brzdy, elektronická parkovacia brzda sa
uvoľní.

* Počas vyťahovania spínača elektronickej
parkovacej brzdy počas jazdy sa elektro-
nická parkovacia brzda aktivuje a zaznie
zvukový signál. Rozsvieti sa výstražná kon-
trolka elektronickej parkovacej brzdy (čer-
vená) a kontrolka na spínači parkovacej
brzdy. Neznamená to poruchu. Rozsvieti sa
výstražná kontrolka elektronickej parkova-
cej brzdy (červená) a kontrolka na spínači
parkovacej brzdy zhasnú po uvoľnení elek-
tronickej parkovacej brzdy.
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* Ak spínač parkovacej brzdy potiahnete na-
hor s vypínačom vo vypnutej polohe „OFF“
indikátor spínača parkovacej brzdy zostane
ešte chvíľu svietiť.

Pri ťahaní prívesu
MEVHT33A1-7DED385B-2BCD-45C0-82FC-D263A5222BDA

V závislosti od hmotnosti vozidla a prívesu a od
sklonu svahu sa môže vyskytnúť tendencia po-
súvania vozidla dozadu pri rozjazde zo zastavenej
polohy. Keď sa to stane, spínač parkovacej brzdy
môžete použiť rovnako, ako bežný pákový typ
parkovacej brzdy.

Pred naštartovaním na svahovitých cestách sa pri
ťahaní prívesu ubezpečte, že ste si z dôvodu
zabránenia neúmyselného pohybu vozidla dozadu
prečítali nasledujúce informácie.

* Uvoľnite spínač parkovacej brzdy hneď, ako
systém e-POWER dodá na kolesá dostatočný
krútiaci moment.

MEVHT33A1-5B41481A-DB7B-485D-9A0D-C981078DE6F8
Funkcia automatického podržania brzdy udržuje
silu brzdenia bez toho, aby musel vodič udržovať
stlačený brzdový pedál v prípade, ak vozidlo stojí
na semafore alebo križovatke. Hneď ako vodič
znovu stlačí plynový pedál, funkcia automatického
podržania brzdy sa vypne a sila brzdenia sa uvoľní.
Môže sa zobraziť prevádzkový stav automatického
podržania brzdy.

VÝSTRAHA
* Funkcia automatického podržania brzdy

nie je určená na udržanie vozidla na
strmom kopci alebo na klzkej vozovke.
Automatické podržanie brzdy nikdy ne-
používajte, ak vozidlo zastaví v strmom
kopci alebo na klzkej vozovke. V opačnom
prípade by sa vozidlo mohlo pohnúť.

* Môže sa objaviť výstraha a výzva, aby
vodič opäť prevzal riadenie stlačením
brzdového pedálu.

* Ak je funkcia automatického podržania
brzdy zapnutá, ale nedokáže udržať vo-
zidlo zastavené, stlačením brzdového pe-
dálu zastavte vozidlo. Ak sa vozidlo
nečakane pohne v dôsledku vonkajších
podmienok, môže zaznieť zvukový signál
a môže sa objaviť výstraha.

* Funkciu automatického podržania brzdy
nezabudnite vypnúť v prípade, ak používa-
te autoumyváreň alebo v prípade ťahania
vášho vozidla.

* Ubezpečte sa, či je vozidlo v polohe P
(Parkovanie) a aktivujte elektronickú par-
kovaciu brzdu, keď parkujete svoje vozidlo,

riadite ho alebo pri nakladaní alebo vy-
kladaní batožiny. Ak to neurobíte, vozidlo
sa môže nečakane pohnúť alebo odísť,
čoho dôsledkom môže byť vážne porane-
nie alebo poškodenie majetku.

* Funkcia automatického podržania brzdy
nemusí fungovať v prípade, ak nastane
ktorákoľvek z nasledujúcich podmienok.
Okamžite si nechajte skontrolovať systém.
Odporúčame, aby ste pre vykonanie tohto
servisného úkonu navštívili predajcu vozi-
diel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

— Objaví sa výstražná správa.

— Indikátor spínača automatického pod-
ržania brzdy sa nerozsvieti pri stlačení
spínača.

Ak vozidlo neprevádzkujete v súlade s
týmito podmienkami, vozidlo sa môže
nečakane pohnúť, čoho dôsledkom môže
byť vážne poranenie alebo škoda na ma-
jetku

* Funkcia automatického brzdenia sa neak-
tivuje, ak sa rozsvieti kontrolka preklzu,
kontrolka elektronickej parkovacej brzdy,
kontrolka elektronického parkovacieho sy-
stému alebo kontrolka hlavného brzdové-
ho systému a zobrazí sa varovné hlásenie
chybného systému kontroly podvozku.

* Počas udržiavania sily brzdenia na udrža-
nie zastaveného vozidla môžete počuť
zvuk. Nie je to porucha.

* Funkcia automatického podržania brzdy je
prevádzkovaná aplikovaním dostatočnej

AUTOMATICKÉ PODRŽANIE BRZDYAUTOMATICKÉ PODRŽANIE BRZDY
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brzdnej sily pre udržanie vozidla na svojom
mieste, takže existujú prípady, keď sa táto
funkcia podržania prejavuje, dokonca aj
vtedy, keď je stlačený plynový pedál. V
tejto situácii, sa odporúča najprv stlačiť
brzdový pedál, potom vypnúť spínač auto-
matického podržania brzdy. Týmto sa
zruší funkcia podržania.

AKTIVOVANIE/DEAKTIVOVANIE FUNKCIE
AUTOMATICKÉHO PODRŽANIA BRZDY

MEVHT33A1-98DE0533-F6F2-4287-B0EA-D377EA14525E

Zapnutie funkcie automatického podržania brzdy
MEVHT33A1-5375EA66-62BA-4E34-B343-14104AA944CC

MWAD0363X

1. Keď je spínač zapaľovania v zapnutej polohe
ON, stlačte spínač automatického podržania
brzdy . Rozsvieti sa indikátor spínača auto-
matického podržania brzdy .

2. Keď funkcia automatického brzdenia prejde
do pohotovostného režimu, rozsvieti sa kon-
trolka automatického brzdenia (biela).

Ak chcete použiť funkciu automatického podrža-

nia brzdy, musia byť splnené nasledujúce pod-
mienky.

* Bezpečnostný pás vodiča je zapnutý.
* Elektronická parkovacia brzda je uvoľnená.
* Vozidlo nie je v polohe P (Parkovanie).
* Vozidlo neparkuje na strmom svahu.

POZNÁMKA:

Funkcia automatického podržania brzdy zo-
stane v naposledy použitom stave, kým vodič
nezmení voľbu, dokonca aj vtedy, keď je spínač
zapaľovania vypnutý.

Vypnutie funkcie automatického podržania brzdy
MEVHT33A1-DF886425-9352-48BE-A1C5-CD462C296F29

Keď je aktivovaná funkcia automatického brzde-
nia, stlačením spínača automatického brzdenia
vypnite kontrolku automatického brzdenia a deak-
tivujte funkciu automatického brzdenia. 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 automa-
tického podržania brzdy, keď sa aplikuje sila
brzdenia, pevne stlačíte a podržíte stlačený
brzdový pedál. Keď sa funkcia automatického
podržania brzdy vypne, sila brzdenia sa uvoľní.
To môže spôsobiť, že sa vozidlo nečakane
pohne alebo posunie.

Ak sa pohybu vozidla nezabráni, môže to mať
za následok vážne zranenie osôb alebo škodu
na majetku.

POUŽÍVANIE FUNKCIE AUTOMATICKÉHO PODRŽANIA BRZDY
MEVHT33A1-FEECADFA-EE64-48EE-B82C-2D6C55F431DC

Automatické udržiavanie sily brzdenia
MEVHT33A1-8E9DC1C6-047A-4CEC-9E53-F1F55401C9B4

Keď je zapnutá funkcia automatického podržania
brzdy a rozsvietený indikátor automatického pod-
ržania brzdy (biely), stlačením brzdového pedála
zastavíte vozidlo a kontrolka (zelená) sa rozsvieti.
Sila brzdenia sa automaticky aplikuje bez toho, aby
ste nohou stláčali brzdový pedál. Keď sa používa
podržanie brzdy, rozsvieti sa indikátor automatic-
kého podržania brzdy (zelený).

Kontrolka automatického brzdenia (zelená) sa
nerozsvieti, ak brzdový pedál nie je zošliapnutý
dostatočnou silou na udržanie vozidla alebo ak je
brzdový pedál pri zastavení vozidla uvoľnený príliš
rýchlo.

Presvedčte sa, že indikátor (zelený) automatického
podržania brzdy svieti predtým, ako dáte dole
nohu z brzdového pedálu.

Pre naštartovanie odstaveného vozidla
MEVHT33A1-70CD7E5C-81E6-4285-9B51-30B8B6AC260E

Keď vozidlo nie je v polohe P (parkovanie) alebo N
(neutrál) a udržiava sa sila brzdenia, stlačte ply-
nový pedál. Sila brzdenia sa automaticky uvoľní a
vozidlo sa znovu naštartuje. Kontrolka automatic-
kého brzdenia (biela) sa rozsvieti a automatické
brzdenie sa vráti do pohotovostného režimu.

Parkovanie
MEVHT33A1-D77C0F0A-B129-43C4-8D4C-7B07FB9E2E11

Keď je riadiaca páka v polohe P (parkovanie) a
funkcia automatického podržania brzdy udržiava
silu brzdenia, elektronická parkovacia brzda sa
automaticky aktivuje a uvoľní sa sila brzdenia
automatického podržania brzdy. Indikátor auto-
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matického podržania brzdy sa vypne. Keď sa
aktivuje elektronická parkovacia brzda a funkcia
automatického podržania brzdy udržiava silu
brzdenia, uvoľní sa sila brzdenia automatického
podržania brzdy. Indikátor automatického podrža-
nia brzdy sa vypne.

POZNÁMKA:
* Za nasledovných podmienok sa automa-

ticky aktivuje parkovacia brzda a uvoľní sa
sila brzdenia automatického podržania
brzdy. Indikátor automatického podržania
brzdy sa vypne.
— Funkcia automatického podržania brzdy

aplikuje silu brzdenia po dobu 3 minúty
alebo dlhšie.

— Vozidlo nie je v polohe P (Parkovanie).
— Elektronická parkovacia brzda sa aplikuje

manuálne.
— Bezpečnostný pás vodiča je odopnutý.
— Dvere vodiča sú otvorené.
— Spínač napájania je vo vypnutej polohe

„OFF“.
— Ak dôjde k poruche funkcie automatické-

ho podržania brzdy.
* Keď sa vozidlo zastaví, ale sila brzdenia sa

automaticky neaplikuje, pevne stlačte
brzdový pedál dovtedy, kým sa nerozsvieti
indikátor automatického podržania brzdy
(zelený).

* Keď sa vozidlo zastaví na svahu, pevne
stlačte brzdový pedál dovtedy, kým sa ne-
rozsvieti indikátor automatického podržania
brzdy (zelený).
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GUID-9764A25E-B549-431B-95DB-9981779011B8

VÝSTRAHA
* Pred pripojením mobilného telefónu k

vozidlu alebo obsluhou pripojeného mo-
bilného telefónu za účelom jeho nastave-
nia odstavte vozidlo na bezpečnommieste
a zatiahnite parkovaciu brzdu.

* Právne predpisy v niektorých krajinách
môžu obmedzovať používanie niektorých
aplikácií a funkcií, ako sú napríklad so-
ciálne siete a textové správy. Overte si
všetky požiadavky miestnych predpisov.

* Ak nedokážete všetku pozornosť venovať
ovládaniu vozidla počas používania mobil-
ného zariadenia, zíďte z cesty na bezpečné
miesto a vozidlo zastavte.

Apple CarPlay:

Vďaka službe Apple CarPlay sa systém vo vozidle
dá používať ako displej a ovládač pre niektoré
funkcie telefónu iPhone. Služba Apple CarPlay
obsahuje aplikáciu Siri, ktorá umožňuje ovládanie
hlasovými príkazmi. Bezdrôtové Apple CarPlay (ak
je vo výbave) je tiež dostupné pre určité modely
iPhone. Prečítajte si príručku NissanConnect a
navštívte webovú stránku spoločnosti Apple, kde
nájdete informácie o dostupných funkciách a
ďalšie podrobnosti.

POZNÁMKA:

Na zabezpečenie účinného bezdrôtového nabí-
jania (kde je vo výbave), nepoužíva Apple Car-
Play a bezdrôtového nabíjania striedavo počas
dlhších intervalov. Použite pripojenie USB za
týchto okolností.

Android Auto:

Vďaka aplikácii Android Auto sa systém vo vozidle
dá používať ako displej a ovládač pre niektoré
funkcie vášho telefónu so systémom Android.
Android Auto podporuje funkciu Talk to Google,
ktorá umožňuje ovládanie hlasovými príkazmi.
Prečítajte si príručku NissanConnect a navštívte
webovú stránku Android Auto, kde nájdete infor-
mácie o dostupných funkciách a ďalšie podrob-
nosti.

GUID-38F60A82-253D-41A0-B2AD-186B6063C6AF

MNAA2093

Typ A

MNAA2011

Typ B

Podrobnosti si pozrite v samostatne dodávanej
príručke systému NissanConnect.

* Online:
— TYP A

Prejdite na: https://uqr.to/16959 
Alebo naskenujte QR kód
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WAE0858X

— TYP B
Prejdite na: https://uqr.to/1695g 
Alebo naskenujte QR kód

WAE0858X

* Tlačená verzia: Kontaktujte predajcu vozidiel
Nissan alebo kvalifikovaný servis.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
GUID-29474D0D-D22A-4B98-AFE3-4148EF853355

Hlavným účelom tohto systému je spríjemňovať
vám zážitok z jazdy, ako sa uvádza v tejto príručke.
Avšak vy ako vodič musíte systém používať bez-
pečne a správne. Informácie a dostupnosť služieb
nemusia byť vždy aktuálne. Systém nie je náhra-
dou bezpečnej, správnej jazdy a jazdy podľa pred-
pisov.

Pre použitím systému si prosím prečítajte nasle-
dovné bezpečnostné informácie. Systém používaj-
te vždy tak, ako je to uvedené v tejto príručke.

VÝSTRAHA
* Pred obsluhou systému v prvom rade s

vozidlom zaparkujte na bezpečnom mie-
ste a zatiahnite ručnú brzdu. Používanie
systému počas jazdy môže odvrátiť pozor-
nosť vodiča a môže to mať za následok
vážnu nehodu.

* Neustále dávajte mimoriadny pozor, aby
ste všetku pozornosť venovali ovládaniu
vozidla. Ak systém nereaguje okamžite,
buďte trpezlivý a neustále sledujte vozov-
ku. Nepozorné riadenie vozidla môže spô-
sobiť haváriu s následkami v podobe
ublíženia na zdraví alebo smrti.

* Nespoliehajte sa výlučne na navádzanie po
trase (ak je súčasťou výbavy). Vždy sa
uistite, či sú všetky jazdné manévre podľa
predpisov a bezpečné, aby ste sa vyhli
nehodám.

* Tento systém nerozoberajte ani neupra-
vujte. Ak to urobíte, môže to mať za

následok nehody, požiare alebo zasiahnu-
tia elektrickým prúdom.

* Ak si všimnete prítomnosť akýchkoľvek
cudzích predmetov v technickom vybavení
systému alebo si všimnete vychádzajúci z
neho dym alebo zápach, okamžite pre-
staňte systém používať, pričom vám od-
porúčame, aby ste kontaktovali predajcu
vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.
Ignorovanie takýchto podmienok môže
viesť k nehode, požiaru alebo k zásahu
elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE
* Niektoré jurisdikcie môžu mať zákony ob-

medzujúce použitie video obrazoviek po-
čas jazdy. Tento systém používajte len ak
je to legálne.

* Extrémne teplotné podmienky (pod −20 °C
(−4 °F) a nad 70 °C (158 °F)) môžu mať vplyv
na výkon systému.

* V prípade úderu tvrdým alebo ostrým
predmetom môže dôjsť k rozbitiu obra-
zovky displeja. Ak sa obrazovka rozbije,
nedotýkajte sa jej. Mohli by ste sa zraniť.

POZNÁMKA:

Ak je systém e-POWER zastavený, nenechávajte
systém bežať. Ak to urobíte, môže to vybiť
akumulátor vozidla (12 V akumulátor). Ak systém
používate, vždy nechajte systém e-POWER bež-
ať.

Modely so službou NissanConnect Services:
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Služby systému NissanConnect nemusia byť k
dispozícii v niektorých regiónoch. Vykonanie regis-
trácie služieb NissanConnect je nevyhnutným
predpokladom používania funkcií spájajúcich sa
so službami NissanConnect.

Ovládanie telefónu bez použitia rúk
GUID-9D380788-C282-48AF-8352-B9C64DDD05C6

VÝSTRAHA
* Telefón používajte po zastavení vozidla na

bezpečnommieste. Ak musíte telefón pou-
žiť počas jazdy, neustále dávajte mimo-
riadny pozor, aby ste všetku pozornosť
venovali ovládaniu vozidla.

* Ak zistíte, že počas rozhovoru cez telefón
nedokážete všetku pozornosť venovať
ovládaniu vozidla, zíďte predtým z cesty
na bezpečné miesto a vozidlo zastavte.

UPOZORNENIE
Telefón používajte iba po naštartovaní systé-
mu e-POWER, aby ste zabránili vybitiu akumu-
látora vozidla (12 V akumulátor).

Hands-free asistent SMS správ
GUID-9297D760-288A-44E6-8E3C-D7CC0BAEBEA6

VÝSTRAHA
* Funkciu SMS správ používajte po zastavení

vozidla na bezpečnom mieste. Ak musíte
túto funkciu použiť počas jazdy, neustále
dávajte mimoriadny pozor, aby ste všetku
pozornosť venovali ovládaniu vozidla.

* Zákony v niektorých jurisdikciách môžu
zakazovať používanie „prevodu textu na

reč“. Pred použitím tejto funkcie si naštu-
dujte miestne nariadenia.

* Právne predpisy v niektorých krajinách
môžu obmedzovať používanie niektorých
aplikácií a funkcií, ako sú napríklad so-
ciálne siete a textové správy. Overte si
všetky požiadavky miestnych predpisov.

* Ak nedokážete všetku pozornosť venovať
ovládaniu vozidla počas používania funk-
cie SMS správ, zíďte z cesty na bezpečné
miesto a vozidlo zastavte.

UPOZORNENIE
Táto funkcia je vypnutá, ak nie je podporovaná
pripojeným zariadením. Podrobnosti a pokyny
nájdete v používateľskej príručke vozidla tele-
fónu.

Displej z tekutých kryštálov
GUID-A70F8DBC-AB6A-4B71-B8CC-41217B1A2F1E

Displej v tomto zariadení je displej z tekutých
kryštálov a mali by ste s ním zaobchádzať opatrne.

VÝSTRAHA
Displej nikdy nerozoberajte. Niektoré časti sú
pod extrémne vysokým napätím. Dotknutie sa
ich môže spôsobiť vážne poranenie.

Údržba displeja:

Na čistenie obrazovky displeja použite suchú a
jemnú tkaninu. Ak je potrebné dôkladné vyčistenie,
použite jemnú tkaninu navlhčenú malým množ-
stvom neutrálneho čistiaceho prostriedku. Na
obrazovku displeja nikdy nestriekajte vodu alebo

čistiaci prostriedok. Najskôr tkaninu navlhčite, po-
tom utrite obrazovku.

UPOZORNENIE
* Na čistenie displeja nikdy nepoužívajte

drsnú látku, alkohol, benzín, riedidlo a ani
žiadny druh rozpúšťadla alebo papierové
utierky s chemickým čistiacim prostried-
kom. Tieto prostriedky poškriabu alebo
znehodnotia displej.

* Na displej nestriekajte žiadnu kvapalinu,
napr. vodu alebo interiérovú vôňu. Kontakt
s kvapalinou by spôsobil poruchu systému.

NAVIGÁCIA (ak je súčasťou výbavy)
GUID-98D2D2EC-5D05-44A9-98AE-DB9B851F4455

Navigačný systém slúži primárne na to, aby vám
pomohol dostať sa na miesto určenia. Avšak vy
ako vodič musíte systém používať bezpečne a
správne. Informácie týkajúce sa podmienok na
ceste, dopravných značiek a dostupnosti služieb
nemusia byť vždy aktuálne. Systém nie je náhra-
dou bezpečnej, správnej jazdy a jazdy podľa pred-
pisov.

VÝSTRAHA
* Nespoliehajte sa výlučne na navádzanie po

trase. Vždy sa uistite, či sú všetky jazdné
manévre podľa predpisov a bezpečné, aby
ste sa vyhli nehodám.

* Pred upravením podmienok trasy vždy
vozidlo zastavte na bezpečnom mieste.
Upravovanie podmienok trasy počas jazdy
môže spôsobiť nehodu.

* Vizuálne a hlasové navádzanie navigač-
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ným systémom je len pre referenčné účely.
Obsah navádzania môže byť v závislosti od
situácie nevhodný.

* Pri jazde po navrhovanej trase dodržiavaj-
te všetky dopravné predpisy (napr. jedno-
smerky).

OPATRENIA K OVLÁDANIU AUDIO SYSTÉMU
GUID-CE8784EF-F738-4DCC-8E6A-2CBC684238D1

UPOZORNENIE
* Audio systém obsluhujte len vtedy, keď je

systém e-POWER zapnutý. Používanie au-
dio systému nadmerne dlho pri vypnutom
systéme e-POWER môže vybiť akumulátor
vozidla (12 V akumulátor).

* Zabráňte navlhnutiu systému. Nadmerná
vlhkosť, ako napríklad rozliate tekutiny,
môže mať za následok poruchu systému.

AKO AKTUALIZOVAŤ ÚDAJE MÁP (ak sú súčasťou výbavy)
GUID-4DC99133-6619-4DC7-B180-9128AB3DEE29

VÝSTRAHA
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU SMRTI ALEBO VÁŽNE-
HO PORANENIA PRI AKTUALIZÁCII SOFTVÉRU
MAPY:

Ak si zvolíte zaparkovať vozidlo v rámci dosahu
pripojenia Wi-Fi (ak je súčasťou výbavy) alebo
TCU (telematickej ovládacej jednotky) (ak je
súčasťou výbavy), vozidlo zaparkujte na bez-
pečnom, dobre vetranom mieste, ktoré má
otvorený prístup na vzduch. Počas procesu
aktualizácie, ak ste si zvolili zaparkovať svoje
vozidlo, by sa vaše vozidlo malo nachádzať v
dobre vetranom priestore, aby ste sa vyhli

vystaveniu pôsobenia oxidu uhoľnatého. Ne-
vdychujte výfukové plyny; obsahujú oxid uhoľ-
natý, ktorý je bez farby a bez zápachu. Oxid
uhoľnatý je nebezpečný. Môže spôsobiť upad-
nutie do bezvedomia alebo smrť.

AKTUALIZÁCIA SYSTÉMOVÉHO SOFTVÉRU (ak je súčasťou výbavy)
GUID-22B4B274-1406-437D-B6DB-2549A5C2DFCE

VÝSTRAHA
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU SMRTI ALEBO VÁŽNE-
HO PORANENIA PRI AKTUALIZÁCII SYSTÉMOVÉ-
HO SOFTVÉRU:

Ak si zvolíte zaparkovať vozidlo v rámci dosahu
pripojenia Wi-Fi (ak je súčasťou výbavy), vo-
zidlo zaparkujte na bezpečnom, dobre vetra-
nom mieste, ktoré má otvorený prístup na
vzduch. Počas procesu aktualizácie, ak ste si
zvolili zaparkovať svoje vozidlo, by sa vaše
vozidlo malo nachádzať v dobre vetranom
priestore, aby ste sa vyhli vystaveniu pôsobe-
nia oxidu uhoľnatého. Nevdychujte výfukové
plyny; obsahujú oxid uhoľnatý, ktorý je bez
farby a bez zápachu. Oxid uhoľnatý je nebez-
pečný. Môže spôsobiť upadnutie do bezvedo-
mia alebo smrť.

Ako aktualizovať systémovú ponuku
GUID-2008300B-C395-45EC-9DF5-FD42F1220332

VÝSTRAHA
Ak chcete vykonať aktualizáciu systému sof-
tvéru, najprv zaparkujte na bezpečnommieste.

REGULAČNÉ INFORMÁCIE
GUID-A8834B74-590A-46BB-8CE2-813A76C350BA

Overovacie číslo rádia a informácie
GUID-D3A68A10-C105-4066-B59E-7CE14882D7EE

Pre Európu:

Typ A:

Týmto spoločnosť Robert Bosch GmbH prehlasuje,
že rádiové zariadenie typu AIVI2SBXM je v súlade
so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

https://eu-doc.bosch.com

MNSY0105

Týmto spoločnosť Robert Bosch GmbH prehlasuje,
že rádio zariadenie typu AIVI2SBXM je v súlade s
nariadeniami o rádiových zariadeniach 2017.

MWAJ0410X

Frekvenčné pásmo

2400 MHz - 2480 MHz

5490 MHz - 5600 MHz

5650 MHz - 5710 MHz ≤ 100 mW

5735 MHz - 5835 MHz ≤ 25 mW

Vyžarovaný výkon [EIRP]

Bluetooth < 10 mW

WLAN < 100 mW
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Tipy/obmedzenia

Vnútorná anténa

Vnútorná anténa nie je prístupná používateľovi
Akákoľvek zmena vykonaná používateľom bude
porušením zákonného schválenia tohto produktu.

Typ B:

Týmto spoločnosť Robert Bosch GmbH prehlasuje,
že rádiové zariadenie typu AIVIP33A0 je v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

https://eu-doc.bosch.com

MNSY0105

Týmto spoločnosť Robert Bosch GmbH prehlasuje,
že rádio zariadenie typu AIVIP33A0 je v súlade s
nariadeniami o rádiových zariadeniach 2017.

MWAJ0410X

Frekvenčné pásmo

2400 MHz - 2480 MHz

Vyžarovaný výkon [EIRP]

Bluetooth < 10 mW

WLAN < 100 mW

Tipy/obmedzenia

Vnútorná anténa

Vnútorná anténa nie je používateľovi prístupná.
Akákoľvek zmena zo strany používateľa bude v
rozpore s právnym schválením tohto výrobku.

Pre Ukrajinu:

Typ A:

MPHB0263XZ

PBH0015X

MNAVI0008

Typ B:

MNAVI0007

PBH0015X

MNAVI0008
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OCHRANNÉ ZNÁMKY
GUID-F6151569-E340-4B7C-A3AB-0D87613AE5BD

MPBA0032X

M5GD0030X

Apple, iPhone, iPod a iPod touch sú ochranné
známky spoločnosti Apple Inc., registrovanej v
Spojených štátoch a iných krajinách. Apple CarPlay
je ochranná značka spoločnosti Apple Inc. Pou-
žívanie loga Apple CarPlay znamená, že používa-
teľské rozhranie vozidla spĺňa výkonové
požiadavky spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nenesie zodpovednosť za prevádzku tohto vozidla,
ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými
štandardmi. Upozorňujeme vás, že používanie
tohto produktu so zariadeniami iPhone alebo iPod
môže ovplyvniť správanie bezdrôtového rozhrania.

M5GA0023X

Bluetooth® je ochranná známka spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc., ktorá na ňu udelila licenciu
spoločnosti Robert Bosch GmbH.

M5GA0247X

Technológiu rozpoznávania hudby a s ňou spojené
dáta poskytuje produkt Gracenote®. Spoločnosť
Gracenote predstavuje priemyselný štandard v
oblasti technológií na rozpoznávanie hudby a
dodávky s ňou spojeného obsahu. Ďalšie informá-
cie nájdete na stránke www.gracenote.com. Hu-
dobné dáta od Gracenote, Inc., copyright © 2000
až po súčasnosť Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000 až po súčasnosť Gracenote.

Jeden alebo viac patentov, ktoré vlastní Gracenote
sa týka tohto produktu a služby. Pozrite si webovú
stránku Gracenote pre základný zoznam platných
patentov Gracenote. Gracenote, logo Gracenote a
logotyp ú registrovanou ochranou značkou alebo
ochrannou značkou Gracenote, Inc. V Spojených
štátoch a/alebo iných krajinách.

App Store

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoloč-
nosti Apple Inc., registrované v Spojených štátoch
a iných krajinách. App Store je značka služby
spoločnosti Apple Inc.

Siri

Siri je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.,
registrovaná v Spojených štátoch a iných kraji-
nách.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto a iné
značky sú obchodnými značkami spoločnosti
Google LLC.

LICENCIE
GUID-2553DC8F-2A05-4701-BA43-587D28B2FEDC

Softvérové licencie
GUID-465916F7-1802-4CEA-8AB7-C04167098799

Licencie pre open-source softvér

http://oss.bosch-cm.com/nissan.html

Riadiaca telematická jednotka (TCU) (ak je súčasťou výbavy)
GUID-E204BCA1-A3AA-40A3-AF44-ED2E49D56394

h t t p : / / o p e n s o u r c e a u t o m o t i v e . c o m / I C /
tZ7T3eE6AiV4

alebo

https://www.oss-valeo.com/nissan/default. html
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MEVHT33A1-1F19A411-4DF6-4FA2-B2EA-F595247A81C7

VÝSTRAHA
* Nenastavujte ovládače displeja, kúrenia a

klimatizácie alebo ovládače zvuku počas
jazdy, aby ste mohli venovať plnú pozor-
nosť prevádzke vozidla.

* Ak zaznamenáte vniknutie akýchkoľvek
cudzích predmetov do hardvéru systému,
vyliatu kvapalinu na systém, dym alebo
pary vychádzajúce zo systému, alebo za-
znamenáte akúkoľvek inú nezvyčajnú pre-
vádzku, okamžite zastavte používanie
systému a kontaktujte najbližšieho autori-
zovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu. Ignorovanie takýchto
podmienok môže viesť k nehode, požiaru
alebo k zásahu elektrickým prúdom.

* Tento systém nerozoberajte ani neupra-
vujte. Ak to urobíte, môže to viesť k
nehode, požiaru alebo k zásahu elektric-
kým prúdom.

* Vozidlo zaparkujte na bezpečnommieste a
zatiahnite parkovaciu brzdu, aby ste videli
obraz na obrazovke predného stredného
displeja.

UPOZORNENIE
Nepoužívajte systém, keď systém e-POWER
nie je dlhší čas v prevádzke, aby ste zabránili
vybitiu 12-voltového akumulátora.

MEVHT33A1-E32CDD38-B834-4D2E-9F15-7E5C88FAB9C5

MWAE0877X

1. Tlačidlo <CAMERA> (KAMERA)

VÝSTRAHA
* Nedodržanie varovaní a pokynov o správ-

nom používaní monitor pre zobrazenie
priestoru za vozidlom môže spôsobiť
vážne zranenie alebo smrť.

* Monitor pre zobrazenie priestoru za vozid-

lom prispieva ku komfortu, ale nie je
náhradou za správne cúvanie. Pred riade-
ním vozidla sa vždy otočte a pozrite von z
okien a skontrolujte zrkadlá, aby ste sa
ubezpečili, či je pohyb bezpečný. Cúvajte
vždy pomaly.

* Systém je navrhnutý ako pomôcka pre
vodiča pri zobrazovaní veľkých statických
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predmetov priamo za vozidlom, ktorá po-
môže predchádzať poškodeniu vozidla.

* Vodiacu čiaru vzdialenosti a čiaru šírky
vozidla by ste mali používať len ako
referenciu, keď je vozidlo na rovnom pev-
nom povrchu. Vzdialenosť, ktorú vidíte na
monitore je len referenčná a môže byť
odlišná ako aktuálna vzdialenosť medzi
vozidlom a zobrazenými objektmi.

UPOZORNENIE
Na objektíve kamery je priehľadný kryt. Pri
čistení tohto krytu ho nepoškriabte.

Systém monitoru pre zobrazenie priestoru za
vozidlom automaticky zobrazí pohľad v zadnej
časti vozidla, keď je prevodovka preradená do
polohy „R“ (spiatočka).

Rádio je stále možné počúvať, keď je monitor
pohľadu za vozidlom aktívny.

MWAE0335X

Pre zobrazenie pohľadu dozadu systém monitora

pre zobrazenie priestoru za vozidlom používa
kameru , ktorá sa nachádza nad štítkom EČV
vozidla.

PREVÁDZKA SYSTÉMU MONITOROVANIA POHĽADU ZA VOZIDLOM
MEVHT33A1-6D91C4EA-6F91-4864-8872-367E41A22325

Keď je spínač zapaľovania v polohe „ON“ (Zap.),
presuňte radiacu páku do polohy „R“ (spiatočka)
pre prevádzku monitora pre zobrazenia priestoru
za vozidlom.

NÁVOD NA ČÍTANIE ZOBRAZENÝCH ČIAR
MEVHT33A1-D20F3487-0821-4A93-857D-7074E42B5DCE

MSAA1896

Vodiace čiary označujúce šírku vozidla a vzdiale-
nosti k predmetom vzhľadom na líniu nárazníka
sú zobrazené na monitore.

Vodiace čiary vzdialenosti:

Označujú vzdialenosti od karosérie vozidla.

* Červená čiara : približne 0,5 m (1,5 ft)
* Žltá čiara : približne 1 m (3 ft)
* Zelená čiara : približne 2 m (7 ft)

* Zelená čiara : približne 3 m (10 ft)
Vodiace čiary šírky vozidla :

Označujú šírku vozidla pri cúvaní.

Čiary predpokladanej dráhy :

Označuje predpokladanú dráhu pri cúvaní. Čiary
predpokladanej dráhy sa na monitore zobrazia,
keď bude radiaca páka v polohe R (spiatočka) a
otočíte volant. Prediktívne čiary dráhy sa budú
pohybovať podľa toho, ako veľmi volant otočíte a
nebudú zobrazené, keď bude volant v polohe
priamo dopredu.

Vodiace čiary šírky vozidla a šírka na predpokla-
daných čiarach dráhy sú širšie, ako skutočná šírka
a dráha jazdy.

ROZDIEL MEDZI PREDPOKLADANÝMI A
SKUTOČNÝMI VZDIALENOSŤAMI

MEVHT33A1-B0CBD45C-C473-4E14-9E08-0ADAA810B264
Zobrazené vodiace čiary a ich umiestnenie na zemi
sú iba orientačné. Objekty nachádzajúce sa hore
kopcom alebo dole z kopca, prípadne vyčnievajúce
objekty sa vo vzťahu k vodiacim čiaram v skutoč-
nosti budú nachádzať na iných miestach, než sú
zobrazené na monitore (pozrite si obrázky). Ak
máte pochybnosti, otočte sa a pozerajte sa na
objekty pri cúvaní, prípadne zaparkujte, vystúpte z
vozidla a choďte si pozrieť umiestnenie objektov
za vozidlom.
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Cúvanie na strmom svahu
MEVHT33A1-3783308A-CAFF-4760-876A-18418EFB37C2

MWAE0673X

Pri cúvaní vozidla do kopca sú vodiace čiary
vzdialenosti a vodiace čiary šírky vozidla zobra-
zené bližšie, ako je skutočná vzdialenosť. Všimnite
si, že všetky objekty na svahu sú v skutočnosti
ďalej, než ako sa javia na monitore.

Cúvanie zo strmého svahu
MEVHT33A1-1D7099A3-99D9-4FDF-96DD-BAF43C75A3DD

MWAE0674X

Pri cúvaní vozidla z kopca sú vodiace čiary
vzdialenosti a vodiace čiary šírky vozidla zobra-
zené ďalej, ako je skutočná vzdialenosť. Všimnite si,
že všetky objekty na svahu sú v skutočnosti bližšie,
než ako sa javia na monitore.

Cúvanie v blízkosti vystupujúceho predmetu
MEVHT33A1-67E6A09C-934D-48C8-8E38-8404AC78A624

MSAA1923

Predpokladané čiary dráhy sa nedotýkajú ob-
jektu na displeji. Vozidlo ale môže naraziť do
predmetu, ak sa zobrazí nad skutočnou dráhou
cúvania.
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Cúvanie za vystupujúci predmet
MEVHT33A1-D4955A6B-8211-4D34-BCDC-F3F2AA07FD3E

MJVH1216X

Pozícia je na displeji zobrazená ďalej ako pozícia
. Avšak pozícia je v skutočnosti v rovnakej

vzdialenosti, ako pozícia . Vozidlo môže pri
cúvaní do polohy naraziť do predmetu v prípade,
že sa predmet zobrazuje nad skutočnou dráhou
cúvania.

AKO ZAPARKOVAŤ POMOCOU ČIAR PREDPOKLADANEJ DRÁHY
MEVHT33A1-91FD33BD-6BB3-4461-8DFE-1B7B9DA28285

VÝSTRAHA
* Ak ste pneumatiky vymenili za pneumatiky

inej veľkosti, čiary predpokladanej dráhy
sa nemusia zobraziť správne.

* Na zasneženej alebo klzkej vozovke môže
byť rozdiel v čiarach predpokladanej dráhy
a skutočnej dráhy.

* Ak je 12 V akumulátor odpojený alebo
vybitý, čiary predpokladanej dráhy nemu-
sia byť zobrazené správne. Ak sa vyskytne
takýto prípad, vykonajte nasledujúce po-
stupy:

— Pri bežiacom systéme e-POWER otočte
volant od polohy uzamknutia.

— Jazdite s vozidlom priamo viac ako 5
minút.

* Keď je spínač napájania v zapnutej polohe
„ON“ a otočíte volant, čiary predpokladanej
dráhy sa môžu zobraziť nesprávne.

MSAA1897

1. Pred zaparkovaním vášho vozidla vizuálne
skontrolujte, či je parkovacie miesto bezpečné.

2. Priestor za vozidlom sa zobrazuje na obra-
zovke , keď radiacu páku posuniete do
polohy R (spiatočka).
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3. S vozidlom pomaly cúvajte a volantom upra-
vujte smer jazdy vozidla tak, aby sa čiary
predpokladanej dráhy zhodovali s parkova-
cím miestom .

4. Otáčajte volantom, aby ste vodiace čiary šírky
vozidla nasmerovali paralelne k parkovacie-
mu miestu , pričom budete sledovať čiary
predpokladanej dráhy.

5. Po úplnom zaparkovaní vozidla posuňte ra-
diacu páku do polohy „P“ (parkovanie) a
zatiahnite parkovaciu brzdu.

NASTAVENIA ZADNÉHO MONITORA
MEVHT33A1-54416AD3-192F-4BD6-9F2D-D870FB593E1B

Ak chcete nastaviť zadný monitor, stlačte tlačidlo
<CAMERA>, keď je radiaca páka mimo polohy "R"
(spiatočka), aby sa zobrazila obrazovka nastavenia
kamery.

Dostupné položky nastavenia:

* Prediktívna línia kurzu
Prediktívne kurzové čiary možno zapnúť/vy-
pnúť.

* Nastavenie displeja
Možno nastaviť jas, kontrast, odtieň, farbu a
úroveň čiernej.

POZNÁMKA:

Počas pohybu vozidla nenastavujte žiadne na-
stavenia displeja monitora pre zobrazenie prie-
storu za vozidlom. Skontrolujte, či je parkovacia
brzda pevne aktivovaná.

Prediktívne kurzové čiary môžete zapnúť a vypnúť
aj stlačením tlačidla <CAMERA>, keď je páka
radenia v polohe "R" (spiatočka).

OBMEDZENIA SYSTÉMU MONITOROVANIA POHĽADU ZA VOZIDLOM
MEVHT33A1-EFFF2C63-07DF-4C45-BC34-87E0A099AC03

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému mo-
nitoru pre zobrazenie priestoru za vozidlom.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s týmito
obmedzeniami systému, môže to mať za ná-
sledok vážne zranenie alebo usmrtenie.

* Systém nedokáže úplne odstrániť slepé
miesta a nemusí zobrazovať každý objekt.

* Oblasť pod nárazníkom nie je možné vidieť
na monitore pre zobrazenie priestoru za
vozidlom z dôvodu obmedzenia rozsahu
monitorovania. Systém nezobrazuje malé
predmety pod nárazníkom a nie je
schopný zobraziť ani predmety tesne pri
nárazníku alebo na zemi.

* Predmety zobrazené na monitore pre zo-
brazenie priestoru za vozidlom sa líšia od
skutočnej vzdialenosti pretože bola pou-
žitá širokouhlá šošovka.

* Objekty v zobrazení priestoru za vozidlom
sa budú zdať vizuálne opačné v porovnaní
s tými, ktoré vidíte vo vnútornom spätnom
a vo vonkajších zrkadlách.

* Zobrazené čiary používajte ako referenciu.
Čiary sú ovplyvnené počtom pasažierov,
hladinou paliva, polohou vozidla, podmien-
kami vozovky a stupňom sklonu vozovky.

* Pri cúvaní sa uistite, že dvere batožinového
priestoru sú bezpečne zatvorené.

* Na kameru zobrazujúcu priestor za vozid-
lom nič neklaďte. Kamera zobrazenia prie-
storu za vozidlom je namontovaná nad
zadným evidenčným číslom.

* Pri umývaní vozidla vodou s vysokým
tlakom dbajte, aby ste vodu nestriekali do
okolia kamery. V opačnom prípade sa
môže voda dostať do vnútra kamery, čo
môže spôsobiť kondenzáciu vody na ob-
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jektíve a následne poruchu, požiar alebo
zásah elektrickým prúdom.

* Do kamery neudierajte. Ide o veľmi presný
prístroj. V opačnom prípade sa môže
vyskytnúť porucha alebo poškodenie, kto-
ré môže vyústiť do požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.

Nižšie sú uvedené prevádzkové obmedzenia, nej-
edná sa o poruchu systému:

* Keď je teplota extrémne nízka alebo vysoká,
obrazovka nie je schopná zobraziť objekty
ostro a čisto.

* Ak do kamery priamo svieti silné svetlo, objekty
sa nemusia zobraziť čisto.

* V objektoch na obrazovke je možné vidieť
vertikálne čiary. Je to spôsobené silným odra-
zom svetla z nárazníka.

* Obrazovka môže pod fluorescenčným osve-
tlením blikať.

* Farby objektov na monitore pre zobrazenie
priestoru za vozidlom sa môžu jemne líšiť od
skutočných farieb objektov.

* Objekty na monitore možno nebudú v tma-
vom prostredí jasné.

* Pri prepínaní medzi pohľadmi môže byť určité
oneskorenie.

* Ak sa na kamere nahromadí nečistota, dážď
alebo sneh, monitor pre zobrazenie priestoru
za vozidlom možno nebude objekty zobrazo-
vať čisto. Vyčistite kameru.

* Na objektív kamery nepoužívajte vosk. Najprv
pomocou čistej tkaniny namočenej do zriede-

ného jemného čistiaceho prostriedku utrite
všetok vosk a potom ju utrite suchou handrou.

ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-A02CC587-5E86-43E2-BA3D-983BBBDAD052

MWAE0335X

UPOZORNENIE
* Na čistenie kamery nepoužívajte alkohol,

benzín alebo riedidlo. Spôsobí to stratu
správnych farieb.

* Nepoškoďte kameru, pretože môže byť
nepriaznivo ovplyvnená aj obrazovka mo-
nitora.

Ak sa na kamere nahromadí nečistota, dážď
alebo sneh, monitor pre zobrazenie priestoru za
vozidlom možno nebude objekty zobrazovať čisto.
Kameru očistite tak, že ju najprv utriete tkaninou
namočenou v roztoku s miernym čistiacim pro-
striedkom a potom ju utrite suchou tkaninou.
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MEVHT33A1-F8C01C15-8078-4B3F-B98A-3557D53F791C

MWAE0877X

1. Tlačidlo <CAMERA> (KAMERA)

VÝSTRAHA
* Nedodržanie varovaní a pokynov o správ-

nom používaní systému monitora inteli-
gentného sledovania okolia vozidla (IAVM)
môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

* Monitor inteligentného sledovania okolia

vozidla je komfortnou funkciou, ale nie je
náhradou za správnu techniku riadenia
vozidla, pretože obsahuje oblasti, kde ob-
jekty nie sú viditeľné. Najmä štyri rohy
vozidla predstavujú plochy, kde sa objekty
nezobrazujú pri pohľade z vtáčej perspek-
tívy, spredu alebo zozadu. Pred riadením
vozidla pohľadom vždy skontrolujte vaše

okolie, či je pohyb s vozidlom bezpečný.
Vozidlo riaďte vždy pomaly.

* Za bezpečnosť pri parkovaní a iných ma-
névroch je vždy zodpovedný vodič.

UPOZORNENIE
Pri odstraňovaní nečistôt alebo snehu z pred-
nej časti kamery nepoškriabte objektív.

Systém monitora inteligentného sledovania okolia
vozidla (IAVM) je navrhnutý ako pomôcka pre
vodiča pri situáciách, ako napríklad kolmé parko-
vanie alebo rovnobežné parkovanie.

Monitor zobrazuje viacero pohľadov na polohu
vozidla, a to vo formáte rozdelenej obrazovky. Nie
všetky pohľady sú vždy dostupné.

Dostupné pohľady:

* Pohľad dopredu
Pohľad pred vozidlo

* Pohľad dozadu
Pohľad za vozidlo

* Pohľad z vtáčej perspektívy
Okolitý pohľad z vozidla zhora

* Bočný pohľad dopredu
Pohľad okolo a pred predné koleso na strane
spolujazdca

* Širokouhlý pohľad dopredu
Širšia oblasť pohľadu dopredu

* Širokouhlý pohľad dozadu
Širšia oblasť pohľadu dozadu
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MWAE0360X

Za účelom zobrazenia viacerých pohľadov používa
systém monitora inteligentného sledovania okolia
vozidla kamery nachádzajúce sa v prednej
mriežke, na vonkajších spätných zrkadlách vozidla
a jednu tesne nad evidenčným číslom vozidla.

PREVÁDZKA SYSTÉMU MONITOR INTELIGENT-
NÉHO SLEDOVANIA OKOLIA VOZIDLA (IAVM)

MEVHT33A1-36FA0286-A839-4423-9E7B-9BE407EEC3A8
Keď spínač zapaľovania prepnete do zapnutej
polohy „ON“, stlačte tlačidlo <CAMERA> na prístro-
jovom paneli alebo posuňte radiacu páku do
polohy „R“ (spiatočka) pre prevádzku monitora
inteligentného sledovania okolia.

Obrazovka zobrazuje systém monitor inteligent-
ného sledovania okolia vozidla sa automaticky
vráti na predchádzajúcu obrazovku 3 minúty po
stlačení tlačidla <CAMERA>, keď je radiaca páka
zaradená v inej polohe, ako v polohe „R“ (Spia-
točka).

Dostupné zobrazenia
MEVHT33A1-7572CB5C-AACC-45EB-97C2-D9FFC5DFBA77

VÝSTRAHA
* Vodiace čiary vzdialenosti a vodiace čiary

šírky vozidla by ste mali používať len ako
referenciu, keď je vozidlo na rovnom a
pevnom povrchu. Vzdialenosť, ktorú vidíte
na monitore môže byť odlišná ako aktu-
álna vzdialenosť medzi vozidlom a zobra-
zenými objektmi.

* Zobrazené čiary a pohľad z vtáčej per-
spektívy používajte ako referenciu. Čiary a
pohľad z vtáčej perspektívy sú veľmi
ovplyvnené počtom pasažierov, hladinou
paliva, polohou vozidla, podmienkami vo-
zovky a stupňom sklonu vozovky.

* Ak ste pneumatiky vymenili za pneumatiky
inej veľkosti, čiary predpokladanej dráhy a
pohľad z vtáčej perspektívy sa nemusia
zobraziť správne.

* Ak s vozidlom idete hore svahom, objekty
zobrazené na monitore sú ďalej ako sa
zdajú. Ak s vozidlom idete dolu svahom,
objekty zobrazené na monitore sú bližšie
ako sa zdajú.

* Objekty pri pohľade dozadu sa budú zdať
vizuálne opačné v porovnaní s tými, ktoré
vidíte vo vnútornom spätnom a vo vonkaj-
ších zrkadlách.

* Pre správny odhad vzdialenosti k iným
objektom použite zrkadlá alebo sa reálne
pozrite.

* Vzdialenosť medzi objektmi, ktorú vidíte

pri pohľade dozadu, sa líši od skutočnej
vzdialenosti z dôvodu použitia širokouhlé-
ho objektívu.

* Na zasneženej alebo klzkej vozovke môže
byť rozdiel v čiarach predpokladanej dráhy
a skutočnej dráhy.

* Čiary šírky vozidla a predpokladanej dráhy
sú širšie ako aktuálna šírka a dráha.

Pohľad dopredu a dozadu:

MWAE0538X

Pohľad dopredu
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Pohľad dozadu (Príklad)

Vodiace čiary označujúce približnú šírku vozidla a
vzdialenosti k objektom vzhľadom na líniu karosé-
rie vozidla sú zobrazené na monitore.

Vodiace čiary vzdialenosti:

Označujú vzdialenosti od karosérie vozidla.

* Červená čiara : približne 0,5 m (1,5 ft)
* Žltá čiara : približne 1 m (3 ft)
* Zelená čiara : približne 2 m (7 ft)
* Zelená čiara : približne 3 m (10 ft)
Vozidlo s vodiacimi čiarami :

Uveďte šírku vozidla.

Čiary predpokladanej dráhy :

Označujú predpokladanú dráhu pri riadení vozidla.
Čiary predpokladanej dráhy sa budú pohybovať
podľa toho, ako veľmi otočíte volantom. Čiary
predpokladanej dráhy sa nebudú zobrazovať,
kým je volant v rovnej polohe.

Pohľad dopredu nebude zobrazený pri vyššej
rýchlosti vozidla ako 10 km/h (6 MPH).

POZNÁMKA:

Keď sa na monitore zobrazuje pohľad dopredu
a volant otočíte o približne 90 stupňov alebo
menej od polohy smeru priamo vpred, zobrazia
sa pravé aj ľavé čiary predpokladanej dráhy .
Keď volant otočíte o približne 90 stupňov alebo
viac, čiara predpokladanej dráhy sa zobrazí len
na opačnej strane zákruty.
Pohľad z vtáčej perspektívy:

MWAE0530X

Pohľad z vtáčej perspektívy zobrazuje pohľad
zhora na vozidlo, čo pomáha pri overení polohy
vozidla a pri predpokladanej dráhe na parkovacie
miesto.

Polohu vozidla zobrazuje ikona vozidla . Všimnite
si, že vzdialenosť medzi objektmi, ktorú vidíte pri
pohľade z vtáčej perspektívy, sa líši od skutočnej
vzdialenosti.

Oblasti, ktoré kamery nedokážu pokryť (ak sú vo
výbave) sa zobrazujú čiernou farbou.

Po nastavení spínača zapaľovania do zapnutej
polohy ON sa po zobrazení pohľadu z vtáčej

perspektívy na niekoľko sekúnd žltou farbou
zvýrazní nezobraziteľná oblasť (ak je vo výbave).

Žlté značky sa zobrazia, keď je parkovací senzor
(sonar) vypnutý alebo parkovací senzor (sonar) nie
je v zákrute k dispozícii.

Čiary predpokladanej dráhy označujú predpo-
kladanú dráhu pri riadení vozidla.

VÝSTRAHA
* Objekty pri zobrazenie z vtáčej perspektívy

sa javia byť ďalej, ako je aktuálna vzdiale-
nosť.

* Vysoké objekty, ako napríklad obrubník
alebo vozidlo, môžu byť na spojoch po-
hľadov nesprávne zarovnané alebo sa
nemusia zobrazovať.

* Objekty nad kamerou sa nedajú zobraziť.

* Pohľad pre pohľad z vtáčej perspektívy
môže byť po zmene polohy kamery ne-
správne zarovnaný.

* Čiara na zemi môže byť nesprávne zarov-
naná a neviditeľná, keď sa nachádza
priamo v spoji pohľadov. Nesprávne za-
rovnanie sa zvýši, keď bude čiara pokra-
čovať smerom od vozidla.
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Bočný pohľad dopredu:

MWAE0501X

Usporiadanie obrazovky na obrázku sa týka mo-
delov s ľavostranným riadením (LHD). Pri modeloch
s pravostranným riadením (RHD) je usporiadanie
obrazovky opačné.

Vodiace čiary:

Na monitore sa zobrazujú vodiace čiary označujú-
ce približnú šírku a predný koniec vozidla.

Čiara prednej časti vozidla zobrazuje prednú
časť vozidla.

Čiara bočnej časti vozidla zobrazuje šírku
vozidla vrátane vonkajších zrkadiel.

Rozšírenia čiar vpredu a vzadu sú
zobrazené zelenou bodkovanou čiarou.

UPOZORNENIE
Smerové svetlo sa môže prekrývať s čiarou
bočnej strany vozidla. Nie je to porucha.

Pohľad dopredu/pohľad dozadu:

MWAE0540X

Širokouhlý pohľad dopredu

MWAE0885X

Širokouhlý pohľad dozadu

Kým pohľad dopredu/pohľad dozadu sa zobrazuje
normálne na zobrazených obrazovkách, pohľad
dopredu/pohľad dozadu zobrazí širšiu oblasť na
celej obrazovke a umožní kontrolu slepých rohov
napravo a naľavo.

Vodiace čiary vzdialenosti - :

Označujú vzdialenosti od karosérie vozidla.

* Červená čiara : približne 0,5 m (1,5 ft)
* Žltá čiara : približne 1 m (3 ft)
* Zelená čiara : približne 2 m (7 ft)
* Zelená čiara : približne 3 m (10 ft)
Vozidlo s vodiacimi čiarami :

Uveďte približnú šírku vozidla.

Čiary predpokladanej dráhy :

Označujú predpokladanú dráhu pri riadení vozidla.
Čiary predpokladanej dráhy sa budú pohybovať
podľa toho, ako veľmi otočíte volantom. Čiary
predpokladanej dráhy pohľadu dozadu sa nebudú
zobrazovať, kým je volant v rovnej polohe.

Pohľad dopredu nebude zobrazený pri vyššej
rýchlosti vozidla ako 10 km/h (6 MPH).

POZNÁMKA:

Keď sa na monitore zobrazuje široký predný
pohľad a volant otočíte o približne 90 stupňov
alebo menej od polohy smeru priamo vpred,
zobrazia sa pravé aj ľavé čiary predpoklada-
nej dráhy. Keď volant otočíte o približne 90
stupňov alebo viac, čiara predpokladanej dráhy
sa zobrazí len na opačnej strane zákruty.

ROZDIEL MEDZI PREDPOKLADANÝMI A
SKUTOČNÝMI VZDIALENOSŤAMI

MEVHT33A1-B6ACF5C4-134C-4B68-A0ED-CBDAFF972849
Zobrazené vodiace čiary a ich umiestnenie na zemi
sú iba orientačné. Objekty nachádzajúce sa hore
kopcom alebo dole z kopca, prípadne vyčnievajúce
objekty sa vo vzťahu k vodiacim čiaram v skutoč-
nosti budú nachádzať na iných miestach, než sú
zobrazené na monitore (pozrite si obrázky). Ak
máte pochybnosti, otočte sa a pozerajte sa na
objekty pri cúvaní, prípadne zaparkujte, vystúpte z
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vozidla a choďte si pozrieť umiestnenie objektov
za vozidlom.

Cúvanie na strmom svahu
MEVHT33A1-17FCDC12-83E2-468E-940E-597F3634AF48

MWAE0677X

Pri cúvaní vozidla do kopca sú vodiace čiary
vzdialenosti a vodiace čiary šírky vozidla zobra-
zené bližšie, ako je skutočná vzdialenosť. Všimnite
si, že všetky objekty na svahu sú v skutočnosti
ďalej, než ako sa javia na monitore.

Cúvanie zo strmého svahu
MEVHT33A1-73B34D26-17C5-4A7F-9EFF-7D8619E78427

MWAE0678X

Pri cúvaní vozidla z kopca sú vodiace čiary
vzdialenosti a vodiace čiary šírky vozidla zobra-
zené ďalej, ako je skutočná vzdialenosť. Všimnite si,
že všetky objekty na svahu sú v skutočnosti bližšie,
než ako sa javia na monitore.

Cúvanie v blízkosti vystupujúceho predmetu
MEVHT33A1-176E7FB2-9BF2-4A2B-BE18-B2CF54F579D1

MWAE0679X

Predpokladané čiary dráhy sa nedotýkajú ob-
jektu na displeji. Vozidlo ale môže naraziť do
predmetu, ak sa zobrazí nad skutočnou dráhou
cúvania.
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Cúvanie za vystupujúci predmet
MEVHT33A1-DB1A3D70-210D-412E-9199-F5738F08FA04

MJVH1216X

Pozícia je na displeji zobrazená ďalej ako pozícia
. Avšak pozícia je aktuálne v rovnakej pozícii

ako pozícia . Vozidlo môže naraziť do objektu pri
cúvaní do polohy , ak objekt prečnieva cez
skutočný pohybový kurz.

AKO ZAPARKOVAŤ POMOCOU ČIAR PREDPOKLADANEJ DRÁHY
MEVHT33A1-A10621F6-2E6A-4A3D-AF6B-7DEE9A794969

VÝSTRAHA
* Ak ste pneumatiky vymenili za pneumatiky

inej veľkosti, čiary predpokladanej dráhy
sa nemusia zobraziť správne.

* Na zasneženej alebo klzkej vozovke môže
byť rozdiel v čiarach predpokladanej dráhy
a skutočnej dráhy.

* Ak je 12 V akumulátor odpojený alebo
vybitý, čiary predpokladanej dráhy nemu-
sia byť zobrazené správne. Ak sa vyskytne
takýto prípad, vykonajte nasledujúce po-
stupy:

— Pri bežiacom systéme e-POWER otočte
volant od polohy uzamknutia.

— Jazdite s vozidlom priamo viac ako 5
minút.

* Keď je spínač napájania v zapnutej polohe
„ON“ a otočíte volant, čiary predpokladanej
dráhy sa môžu zobraziť nesprávne.

MWAE0680X

1. Pred zaparkovaním vášho vozidla vizuálne
skontrolujte, či je parkovacie miesto bezpečné.

2. Priestor za vozidlom sa zobrazuje na obra-
zovke , keď radiacu páku posuniete do
polohy R (spiatočka).
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MWAE0681X

3. S vozidlom pomaly cúvajte a volantom upra-
vujte smer jazdy vozidla tak, aby sa čiary
predpokladanej dráhy zhodovali s parkova-
cím miestom .

4. Otáčajte volantom, aby ste vodiace čiary šírky
vozidla nasmerovali paralelne k parkovacie-
mu miestu , pričom budete sledovať čiary
predpokladanej dráhy.

5. Po úplnom zaparkovaní vozidla posuňte ra-
diacu páku do polohy „P“ (parkovanie) a
zatiahnite parkovaciu brzdu.

AKO PREPÍNAŤ ZOBRAZENIE
MEVHT33A1-2D567CEA-A96B-41B0-9F85-390BCA892902

Ak chcete použiť systém monitora inteligentného
sledovania okolia, po stlačení spínača napájania do
zapnutej polohy „ON“ stlačte tlačidlo <CAMERA>
alebo radiacu páku presuňte do polohy „R“ (spia-
točka).

Systém monitora inteligentného sledovania okolia
zobrazí pohľad rôznych rozdelených obrazoviek v
závislosti od polohy radiacej páky. Stlačte tlačidlo
<CAMERA> pre prepínanie medzi dostupnými po-
hľadmi.

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/boč-
ného pohľadu dopredu

* Širokouhlý pohľad dozadu
Ak radiaca páka nie je v polohe „R“ (spiatočka),
dostupné sú nasledujúce pohľady:

* Rozdelená obrazovka pohľadu dopredu/po-
hľadu z vtáčej perspektívy

* Rozdelená obrazovka pohľadu dopredu/boč-
ného pohľadu dopredu

* Širokouhlý pohľad dopredu
Displej sa z obrazovky monitora inteligentného
sledovania okolia prepne späť, keď:

* Keď radiaca páka je v polohe „D“ (jazda vpred)
a rýchlosť vozidla sa zvýši nad približne 10
km/h (6 MPH).

* Zvolili ste inú obrazovku.

NASTAVENIE OBRAZOVKY
MEVHT33A1-C45820B3-561B-48A2-8BF6-7333054DF40A

Typ A:

MWAE0878X

1. Dotknite sa klávesu “ ”.

2. Dotknite sa klávesu „ “.

3. Dotknite sa klávesu [Kamera].

4. Dotknite sa klávesu [Nastavenia displeja].

5. Dotknite sa klávesu "+" alebo "-" pre požado-
vanú položku na dotykovej obrazovke. Môžete
zmeniť jas, kontrast, odtieň, farbu a úroveň
čiernej.
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Typ B:

MWAE0034X

1. Stlačte tlačidlo <MENU> .

2. Dotknite sa tlačidla [Nastavenia] a potom sa
dotknite tlačidla [Fotoaparát].

3. Dotknite sa tlačidla [Nastavenie displeja].

4. Dotknite sa klávesu [Jas], [Kontrast], [Odtieň],
[Farba] alebo [Úroveň čiernej].

5. Položku upravíte tak, že sa na displeji dotyko-
vej obrazovky dotknete klávesu „+“ alebo „–“.

POZNÁMKA:

Počas jazdy neupravujte žiadne z nastavení
inteligentného monitora okolia. Skontrolujte, či
je parkovacia brzda pevne aktivovaná.

OBMEDZENIA SYSTÉMU MONITOR INTELIGENT-
NÉHO SLEDOVANIA OKOLIA VOZIDLA (IAVM)

MEVHT33A1-EE79ACAF-7ADE-4229-B6D4-B6076A484785

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému Moni-
tor inteligentného sledovania okolia vozidla
(IAVM). Ak nebudete vozidlo používať v súlade s
týmito obmedzeniami systému, môže to mať
za následok vážne zranenie alebo usmrtenie.

* Systém monitora inteligentného sledova-
nia okolia nikdy nepoužívajte s vonkajším
zrkadlom v sklopenej polohe a pri riadení
vozidla pomocou systému monitora inteli-
gentného sledovania okolia sa ubezpečte,
že sú zadné dvere bezpečne zatvorené.

* Vzdialenosť medzi objektmi pri sledovaní
monitora systému Monitor inteligentného
sledovania okolia vozidla (IAVM) sa odlišuje
od skutočnej vzdialenosti.

* Kamery sú namontované na prednej ma-
ske, vonkajších spätných zrkadlách a nad
zadným štítkom s evidenčným číslom. Na
kamery nič neukladajte.

* Pri umývaní vozidla vodou s vysokým
tlakom dbajte, aby ste vodu nestriekali do
okolia kamier. V opačnom prípade samôže
voda dostať do vnútra kamery, čo môže
spôsobiť kondenzáciu vody na objektíve a
následne poruchu, požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.

* Do kamier neudierajte. Ide o presné za-
riadenia. Nedodržanie tohto pokynu môže
spôsobiť poruchu alebo poškodenie, kto-

rého následkom môže byť požiar alebo
zásah elektrickým prúdom.

MWAE0345X

Existuje niekoľko oblastí, kde systém nezobrazí
objekty a systém nebude upozorňovať na pohy-
bujúce sa objekty. Pri zobrazení pohľadu dopredu
alebo dozadu sa možno nezobrazí objekt pod
nárazníkom alebo na zemi . Pri pohľade z vtáčej
perspektívy sa na monitore nezobrazí vysoký
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objekt v blízkosti spojov oblastí zobrazovaných
kamerou.

Nižšie sú uvedené prevádzkové obmedzenia, nej-
edná sa o poruchu systému:

* Pri prepínaní medzi pohľadmi môže byť určité
oneskorenie.

* Keď je teplota extrémne vysoká alebo nízka,
obrazovka možno nebude schopná zobraziť
objekty čisto.

* Ak do kamery priamo svieti silné svetlo, objekty
sa nemusia zobraziť čisto.

* Obrazovka môže pod fluorescenčným osve-
tlením blikať.

* Farby objektov v systéme monitora inteligent-
ného sledovania okolia sa môžu jemne líšiť od
skutočných farieb objektov.

* V tmavom prostredí sa objekty na monitore
Monitor inteligentného sledovania okolia vo-
zidla (IAVM) nemusia zobrazovať čisto a farby
objektu sa môžu odlišovať.

* Medzi pohľadmi jednotlivých kamier pri po-
hľade z vtáčej perspektívy môže dochádzať k
rozdielom.

* Na objektív kamery nepoužívajte vosk. Najprv
pomocou čistej tkaniny namočenej do zriede-
ného jemného čistiaceho prostriedku utrite
všetok vosk a potom ju utrite suchou handrou.

Systém je prechodne nedostupný
MEVHT33A1-C12157D5-4FE3-48BE-BF7F-1D7F042138EE

MWAE0473X

Keď sa na obrazovke zobrazí ikona “ ” v systéme
monitora inteligentného sledovania okolia došlo k
neobvyklým podmienkam. Nebude to brániť bež-
nému riadeniu vozidla, ale systém by sa mal
skontrolovať. Odporúčame, aby ste navštívili pred-
ajcu vozidiel NISSAN.

MWAE0474X

Keď sa na obrazovke zobrazí ikona “ ”, obraz

kamery možno z okolitých zariadení prijíma do-
časné elektronické rušenia. Nebude to brániť bež-
nému riadeniu vozidla, ale systém by sa mal
skontrolovať. Odporúčame, aby ste navštívili pred-
ajcu vozidiel NISSAN.

Usporiadanie obrazovky na obrázku sa týka mo-
delov s ľavostranným riadením (LHD). Pri modeloch
s pravostranným riadením (RHD) je usporiadanie
obrazovky opačné.

ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-2F1405BC-38E9-44B8-B2D2-800FC0E566C8

MWAE0360X

UPOZORNENIE
* Na čistenie kamery nepoužívajte alkohol,

benzín alebo riedidlo. Spôsobí to stratu
správnych farieb.

* Nepoškoďte kameru, pretože môže byť
nepriaznivo ovplyvnená aj obrazovka mo-
nitora.

Ak sa na kamere nahromadia nečistoty, dážď
alebo sneh , monitor inteligentného sledovania

Monitor, vyhrievač, klimatizácia, audio a telefónne systémy 219



(224,1)

220 Monitor, vyhrievač, klimatizácia, audio a telefónne systémy

okolia možno nebude objekty zobrazovať jasne.
Kameru očistite tak, že ju najprv utriete tkaninou
namočenou v roztoku s miernym čistiacim pro-
striedkom a potom ju utrite suchou tkaninou.

MEVHT33A1-9F3BEFA8-80BD-44D6-BA01-62BFBE01EEB2

MWAE0877X

1. Tlačidlo <CAMERA> (KAMERA)

VÝSTRAHA
* Nedodržanie varovaní a pokynov o správ-

nom používaní systému rozpoznania po-
hyblivých objektov môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Systém MOD nie je náhradou za správnu

obsluhu vozidla a nie je navrhnutý na
zabránenie kontaktu s objektmi okolo
vozidla. Pri manévrovaní vždy používajte
vonkajšie zrkadlá a spätné zrkadlo a tiež
sa obráťte a skontrolujte okolie, aby ste sa
ubezpečili, že manévrovanie je bezpečné.

* Systém sa vypne pri rýchlostiach nad 8

ROZPOZNANIE POHYBLIVÝCH OBJEK-
TOV (MOD) (ak je súčasťou výbavy)
ROZPOZNANIE POHYBLIVÝCH OBJEKTOV (MOD) (ak je súčasťou výbavy)
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km/h (5 MPH). Pri nižších rýchlostiach sa
znovu zapne.

* Systém MOD nie je navrhnutý tak, aby
zisťoval okolité nehybné objekty.

Systém MOD môže vodiča informovať o pohybli-
vých objektoch za vozidlom pri výjazde z garáží,
manévrovaní do parkovacieho miesta a pri iných
podobných prípadoch.

Systém MOD rozpoznáva pohyblivé objekty pou-
žitím technológie spracovania obrazu na obraze
zobrazenom na displeji.

PREVÁDZKA SYSTÉMU MOD
MEVHT33A1-C973A40E-BB0D-4AE5-9A78-CA4400F7BAC8

Systém MOD sa automaticky zapne za nasledov-
ných podmienok:

* Keď je radiaca páka v polohe „R“ (spiatočka).
* Stlačením tlačidla <CAMERA> zobrazíte na

strednom displeji systému inteligentného mo-
nitora pre pohľad okolo.

* Keď rýchlosť vozidla klesne pod približne 8
km/h (5 MPH).

Systém MOD je počas zobrazenia pohľadu z
kamery v činnosti pri nasledujúcich situáciách:

* Keď je radiaca páka v polohe „P“ (parkovanie)
alebo v polohe „N“ (neutrál) a vozidlo je
zastavené, systém MOD rozpoznáva pohyblivé
objekty v pohľade z vtáčej perspektívy. Systém
MOD nebude fungovať, ak sú otvorené niekto-
ré dvere. Ak sú vonkajšie zrkadlá, sklopené
MOD nemusí pracovať správne.

* Keď je radiaca páka v polohe „D“ (jazda
dopredu) a rýchlosť vozidla je nižšia ako
približne 8 km/h (5 MPH), systém MOD roz-

poznáva pohyblivé objekty v pohľade dopredu
alebo v širokouhlom 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
objekty v pohľade dozadu alebo v širokouhlom
pohľade dozadu. Systém MOD nebude fungo-
vať, ak je otvorené veko batožinového prie-
storu.

Systém MOD nerozpoznáva pohyblivé objekty v
pohľade dopredu. Pri tomto pohľade sa na obra-
zovke nezobrazuje ikona MOD.

Keď systém MOD rozpozná pohyblivý objekt v okolí
vozidla, na pohľade s rozpoznanými objektmi sa
zobrazí žltý rámček a raz zaznie zvuková signali-
zácia. Žltý rámček sa bude zobrazovať, pokým
bude systém MOD pokračovať v rozpoznávaní
pohyblivých objektov.

POZNÁMKA:

V čase pípania RCTA (ak je súčasťou výbavy)
MOD nevydáva zvukovú signalizáciu.

MWAE0548X

Pohľad dopredu a pohľad z vtáčej perspektívy

MWAE0683X

Pohľad dozadu a pohľad z vtáčej perspektívy
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MWAE0684X

Pohľad pre zobrazenie priestoru pred vozidlom

MWAE0550X

Širokouhlý pohľad dopredu/širokouhlý pohľad
dozadu

Usporiadanie obrazovky na obrázku sa týka mo-
delov s ľavostranným riadením (LHD). Pri modeloch
s pravostranným riadením (RHD) je usporiadanie
obrazovky opačné.

Pri pohľade z vtáčej perspektívy sa žltý rámček
zobrazuje na každom obraze kamery (prednom,
zadnom, pravom, ľavom), a to v závislosti od
miesta rozpoznania pohyblivých objektov.

Žltý rámček sa zobrazuje na každom pohľade v
režime pohľadu dopredu, dozadu, širokouhlého
pohľadu dopredu a širokouhlého pohľadu dozadu.

Zelená ikona MOD sa zobrazí v pohľade, kde je
systém MOD v činnosti. Sivá ikona MOD sa
zobrazí v pohľade, kde systém MOD nie je v
činnosti.

Ak systém MOD vypnete, ikona MOD sa nebude
zobrazovať.

MOD ZAP A VYP
MEVHT33A1-C3E1369B-A619-4BCF-840A-8693E26EF043

Systém MOD sa dá zapnúť alebo vypnúť pomocou
displeja s informáciami o vozidle. (Pozri časť
“[Asistencia pre vodiča]” (Str. 99).)

OBMEDZENIA SYSTÉMU MOD
MEVHT33A1-0AD4346F-D778-4F3B-A04D-B992B8290BC1

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému MOD.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s týmito
obmedzeniami systému, môže to mať za ná-
sledok vážne zranenie alebo usmrtenie.

* Systém MOD nepoužívajte pri ťahaní prí-
vesu. Systém nemusí fungovať správne.

* Nadmerný hluk (napríklad hlasitosť audio
systému alebo otvorené okno vozidla)
bude rušiť zvukovú signalizáciu a možno
ju nebudete počuť.

* Výkon systému MOD bude obmedzený v
závislosti od podmienok prostredia a ob-
jektov v okolí, ako napríklad:

— Keď je medzi pozadím a pohyblivými
objektmi nízky kontrast.

— Keď je prítomný blikajúci zdroj svetla.

— Keď je prítomné silné svetlo, ako na-
príklad svetlomet iného vozidla alebo
slnečné svetlo.

— Keď orientácia kamery nie je vo svojej
obvyklej polohe, ako napríklad po sklo-
pení zrkadiel.

— Keď sa na objektíve kamery nachá-
dzajú 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
správne v závislosti od rýchlosti, smeru,
vzdialenosti alebo tvaru pohyblivých ob-
jektov.

* Ak vaše vozidlo utrpí poškodenie častí, kde
je namontovaná kamera a necháte ich
nevyrovnané alebo ohnuté, snímacia zóna
sa môže zmeniť a systém MOD možno
nebude schopný objekty rozpoznať
správne.

* Keď je teplota extrémne vysoká alebo
nízka, obrazovka možno nebude schopná
zobraziť objekty čisto. Nie je to porucha.
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POZNÁMKA:

Zelená ikona MOD sa zmení na oranžovú v
prípade, že sa vyskytne jedna z nasledujúcich
udalostí.
* Keď má systém poruchu.
* Keď teplota komponentu dosiahne vysokú

úroveň.
* Keď kamera pre zobrazenie priestoru za

vozidlom zaznamená prekážku.

Ak ikona stále svieti na oranžovo, nechajte
systém MOD skontrolovať. Odporúčame, aby
ste pre vykonanie tohto servisného úkonu na-
vštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifiko-
vanú dielňu.

ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-6E3883AB-CE07-4F38-B1AA-CD2519C9F3D8

MWAE0360X

UPOZORNENIE
* Na čistenie kamery nepoužívajte alkohol,

benzín alebo riedidlo. Spôsobí to stratu
správnych farieb.

* Nepoškoďte kameru, pretože môže byť
nepriaznivo ovplyvnená aj obrazovka mo-
nitora.

Ak sa na kamerách nahromadia nečistoty, dážď
alebo sneh, systém MOD možno nebude fungovať
správne. Kameru očistite tak, že ju najprv utriete
tkaninou namočenou v roztoku s miernym čistia-
cim prostriedkom a potom ju utrite suchou
tkaninou.

MEVHT33A1-61D1CD55-228C-4E52-9461-782B71C38C8B

STREDOVÉ PRIEDUCHY
MEVHT33A1-64E14B11-BF5F-4D35-97C4-552604CBA3E1

MWAE0346X

Pravá strana

Prieduchy otvorte/zatvorte posunutím ovládača
do jednej strany.

Smerovanie prúdu vzduchu v prieduchoch nasta-
víte posunom stredného tlačidla (nahor/nadol,
doľava/doprava), pokým nedosiahnete želanú po-
lohu.

Monitor, vyhrievač, klimatizácia, audio a telefónne systémy 223
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POSTRANNÉ PRIEDUCHY
MEVHT33A1-032F27BA-821C-405D-8DDF-C8E8265CDAB1

MWAE0347X

Pravá strana

Prieduchy otvorte/zatvorte posunutím ovládača
do jednej strany.

Smerovanie prúdu vzduchu v prieduchoch nasta-
víte posunom stredného tlačidla (nahor/nadol,
doľava/doprava), pokým nedosiahnete želanú po-
lohu.

ZADNÉ PRIEDUCHY
MEVHT33A1-BCE7AE15-E08B-4616-BA5C-286030C15215

MJVH0940X

Prieduchy otvorte/zatvorte posunutím ovládača
do jednej strany.

: Tento symbol udáva, že prieduchy sú otvo-
rené. 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,
doľava/doprava), pokým nedosiahnete želanú po-
lohu.

MEVHT33A1-F6744F12-5D11-4E4D-82E1-CE3DF32B9B61

VÝSTRAHA
* Kúrenie a klimatizácia fungujú len pri

zapnutom systéme e-POWER.

* Vo vozidle nenechávajte samé deti alebo
osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných.
Vo vozidle nenechávajte samé ani zvieratá.
Mohli by nevedomky aktivovať spínače
alebo ovládače, ktoré by mohli spôsobiť
vážnu nehodu a sami sa zraniť. Počas
horúcich, letných dní môže teplota v uza-
vretom vozidle rýchlo stúpnuť do takej
miery, že spôsobí ťažké alebo dokonca
smrteľné zranenia osôb alebo zvierat.

* Režim vnútorného obehu vzduchu nepou-
žívajte príliš dlhý čas, pretože môže spô-
sobiť znehodnotenie vzduchu v interiéri a
zahmlenie okien.

* Nenastavujte ovládače kúrenia a klimati-
zácie počas jazdy, aby ste mohli venovať
plnú pozornosť prevádzke vozidla.

Kúrenie a klimatizácia fungujú pri zapnutom sy-
stéme e-POWER. Ventilátor bude v prevádzke, aj
keď je systém e-POWER vypnutý a spínač zapaľo-
vania je v zapnutej polohe „ON“.

POZNÁMKA:
* Vo vnútri klimatizačnej jednotky sa môžu

hromadiť pachy zvnútra a zvonka vozidla.
Cez prieduchy sa pachy môžu dostať do
priestoru pre pasažierov.

* Pri parkovaní nastavte ovládacie prvky kú-
renia a klimatizácie tak, aby ste vypli vnú-
torný obeh vzduchu a umožnili tak prístup

INDIKÁTOR .KÚRENIE A KLIMATIZÁCIAINDIKÁTOR .KÚRENIE A KLIMATIZÁCIA
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čerstvého vzduchu do priestoru pre pasa-
žierov. Malo by to pomôcť minimalizovať
pachy vo vnútri vozidla.

PREVÁDZKOVÉ TIPY
MEVHT33A1-0CAD1583-372A-44FE-BAC7-174E3DF52F96

Keď je teplota chladiacej kvapaliny motora a
teplota vonkajšieho vzduchu nízka, môže byť v
automatickom režime obmedzený prietok vzdu-
chu z nožných prieduchov. Nie je to však porucha.
Po zahriatí chladiacej kvapaliny bude prúdenie
vzduchu z podlahových prieduchov opäť fungovať
normálne.

Pre zadnú reguláciu teploty (ak je namonto-
vaná):

* Účelom regulácie zadnej teploty je meniť
teplotu zadného prúdu vzduchu.

* Množstvo vzduchu prúdiaceho do zadných
vetracích otvorov sa riadi predovšetkým na-
stavením ventilátora a režimu pre predného
spolujazdca.

* Množstvo vzduchu prúdiaceho do zadných
vetracích otvorov ovplyvňuje aj nastavenie
zadnej teploty. Vyššie nastavenia zadnej te-
ploty majú nižší prietok vzduchu ako chlad-
nejšie nastavenia teploty. Tento stav
zabezpečuje lepší komfort pre oblasť hlavy a
tváre, zatiaľ čo primárne vyhrievanie zadných
sedadiel je zabezpečené prostredníctvom nož-
ných prieduchov.

Snímače:

MWAE0350X

MWAE0351X

Snímače a umiestnené na prístrojovom paneli
pomáhajú udržiavať stálu teplotu. Na alebo okolo
týchto snímačov nič neukladajte.

Usporiadanie obrazovky na obrázku sa týka mo-
delov s ľavostranným riadením (LHD). Pri modeli s
pravostranným riadením (RHD) sú snímače a
umiestnené na opačnej strane.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA (modely bez ovládania vzadu)
MEVHT33A1-4575D365-E8AE-43CA-854C-1155F41013BA

MWAE0880X

Príklad (modely s ľavostranným riadením (LHD))

1. Ovládač teploty (na strane vodiča)
2. Tlačidlo <AUTO> (automatika)
3. Obrazovka displeja
4. Tlačidlo <SYNC> (synchronizovať)
5. Ovládač teploty (na strane spolujazdca)
6. Tlačidlo <ON·OFF>
7. Tlačidlo (MAX odrosenia predného skla)
8. tlačidlo (odrosenie zadného okna)

(Pozri časť “Spínač vyhrievania” (Str. 138).)
9. Tlačidlo (recirkulácia vzduchu)
10. tlačidlá (regulácia rýchlosti ventilátora)
11. Tlačidlá regulácie prúdenia vzduchu
12. Tlačidlo <A/C> (klimatizácia)

Rozloženie tlačidiel sa môže líšiť v závislosti od
modelov a špecifikácií.

Automatické ovládanie
MEVHT33A1-2CF2387D-E185-41A8-9EAE-A4C940EF755A

Chladenie a/alebo kúrenie s vysušovaním vzdu-
chu (AUTOMATICKÉ):
Tento režim môžete používať počas celého roka,
pretože systém sa aktivuje automaticky, aby
udržiaval konštantnú teplotu. Distribúciu prúdu
vzduchu a rýchlosť ventilátora je možné tiež
ovládať automaticky.

1. Tlačidlo <AUTO> zatlačte do zapnutej polohy.
(Indikátor na tlačidle sa rozsvieti.)

2. Otočením otočného ovládača regulácie teplo-
ty na príslušnej strane nastavte požadovanú
teplotu.
. Keď kontrolka na tlačidle <SYNC> nesvieti,

môžete individuálne nastaviť teplotu na
strane vodiča a na strane spolujazdca.

V horúcich, vlhkých podmienkach je možné vidieť

vychádzať z prieduchov paru, keďže vzduch sa
ochladzuje veľmi rýchlo. Neznamená to poruchu.

Kúrenie (klimatizácia vypnutá):
Klimatizácia sa v tomto režime nezapne. Tento
režim použite, keď je potrebné len vyhrievanie.

1. Tlačidlo <AUTO> zatlačte do zapnutej polohy.
(Indikátor na tlačidle sa rozsvieti.)

2. Stlačte tlačidlo <A/C>. (Indikátor zhasne.)

3. Otočením otočného ovládača regulácie teplo-
ty na príslušnej strane nastavte požadovanú
teplotu.
. Keď kontrolka na tlačidle <SYNC> nesvieti,

môžete individuálne nastaviť teplotu na
strane vodiča a na strane spolujazdca.

. Okolitá teplota priestoru pre cestujúcich
bude udržiavaná automaticky. Distribúciu
prúdu vzduchu a rýchlosť ventilátora je
možné tiež ovládať automaticky.

POZNÁMKA:
* Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je vonkajšia

teplota vzduchu, inak systém nemusí fun-
govať správne.

* Neodporúča sa, ak sa okná zahmlievajú.

MAX odmrazovanie/odrosenie:
Stlačte tlačidlo MAX a zapnite režim odhmlie-
vania/odmrazovania a rýchlo odhmlievajte/odm-
razujte čelné sklo. Keď je tento režim zapnutý,
ventilátor sa nastaví na maximálnu rýchlosť, roz-
svieti sa indikátor A/C a cirkulácia vzduchu sa
pevne nastaví na režim cirkulácie vonkajšieho
vzduchu.

Nenastavujte príliš nízku teplotu, keď je zapnutý
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režim odhmlievania predných dverí (kontrolka na
tlačidle svieti), pretože sa môže zahmliť čelné

sklo.

Manuálne ovládanie
MEVHT33A1-D56D6887-2B73-4DD1-A2AC-7ADADE6922DE

Regulácia rýchlosti ventilátora:
Stlačte tlačidlo pre manuálne ovládanie
rýchlosti ventilátora.

Ovládanie prívodu vzduchu:
Režim regulácie prívodu vzduchu sa zmení vždy,
keď je stlačené.

* Po rozsvietení indikátora bude prúd vzduchu
obiehať vo vnútri vozidla.

* Indikátor zhasne, sa vzduch vháňa z okolia
vozidla.

* Ak chcete prepnúť do režimu automatického
ovládania, stlačte a podržte tlačidlo na
približne 2 sekundy. Indikátor zabliká a prívod
vzduchu bude potom ovládaný automaticky.

Regulácia prúdenia vzduchu:
Stlačením jedného z tlačidiel regulácie prúdenia
vzduchu vyberiete vzduchové prieduchy.

— Vzduch prúdi najmä zo stredových a z
postranných prieduchov.

— Vzduch prúdi najmä z podlahového prie-
duchu a čiastočne zo zariadenia na odro-
senie skla.

— Vzduch prúdi hlavne z odhmlievača.

Synchronizácia nastavení teploty:
Stlačením tlačidla SYNC zapnete režim <SYNC>.
(Kontrolka na tlačidle sa rozsvieti.)

Keď je režim SYNC aktívny, otočný volič ovládania
teploty na strane vodiča bude ovládať teplotu na
strane vodiča a spolujazdca vpredu.

Ak chcete ukončiť režim SYNC, zmeňte teplotu na
strane spolujazdca pomocou ovládača teploty na
strane spolujazdca. (Kontrolka na tlačidle <SYNC>
zhasne.)

Vypnutie systému
MEVHT33A1-23ABCF2A-3E43-4A69-800A-1941EB292CAE

Stlačte tlačidlo <ON·OFF>.
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AUTOMATICKÁ KLIMATIZÁCIA (modely s ovládaním vzadu)
MEVHT33A1-83951EF3-A62A-454E-99D8-41679FA07040

MWAE0881X

Príklad (modely s ľavostranným riadením (LHD))

1. Ovládač teploty (na strane vodiča)
2. Tlačidlo <AUTO> (automatika)
3. Obrazovka displeja
4. Tlačidlo (MAX odrosenia predného skla)
5. tlačidlo (odrosenie zadného okna)

(Pozri časť “Spínač vyhrievania” (Str. 138).)
6. Tlačidlo (recirkulácia vzduchu)
7. Tlačidlo <SYNC> (synchronizovať)
8. Ovládač teploty (na strane spolujazdca)
9. Tlačidlo <ON·OFF>
10. Zadné tlačidlá ovládania teploty
11. tlačidlá (regulácia rýchlosti ventilátora)
12. Tlačidlá regulácie prúdenia vzduchu
13. Tlačidlo <A/C> (klimatizácia)

Rozloženie tlačidiel sa môže líšiť v závislosti od
modelov a špecifikácií.

Automatické ovládanie
MEVHT33A1-7761981F-B0A3-4954-9903-B0ABCE9BC1AD

Chladenie a/alebo kúrenie s vysušovaním vzdu-
chu (AUTOMATICKÉ):
Tento režim môžete používať počas celého roka,
pretože systém sa aktivuje automaticky, aby
udržiaval konštantnú teplotu. Distribúciu prúdu
vzduchu a rýchlosť ventilátora je možné tiež
ovládať automaticky.

1. Tlačidlo <AUTO> zatlačte do zapnutej polohy.
(Indikátor na tlačidle sa rozsvieti.)

2. Otočením otočného ovládača regulácie teplo-
ty na príslušnej strane nastavte požadovanú
teplotu.
. Keď kontrolka na tlačidle <SYNC> nesvieti,

môžete individuálne nastaviť teplotu na
strane vodiča a na strane spolujazdca.

V horúcich, vlhkých podmienkach je možné vidieť

vychádzať z prieduchov paru, keďže vzduch sa
ochladzuje veľmi rýchlo. Neznamená to poruchu.

Kúrenie (klimatizácia vypnutá):
Klimatizácia sa v tomto režime nezapne. Tento
režim použite, keď je potrebné len vyhrievanie.

1. Tlačidlo <AUTO> zatlačte do zapnutej polohy.
(Indikátor na tlačidle sa rozsvieti.)

2. Stlačte tlačidlo <A/C>. (Indikátor zhasne.)

3. Otočením otočného ovládača regulácie teplo-
ty na príslušnej strane nastavte požadovanú
teplotu.
. Keď kontrolka na tlačidle <SYNC> nesvieti,

môžete individuálne nastaviť teplotu na
strane vodiča a na strane spolujazdca.

. Okolitá teplota priestoru pre cestujúcich
bude udržiavaná automaticky. Distribúciu
prúdu vzduchu a rýchlosť ventilátora je
možné tiež ovládať automaticky.

POZNÁMKA:
* Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je vonkajšia

teplota vzduchu, inak systém nemusí fun-
govať správne.

* Neodporúča sa, ak sa okná zahmlievajú.

MAX odmrazovanie/odrosenie:
Stlačte tlačidlo MAX a zapnite režim odhmlie-
vania/odmrazovania a rýchlo odhmlievajte/odm-
razujte čelné sklo. Keď je tento režim zapnutý,
ventilátor sa nastaví na maximálnu rýchlosť, roz-
svieti sa indikátor A/C a cirkulácia vzduchu sa
pevne nastaví na režim cirkulácie vonkajšieho
vzduchu.

Nenastavujte príliš nízku teplotu, keď je zapnutý
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režim odhmlievania predných dverí (kontrolka na
tlačidle svieti), pretože sa môže zahmliť čelné

sklo.

Manuálne ovládanie
MEVHT33A1-80806BBA-5866-406A-A460-14FE05D20627

Regulácia rýchlosti ventilátora:
Stlačte tlačidlo pre manuálne ovládanie
rýchlosti ventilátora.

Ovládanie prívodu vzduchu:
Režim regulácie prívodu vzduchu sa zmení vždy,
keď je stlačené.

* Po rozsvietení indikátora bude prúd vzduchu
obiehať vo vnútri vozidla.

* Indikátor zhasne, sa vzduch vháňa z okolia
vozidla.

* Ak chcete prepnúť do režimu automatického
ovládania, stlačte a podržte tlačidlo na
približne 2 sekundy. Indikátor zabliká a prívod
vzduchu bude potom ovládaný automaticky.

Regulácia prúdenia vzduchu:
Stlačením jedného z tlačidiel regulácie prúdenia
vzduchu vyberiete vzduchové prieduchy.

— Vzduch prúdi najmä zo stredových a z
postranných prieduchov.

— Vzduch prúdi najmä z podlahového prie-
duchu a čiastočne zo zariadenia na odro-
senie skla.

— Vzduch prúdi hlavne z odhmlievača.

Synchronizácia nastavení teploty:
Stlačením tlačidla <SYNC> zapnete režim <SYNC>.
(Kontrolka na tlačidle sa rozsvieti.)

Keď je aktívny režim <SYNC>, otočný ovládač
teploty na strane vodiča bude regulovať teplotu
na strane vodiča, na strane spolujazdca a vzadu.

Keď sa použije otočný ovládač teploty na strane
spolujazdca alebo tlačidlá ovládania teploty vzadu,
režim <SYNC> pre jednotlivé zóny sa zruší. (Kon-
trolka na tlačidle <SYNC> zostane svietiť.)

Keď sa použije otočný ovládač teploty na strane
spolujazdca a tlačidlá ovládania teploty vzadu,
režim <SYNC> sa vypne. (Kontrolka na tlačidle
SYNC zhasne.) (Pozri časť “Ovládanie zadnej teplo-
ty” (Str. 229).)

Vypnutie systému
MEVHT33A1-591D2F7D-3999-4539-90B0-E2215229740F

Stlačte tlačidlo <ON·OFF>.

Ovládanie zadnej teploty
MEVHT33A1-05DC89E6-175A-417A-AE62-8933F4100F78

MJVH1847X

1. Zobrazenie teploty vzadu
2. “ " Tlačidlo na zvýšenie teploty vzadu
3. “ " Tlačidlo na zníženie teploty vzadu

Teplotu pre cestujúcich na zadných sedadlách

môžete nastaviť pomocou tlačidiel umiestnených
na zadnej strane konzoly.

ÚDRŽBA KLIMATIZÁCIE
MEVHT33A1-B5C6FE62-1A42-48C1-9AE1-B0167BBB8E1A

VÝSTRAHA
Systém klimatizácie obsahuje chladiacu zmes
pod vysokým tlakom. Aby ste predišli porane-
niu, akýkoľvek servis klimatizácie zverte iba
skúsenému mechanikovi so správnym vyba-
vením.

Systém klimatizácie vo vašom vozidle je naplnený
chladiacou zmesou navrhnutou s ohľadom na
životné 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
nesprávnej chladiacej zmesi alebo mazív spôsobí
ťažké poškodenie systému vašej klimatizácie. (Po-
zri časť “Chladiaca a mazacia kvapalina systému
klimatizácie” (Str. 498).)

Autorizovaný predajca vozidiel NISSAN alebo kva-
lifikovaná dielňa je schopná vykonať údržbu vašej
ekologickej klimatizácie.

Filter klimatizácie
MEVHT33A1-62F13102-7B44-4B25-9B28-B5CD74804A00

Systém klimatizácie obsahuje filter klimatizácie. Ak
sa chcete ubezpečiť, že klimatizácia účinne vyku-
ruje, odrosuje a vetrá, filter vymieňajte podľa
stanovených intervalov údržby, ktoré sú uvedené
v samostatnej brožúre o údržbe. Na výmenu filtra

Monitor, vyhrievač, klimatizácia, audio a telefónne systémy 229



(234,1)

230 Monitor, vyhrievač, klimatizácia, audio a telefónne systémy

sa odporúča navštíviť predajcu NISSAN alebo
kvalifikovaný servis.

Filter by ste mali vymieňať, keď sa prúdenie
vzduchu významne zníži alebo keď sa okná pri
kúrení alebo chladení ľahko zarosia.

MEVHT33A1-CA50EA57-57F9-4E6D-B5A6-48F11C32DAC1
Pre modely so systémom NissanConnect:

Pozrite si samostatnú príručku vlastníka pre sy-
stém NissanConnect.

OPATRENIA K OVLÁDANIU AUDIO SYSTÉMU
MEVHT33A1-89F5A611-C620-4F3F-AB92-9617E7CA6A08

VÝSTRAHA
Nenastavujte audio systém počas jazdy, aby
ste mohli venovať plnú pozornosť prevádzke
vozidla.

Audio systém funguje, keď je spínač zapaľovania v
zapnutej polohe „ON“. Nepoužívajte príliš dlhý čas,
pokiaľ je systém e-POWER vypnutý.

Rádio
MEVHT33A1-98C333D1-4C24-47A1-88D8-258779DD1AD3

* Príjem rádia je ovplyvnený silou signálu danej
stanice, vzdialenosťou od vysielača, budovami,
mostmi, vrchmi a inými externými vplyvmi.
Prerušované zmeny v kvalite príjmu sú za
normálnych okolností spôsobené týmito ex-
ternými vplyvmi.

* Použitie mobilného telefónu vo vozidle alebo v
jeho blízkosti môže ovplyvniť kvalitu príjmu
rádia.

* Niektoré mobilné telefóny alebo iné zariadenia
môžu spôsobiť rušenie alebo to, že z repro-
duktorov audio systému bude vychádzať bzu-
čanie. Uloženie zariadenia na inom mieste
môže šum znížiť alebo eliminovať.

* Pre čo najlepší príjem použite anténu.

Port pripojenia USB (Universal Serial Bus)
MEVHT33A1-D811F043-DEB5-444A-B4D0-2DBEBAF003F6

VÝSTRAHA
Zariadenie USB nepripájajte, neodpájajte ani
neovládajte počas jazdy. Takéto konanie vás
môže rozptyľovať. V prípade rozptýlenia by ste
mohli stratiť kontrolu nad vozidlom a spôsobiť
nehodu alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE
* Zariadenie USB nezasúvajte do portu USB

silou. Vkladanie zariadenia USB do pripo-
jovacieho portu USB pod uhlom alebo
obráteným spôsobom môže poškodiť pri-
pojovací port USB. Ubezpečte sa, že za-
riadenie USB je do pripojovacieho portu
USB pripojené správne. (Niektoré zariade-
nia USB sa dodávajú so značkou ako
vodítko. Pred vložením zariadenia skon-
trolujte, či táto značka smeruje správnym
smerom.)

* Pri vyťahovaní zariadenia USB z pripojova-
cieho portu USB nechytajte kryt pripojova-
cieho portu USB (ak je súčasťou výbavy).
Mohlo by to poškodiť pripojovací port a
kryt USB.

* Kábel USB nenechávajte na mieste, kde by
ste mohli neúmyselne potiahnuť. Ťahanie
za kábel 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

AUDIO SYSTÉM (ak je súčasťou výbavy)AUDIO SYSTÉM (ak je súčasťou výbavy)
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zariadení USB. Ak chcete zariadenie USB naformá-
tovať, použite osobný počítač.

V niektorých krajinách/oblastiach prehráva zaria-
denie USB pre predné sedadlá z regulačných
dôvodov len zvuk bez obrazu, a to aj po zaparko-
vaní vozidla.

Tento systém podporuje rôzne pamäťové zariade-
nia USB, pevné disky USB a prehrávače iPod.
Niektoré zariadenia USB sa nemusia v tomto
systéme podporovať.

* Zariadenia USB s partíciami sa nemusia pre-
hrávať správne.

* Niektoré znaky používané v iných jazykoch
(čínština, japončina atď.) sa na displeji nezo-
brazujú korektne. Pri použití zariadenia USB
odporúčame 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 zariade-
niam iPod, iPhone resp. iPad a bolo vývojárskou
spoločnosťou certifikované podľa výkonnostných
štandardov spoločnosti Apple.

Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za pre-
vádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bez-
pečnostnými 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
shuffle a iPod touch sú ochranné známky spoloč-
nosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších
krajinách. Lightning je ochranná známka spoloč-
nosti Apple Inc.

* Audio systém spoločnosti NISSAN podporuje
iba príslušenstvo, ktoré je certifikované spo-
ločnosťou Apple a ktoré obsahuje logo "Made
for iPod/iPhone/iPad".

* Po nesprávnom pripojení zariadenia iPod mô-
že dôjsť k zapínaniu a vypínaniu znaku za-
škrtnutia (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 pre-
hrávač iPod.

* Prehrávač iPod nano (druhá generácia) bude
pokračovať 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.

Audio prehrávač Bluetooth®
MEVHT33A1-B208CDB8-250B-47F5-B6F9-ADCD583D86E7

* Funkcia bezdrôtovej siete LAN (Wi-Fi) a
Bluetooth® používajú rovnaké frekvenčné
pásmo (2,4 GHz). Súčasné používanie funkcie
Bluetooth® a bezdrôtovej siete LAN môže
spomaliť alebo odpojiť komunikáciu a spôsobiť
neželané zvuky. Odporúčame vám, aby ste pri
používaní funkcií Bluetooth® odpojili bezdrô-
tovú sieť LAN (Wi-Fi).

* Niektoré audio prehrávače Bluetooth® ne-
možno používať v rámci tohto systému. Ak
chcete získať podrobné informácie o audio
zariadeniach Bluetooth®, ktoré sú k dispozícii
pre používanie s týmto systémom, obráťte sa
na predajcu spoločnosti a NISSAN alebo kva-
lifikovanú dielňu.

* Kým začnete používať audio systém
Bluetooth®, je potrebné vykonať úvodný regis-
tračný proces pre audio zariadenie.

* Obsluha zvukového systému Bluetooth® sa
môže líšiť v závislosti od toho, aké audio
zariadenie je pripojené. Pred použitím si overte
postup obsluhy.

* Prehrávanie z prehrávača Bluetooth® audio
bude pozastavené za týchto podmienok. Pre-
hrávanie sa obnoví po splnení nasledovných
podmienok.
— pri používaní telefónu s funkciou hands-free
— počas kontroly spojenia s mobilným telefó-

nom
* Anténa vo vnútri vozidla pre Bluetooth® ko-

munikáciu je zabudovaná v systéme. Audio
zariadenie Bluetooth® neumiestňujte do obla-
sti obkolesenej kovom, vo veľkej vzdialenosti
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od systému 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®, kapa-
cita batérie mobilného telefónu sa môže vybiť
rýchlejšie, než zvyčajne.

* Tento systém je kompatibilný s profilom
Bluetooth® AV (A2DP a AVRCP).

Bluetooth® je ochranná známka vo
vlastníctve spoločnosti Bluetooth
SIG, Inc. a jej licenciu vlastní spo-
ločnosť Visteon Corporation.

Zariadenie USB s MP3/WMA/AAC
MEVHT33A1-D8DC2645-EB1C-47B0-98FF-29DF02203ACE

Pojmy:
* MP3 — MP3 je skratka pre anglické označenie

Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3.
MP3 je najznámejší formát komprimovaných
digitálnych audio súborov. Tento formát
umožňuje záznam zvuku v takmer "CD kvalite"
a len so zlomkom veľkosti normálnych audio
súborov. Konverzia zvukovej stopy z CD do
formátu MP3 môže zmenšiť veľkosť súboru v
pomere približne 10:1 (vzorkovanie: 44,1 kHz,
Prenosová rýchlosť: 128 kb/s) prakticky bez
citeľnej straty kvality. MP3 kompresia odstra-
ňuje prebytočné a irelevantné časti zvukového
signálu, ktoré ľudské ucho nepočuje.

* WMA — Windows Media Audio (WMA) formát
komprimovaného zvuku vytvorený spoločno-
sťou 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 rovnakej veľkosti pamäte s rovnakou kvali-
tou.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation a tretích osôb. Používanie alebo
distribúcia tejto technológie mimo tohto pro-
duktu je bez licencie od spoločnosti Microsoft
alebo autorizovanej pobočky spoločnosti Mi-
crosoft a tretích osôb zakázaná.

* AAC — kodek Advanced Audio Coding (AAC)
predstavuje formát komprimovaného zvuku.
AAC ponúka vyššiu kompresiu súborov ako
MP3 a umožňuje vytvárať a ukladať hudobné
súbory v rovnakej kvalite ako MP3.

* Bitová rýchlosť — Bitová rýchlosť označuje
počet bitov za sekundu, ktoré používa súbor
s digitálnou hudbou. Veľkosť a kvalita kom-
primovaného audio súboru je určená použitou
bitovou rýchlosťou pri komprimovaní súboru.

* Frekvencia snímania — Frekvencia snímania je
hodnota, ktorou sa jednotlivé časti signálu
konvertujú z analógového na digitálny (kon-
verzia A/D) za sekundu.

* Multisession — Multisession je jedna z metód
zápisu údajov na médium. Jednorazové za-
písanie 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,
ktorá obsahuje informácie o digitálnej hudbe,
ako napr. názov skladby, interpret, názov

albumu, bitová rýchlosť, trvanie skladby atď.
Informácie ID3 označenia sú zobrazené v
riadku album/interpret/názov skladby na di-
spleji.

* Windows® a Windows Media® sú registrované
ochranné známky a/alebo ochranné známky spo-
ločnosti Microsoft Corporation v Spojených štá-
toch amerických a/alebo v iných krajinách.

Poradie prehrávania:

MSAA2494
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Poradie prehrávania hudby z disku USB so súbormi
MP3/WMA/AAC je zobrazené vyššie.

* Názvy priečinkov, ktoré neobsahujú súbory
MP3/WMA/AAC nie sú na displeji zobrazené.

* Ak sa súbor nachádza na najvyššej úrovni
disku, zobrazí sa nápis [Kmeňový priečinok].

* Poradie prehrávania je poradie, v ktorom boli
súbory zapísané napaľovacím programom,
takže súbory sa nemusia prehrávať v želanom
poradí.
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Tabuľka technických údajov:

Podporované médiá USB2.0

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

Frekvencia snímania 8 kHz - 48 kHz

Bitová rýchlosť 32 kbps - 448 kbps, VBR*4

WMA*3

Verzia WMA7, WMA8, WMA9, WMA9 Pro (s výnimkou WMA9 Lossless, WMA9 Voice)

Frekvencia snímania 8 kHz - 48 kHz

Bitová rýchlosť 5 kbps - 320 kbps, VBR*4

AAC

Verzia MPEG4 – AAC

Frekvencia snímania 8 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: 2500 (vrátane kmeňového priečinka), súbory: 32000

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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Príručka riešenia problémov:

Symptóm Príčina a protiopatrenie

Nedá sa prehrávať

Zariadenie USB bolo vložené nesprávne.

Skontrolujte, či vnútri prehrávača nedošlo ku kondenzácii a ak áno, tak pred použitím prehrávača (asi 1 hodinu) počkajte kým
kondenzácia zmizne.

Ak sa na zariadení USB nachádza zmes hudobných súborov a komprimovaných zvukových súborov, budú sa prehrávať len hudobné
súbory.

Súbory s príponami líšiacimi sa od “.MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3”, “.wma” alebo “.m4a” 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 zariadenie USB nie je chránené autorským právom.

Trvá relatívne dlhý čas, než sa začne
prehrávať hudba.

Ak je na disku so súbormi MP3/WMA/AAC mnoho úrovní priečinkov alebo súborov, nejaký čas môže byť potrebný, kým sa hudba
začne prehrávať.

Ak je na disku so súbormi USB mnoho úrovní priečinkov alebo súborov, nejaký čas môže byť potrebný, kým 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 vyso-
kou bitovou rýchlosťou

K preskakovaniu môže dôjsť pri veľkých množstvách údajov, ako napríklad údaje s vysokou bitovou rýchlosťou.

Počas prehrávania sa hneď pre-
suňte na nasledujúcu skladbu.

Keď dáte súboru, ktorý nie je vo formáte MP3/WMA/AAC príponu “.MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3”, “.wma” alebo “m4a” alebo keď je
prehrávanie zakázané ochranou proti kopírovaniu, prehrávač preskočí na nasledujúcu skladbu.

Skladby sa neprehrávajú v požado-
vanom poradí.

Poradie prehrávania je poradie, v ktorom boli súbory zapísané napaľovacím programom, takže súbory sa nemusia prehrávať v
želanom poradí.

V audio systéme alebo na pamäťovom zariadení USB môže byť zapnutý režim náhodného výberu/prehrávania.

Monitor, vyhrievač, klimatizácia, audio a telefónne systémy 235



(240,1)

236 Monitor, vyhrievač, klimatizácia, audio a telefónne systémy

RÁDIO FM-AM S PRIPOJOVACÍM PORTOM USB (univerzálna sériová zbernica)
MEVHT33A1-CC10B709-D297-45B1-AE90-86306F820E64

MWAE0149X

1. Volič Napájanie/VOL (Hlasitosť)
2. <SETTING> Tlačidlo
3. <RPT> tlačidlo (opakovanie)
4. Tlačidlo MIX
5. Tlačidlá pamäte staníc
6. Tlačidlo A-Z
7. Volič OK/MENU
8. Tlačidlo Deň/noc
9. Tlačidlo Vyhľadať/skladba
10. <RADIO> Tlačidlo
11. <MEDIA> Tlačidlo
12. <DISP> tlačidlo (displej)
13. Tlačidlo telefónu
14. Tlačidlo Back

Základné ovládanie audio systému
MEVHT33A1-B79BE1E2-5B79-4A26-97F0-D61DFAE46728

Audio systém funguje, keď je spínač zapaľovania v
zapnutej polohe ON alebo ACC.

Volič napájania/VOL:
ZAPNUTIE/VYPNUTIE napájania

Audio systém sa zapína stlačením voliča Power/
VOL.

Systém sa zapne a prejde do režimu, ktorý sa
používal bezprostredne pred vypnutím systému.

Audio systém sa vypína stlačením voliča Power/
VOL.

Ovládanie hlasitosti

Hlasitosť ovládajte otáčaním voliča Power/VOL.

Hlasitosť zvuku zvýšte otáčaním voliča Power/VOL
v smere chodu hodinových ručičiek.

Hlasitosť zvuku znížte otáčaním voliča Power/VOL
proti smeru chodu hodinových ručičiek.

Tlačidlo Back:

Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazov-
ku.

Tlačidlo <SETTING> (Nastavenie):
Ak chcete nakonfigurovať nastavenia [Audio], [Ho-
diny], [Rádio] alebo [Jazyk], vykonajte nasledujúci
postup:

1. Stlačte tlačidlo <SETTING> .

2. Otočte ovládač OK/MENU v smere alebo proti
smeru hodinových ručičiek. Zobrazenie zmien
v nasledovnom poradí:

[Zvuk] ⇔ [Hodiny] ⇔ [Radio] ⇔ [Jazyk]

3. Stlačte volič OK/MENU pre zvolenie položky.

Po vykonaní úprav nastavenia opakovane stlačte
tlačidlo Späť alebo stlačte tlačidlo <SETTING> .

Nastavenia audia:
Stlačte tlačidlo <SETTING> pre zobrazenie obra-
zovky ponuky nastavenia. Otáčaním voliča OK/
MENU zvýraznite tlačidlo <Audio> a potom stlačte
volič OK/MENU.

Režim môžete zmeniť otáčaním voliča OK/MENU
nasledovne:

[Zvuk] ⇔ [Rýchlosť hlas.] ⇔ [Zvýraznenie basov] ⇔
[Audio Reset]

Zvýraznenú položku vyberte stlačením voliča OK/
MENU.

Otáčaním voliča OK/MENU v smere alebo proti
smeru hodinových ručičiek nastavte nasledujúce
položky a potom potvrďte stlačením voliča OK/
MENU.
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Ponuka Zvuk

Basy:

Tento ovládač použite na zvýraznenie alebo po-
tlačenie basov.

Výšky:

Tento ovládač použite na zvýraznenie alebo po-
tlačenie výšok.

Vyváž.:

Tento ovládač použite na nastavenie vyváženia
hlasitosti medzi ľavými a pravými reproduktormi.

Hlasitosť:

Tento ovládač použite na nastavenie vyváženia
hlasitosti medzi prednými a zadnými reproduktor-
mi.

Ponuka rýchlosť hlas.

Tento režim automaticky ovláda výstupnú hlasi-
tosť z reproduktorov na základe rýchlosti vozidla.

Úpravou nastavenia na OFF sa funkcia rýchlej
hlasitosti vypne.

Ponuka Zosilnenie basov

Zapnutie alebo vypnutie funkcie zosilnenia basov,
ktorá zvýrazňuje nižšie zvukové frekvencie.

Nastavenie hodín:
Stlačte tlačidlo <SETTING> pre zobrazenie obra-
zovky ponuky nastavenia. Otáčaním voliča OK/
MENU zvýraznite tlačidlo <Clock> a potom stlačte
volič OK/MENU.

Otáčaním voliča OK/MENU budete režim meniť
nasledovne:

[Nastaviť čas] ⇔ [ON/OFF] ⇔ [Formát]

Nastaviť čas

Vyberte položku <Set Time> a hodiny potom
nastavte nasledovne:

Začne blikať zobrazenie hodín. Otáčaním voliča
OK/MENU nastavte hodiny a potom stlačte volič
OK/MENU. Začne blikať zobrazenie minút. Otáča-
ním voliča OK/MENU nastavte minúty a nastavenie
hodín potom dokončite stlačením voliča OK/ME-
NU.

Zapnutie/vypnutie

Nastavenie zobrazenia hodín môžete zapnúť a
vypnúť. Po zapnutí nastavenia sa zobrazia hodiny.
(Hodiny sa budú zobrazovať aj po vypnutí napája-
nia audio jednotky). Keď je nastavenie vypnuté,
hodiny sa nezobrazia.

Formát

Zobrazenie hodín prepínajte medzi režimom 24-
hodinového a 12-hodinového času.

Hodiny sa dajú nastaviť aj na informačnom displeji
vozidla. Pozrite si časť “Hodiny” (Str. 103).

Nastavenie rádia::
Stlačte tlačidlo <SETTING> pre zobrazenie obra-
zovky ponuky nastavenia. Otáčaním voliča OK/
MENU zvýraznite tlačidlo <Radio> a potom stlačte
volič OK/MENU. Pomocou voliča OK/MENU vyberte
režim.

TA (Dopravné správy)

Tento ovládací prvok použite na zapnutie alebo
vypnutie dopravných hlásení pri spustení zariade-
nia.

Otáčaním voliča OK/MENU v smere alebo proti

smeru hodinových ručičiek vyberte a potom stlač-
te volič OK/MENU na potvrdenie.

DAB prerušenie (ak je vo výbave)

Zapnite alebo vypnite konkrétne uvedené digitálne
prerušenia. Po zvolení sa rozhlasové stanice DAB
(Digital Audio Broadcasting) prerušia, ak je k
dispozícii konkrétna správa.

Otáčaním voliča OK/MENU v smere alebo proti
smeru hodinových ručičiek nastavte a potom
stlačením voliča OK/MENU vyberte.

Ref. DAB zoznam (ak je vo výbave)

Tento režim vyberte, ak chcete manuálne aktuali-
zovať zoznam staníc DAB.

Stlačením voliča OK/MENU spustíte vyhľadávanie
staníc. Objaví sa správa s potvrdením. O chvíľu sa
stanice aktualizujú a začne hrať posledná stanica
(ak je to možné).

Ref. FM zoznam

Výberom tohto režimu obnovíte zoznam staníc
FM.

EPG (ak je súčasťou výbavy)

Funkcia elektronického programového sprievodcu
(EPG) pre DAB je navrhnutá tak, aby ponúkla
používateľovi podobné funkcie ako televízny elek-
tronický programový sprievodca, ale pre rádio a
súvisiace dátové služby, napr.:

* zobrazenie rozvrhov s programami a poduja-
tiami

* vyhľadávanie v aktuálnych a budúcich zozna-
moch programov

Funkcia Intellitext (ak je súčasťou výbavy)
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Správy Intellitext sú špeciálny formát správ s
dynamickými titulkami (DL), ktoré poskytujú údaje,
ako napríklad šport alebo novinky.

Nastavenie jazyka:
Stlačte tlačidlo <SETTING> pre zobrazenie obra-
zovky ponuky nastavenia. Otáčaním voliča OK/
MENU zvýraznite tlačidlo <Language> a potom
stlačte volič OK/MENU.

Vyberte príslušný jazyk a stlačte volič OK/MENU. 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 <MEDIA>:

Stlačte tlačidlo <MEDIA> na prehrávanie kompati-
bilného zariadenia, keď je pripojené.

Po každom stlačení <MEDIA> stlačíte tlačidlo, zdroj
zvuku sa zmení takto:

[USB/iPod] ? [BT Audio] ? [USB/iPod]

Nedostupné zdroje sa preskočia.

Tlačidlo telefónu:

Pozrite si časť “Bluetooth® Hands-Free telefónny
systém (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 245).

Ovládanie rádia
MEVHT33A1-282014B8-11B8-428F-8351-3C0C9EF3B0CC

Audio systém funguje, keď je spínač zapaľovania v
zapnutej polohe ON alebo ACC.

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
alebo FM.

3. Podržte stlačený spínač <SETTING> na viac
ako 3 sekundy.

4. Po 3 sekundách podržte tlačidlo <SETTING> a
otáčajte voličom OK/MENU proti smeru hodi-
nových ručičiek, kým nebudete počuť 3 kliknu-
tia, v smere hodinových ručičiek, kým
nebudete počuť 3 kliknutia, a potom proti
smeru hodinových ručičiek, kým nebudete
počuť 3 kliknutia.

5. Volič OK/MENU otáčajte, pokým sa nezvýrazní
položka „Región“ a stlačte volič OK/MENU.

6. Vyberte príslušnú oblasť a stlačte tlačidlo OK/
MENU.

7. Ak chcete použiť toto nastavenie, vypnite
audiosystém, prepnite spínač zapaľovania do
polohy "OFF". Potom raz otvorte a zatvorte
dvere vodiča a pri zatvorených dverách po-
čkajte viac ako 2 minúty. Potom otvorte a
zatvorte dvere a prepnite spínač zapaľovania
do polohy "ON".

Ak nie je možné zmeniť frekvenčný rozsah a
špecifikáciu kroku, odporúča sa obrátiť sa na
predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

Tlačidlo <RADIO>:

Keď sa tlačidlo <RADIO> stlačí v čase, keď sa
prehráva iný zdroj zvuku, tento iný zdroj zvuku sa
vypne a zapne sa rádio.

Ak chcete zmeniť rádiové pásma, stlačte tlačidlo
<RADIO> kým sa nezobrazí požadované pásmo.

Modely s funkciou DAB:

FM 1 ? FM 2 ? DAB1 ? DAB2 ? AM ? FM 1

Modely bez funkcie DAB:

FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1

Stlačením a podržaním <RADIO> tlačidla sa aktu-
alizujú zoznamy staníc.

Tlačidlo Vyhľadať/skladba:

Krátko stlačte tlačidlo Vyhľadať/Skladba, aby ste
manuálne zmenili frekvenciu.ze chladiacej kvapa-
liny.

Ak chcete automaticky nastaviť frekvenciu vysie-
lacej stanice, stlačte a podržte tlačidlo Vyhľadať/
Skladba. Keď systém naladí vysielajúcu stanicu,
zastaví sa na nej.

Režim [FM]:

Stlačením tlačidla Hľadať/skladba spustíte režim
ladenia. Krátkym stlačením tlačidla zvyšujete alebo
znižujete frekvenciu v krokoch. Ak tlačidlo podržíte
dlhšie, aktivujete režim vyhľadávania. Tuner rádia
spustí vyhľadávacie ladenie od nízkych po vysoké
alebo od vysokých po nízke frekvencie a zastaví sa
pri nasledujúcej nájdenej stanici. Počas režimu
vyhľadávacieho ladenia je výstup audio systému
stíšený. Ak sa v rámci celého pásma nenájde
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žiadna vysielacia stanica, vráti sa k pôvodnej
frekvencii.

Režim [DAB]:

Stlačením tlačidla Hľadať/skladba vyberte nasle-
dujúcu alebo predchádzajúcu stanicu. Dlhé stlače-
nie spustí vyhľadávanie podľa zostavy.

&1 &2 &3 &4 &5 &6 Tlačidlá pamäte staníc:

Ak počas príjmu rádia stlačíte tlačidlo pamäte
stanice na menej ako 2 sekundy, zvolíte uloženú
rádiostanicu.

Modely s funkciou DAB

Audio systém je schopný uložiť až 12 frekvencií
staníc 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
staníc 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 pamäťovej predvoľby

&1 -&6 , až pokým nezaznie pípnutie.

3. Zobrazí sa číslo pamäte stanice, čo znamená,
že pamäť je uložená správne.

4. Kroky 1 - 3 vykonajte aj pre všetky ostatné
tlačidlá predvolieb staníc.

Ovládanie systému údajov rádia (RDS) (ak je
súčasťou výbavy):
RDS je systém, prostredníctvom ktorého sa pre-
nášajú kódované informácie staníc v pásme FM
popri normálnom FM vysielaní rádiostanice. Sy-
stém RDS poskytuje informačné služby ako naprí-
klad názov stanice, dopravné informácie alebo
správy.

Vysielanie digitálneho zvuku (ak je súčasťou
výbavy):
DAB (Vysielanie digitálneho zvuku) je štandard pre
digitálne rádiové vysielanie.

Môžu sa prijímať rôzne druhy informácií, ktoré
vyberie vodič (cestovanie, výstrahy, správy, poča-
sie, šport atď.). Tieto informácie sa následne
poskytnú vodičovi.

V oblastiach so slabým príjmom signálu DAB môže
byť úplný názov stanice v zozname DAB a na
hlavnej obrazovke DAB skreslený. V tejto situácii
môže byť napriek tomu možné počúvať konkrétnu
rozhlasovú stanicu pri zníženej úrovni kvality
zvuku, čo však nie je vždy možné.

POZNÁMKA:
* Prevádzka v režime DAB je podobná režimu

FM, avšak môže sa mierne odlišovať.
* V niektorých krajinách alebo regiónoch ne-

musia byť niektoré z týchto služieb k dispo-
zícii.

Režim alternatívnej frekvencie (AF):

Režim AF pracuje v režime FM (rádio).

* Režim AF funguje v pásme FM (rádio) a bude

pokračovať v prevádzke na pozadí, ak je
vybraný akýkoľvek zdroj média.

* Funkcia AF porovnáva sily signálov a ako práve
naladenú stanicu zvolí stanicu s optimálnym
príjmom.

Funkcia programových služieb (PS) (funkcia
zobrazenia názvu stanice):
* FM:

Ak vyhľadávacím alebo manuálnym ladením
naladíte stanicu s RDS signálom, prijímajú sa aj
údaje RDS a zobrazí sa názov PS.

* DAB:
Ak vyhľadávacím alebo manuálnym ladením
naladíte stanicu, prijímajú sa aj údaje a zobrazí
sa názov PS.

TA (Dopravné správy):
Táto funkcia je aktívna v režime FM/DAB (rádio).
Táto funkcia bude stále pracovať v pozadí, ak
vyberiete akýkoľvek zdroj média.

Funkcia prerušenia dopravných správ:

Keď dôjde k prijatiu dopravnej správy, správa sa
naladí a na displeji sa zobrazí upozorňovacia
správa s názvom rádiostanice. Po skončení do-
pravných správ sa jednotka vráti k tomu zdroju,
ktorý bol aktívny pred začatím dopravných správ.

Ak tlačidlo Späť 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.
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Port pripojenia USB (Universal Serial Bus)
MEVHT33A1-0C1B3131-4FFA-4E3A-96CD-7F1A7D929A9F

Základná obsluha zariadenia USB:
Pripojovací port USB sa nachádza v spodnej časti
prístrojového panela. Pozrite si časť “Port pripoje-
nia USB (Universal Serial Bus)” (Str. 242). Pamäťové
zariadenie USB pripojte k pripojovaciemu portu
USB. 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 pamäťové-
ho zariadenia USB, pamäťové zariadenie USB
spustíte stlačením voliča napájania/VOL.

Tlačidlo <MEDIA>:

Ak chcete ovládať pamäťové zariadenie USB,
stlačte tlačidlo <MEDIA> opakovane, kým sa ne-
zvolí režim USB.

Zobrazenie zoznamu:
Počas prehrávania skladby stlačte volič OK/MENU,
aby ste dostupné skladby zobrazili v režime
zobrazenia zoznamu. Ak chcete vybrať skladbu
zo zoznamu, otočte voličom OK/MENU a potom
stlačte volič OK/MENU.

Rýchle vyhľadávanie:
V režime zobrazenia zoznamu môžete pomocou
rýchleho vyhľadávania v zozname nájsť určitú
skladbu. Stlačte tlačidlo A-Z, potom volič OK/MENU
otočte na prvé písmeno názvu skladby a následne
stlačte volič OK/MENU. Ak sa nájdu, zobrazí sa
zoznam dostupných skladieb. Vyberte preferovanú

skladbu a stlačením ovládača OK/MENU ju pre-
hrajte.

Tlačidlo Vyhľadať/skladba:

Stlačením a podržaním tlačidla vyhľadávania/
skladby vykonáte rýchle pretáčanie dopredu alebo
dozadu v rámci skladby. Po uvoľnení tlačidla sa
bude skladba prehrávať normálnou rýchlosťou
prehrávania.

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 chcete vybrať želaný priečinok:

1. Stlačte volič OK/MENU a potom stlačte tlačidlo
Späť, aby sa zobrazil zoznam priečinkov.

2. Želaný priečinok vyberte otáčaním voliča OK/
MENU.

3. Do tohto priečinka vstúpte stlačením voliča
OK/MENU.

4. Opätovným stlačením voliča OK/MENU spustí-
te prehrávanie prvej skladby vo vybranom
priečinku. Ak chcete vybrať inú skladbu v
priečinku, otáčajte voličom OK/MENU, kým sa
nezvýrazní preferovaná skladba, a potom
stlačte volič OK/MENU.

Ak aktuálne zvolený priečinok obsahuje podprie-
činky, po stlačení voliča OK/MENU sa zobrazí nová
obrazovka so zoznamom podpriečinkov. Otočte

voličom OK/MENU a potom stlačením voliča OK/
MENU vyberte podpriečinok. Ak sú skladby nahraté
aj v koreňovom priečinku, vyberte položku prie-
činka [Root].

Pre návrat na obrazovku s predchádzajúcim prie-
činkom stlačte tlačidlo Späť.

Tlačidlo <RPT>:

Stlačte tlačidlo <RPT> a aktuálna skladba sa bude
prehrávať nepretržite.

Tlačidlo <MIX>:

Stlačte tlačidlo <MIX> a všetky skladby vo vybra-
nom priečinku sa budú prehrávať v náhodnom
poradí.

Tlačidlo <DISP>:

Počas prehrávania skladby s nahratými informač-
nými označeniami (označenia ID3-tag) sa bude
zobrazovať názov prehrávanej sklady.

Keď sa tlačidlo <DISP> stláča opakovane, spolu s
názvom skladby sa môžu zobraziť nasledovné
ďalšie informácie o skladbe:

[Čas skladby] ? [Interpret] ? [Album] ? [Čas
skladby]

Podrobnosti skladby:

Stlačením a podržaním <DISP> sa zobrazenie
prepnete na podrobný prehľad. Stlačením tlačidla
Späť sa vrátite na zobrazenie režimu hlavného
zobrazenia.
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Obsluha prehrávača iPod
MEVHT33A1-B9210394-D769-4231-ACBF-E9158BD1B4C7

Pripojenie prehrávača iPod:
Pripojovací port USB sa nachádza v spodnej časti
prístrojového panela. Pozrite si časť “Port pripoje-
nia USB (Universal Serial Bus)” (Str. 242).

Po pripojení prehrávača iPod k vozidlu bude
možné hudobnú knižnicu prehrávača iPod obslu-
hovať pomocou ovládacích prvkov audia vozidla.

Ak vaše zariadenie iPod podporuje nabíjanie cez
pripojenie USB, jeho batéria sa bude počas pripo-
jenia k vozidlu nabíjať, keď bude spínač zapaľova-
nia v zapnutej polohe ON.

Kompatibilita:
Systémová jednotka musí byť kompatibilná so
všetkými zariadeniami (minulými a budúcimi), kto-
ré podporujú protokol príslušenstva Apple na
prepojení USB.

Patrí sem (a nielen):

* iPod touch 5 (iOS 9.3.5)
* iPhone 7 Plus (iOS 10.1.1, 11.0.3, 11.1.2)
* iPhone 8 (iOS 11.2)
* iPhone 8 Plus (iOS 11.2.5)
* iPhone X (iOS 11.2, 12.0.1)

POZNÁMKA:

Tento audio systém nepodporuje nabíjanie za-
riadení iPad.

Tlačidlo <MEDIA>:

Ak chcete ovládať iPod, stlačte tlačidlo <MEDIA>
opakovane, kým sa nezvolí režim USB/iPod, a
potom stlačte ovládač OK/MENU.

Zobrazenie zoznamu:
Počas prehrávania skladby stlačte ovládač OK/
MENU, čím zobrazíte ponuku iPod.

Základná obsluha zariadenia iPod:
Rozhranie:

Rozhranie pre obsluhu prehrávača iPod zobrazené
na displeji audio systému je podobné rozhraniu
prehrávača iPod. Skladbu na prehrávači iPod
prehrajte pomocou voliča OK/MENU.

Nasledovné položky možno zvoliť na obrazovke
zoznamu ponuky.

* [Playlists]
* [Artists]
* [Albums]
* [Songs]
* [More...]
Ďalšie informácie o každej položke nájdete v
používateľskej príručke k prehrávaču iPod.

Rýchle vyhľadávanie:
V režime zobrazenia zoznamu môžete pomocou
rýchleho vyhľadávania v zozname nájsť určitú
skladbu. Stlačte tlačidlo A-Z, potom volič OK/MENU
otočte na prvé písmeno názvu skladby a následne
stlačte volič OK/MENU. Ak sa nájdu, zobrazí sa
zoznam dostupných skladieb. Vyberte preferovanú
skladbu a stlačením ovládača OK/MENU ju pre-
hrajte.

Tlačidlo Vyhľadať/skladba:

Stlačením a podržaním tlačidla vyhľadávania/
skladby vykonáte rýchle pretáčanie dopredu alebo
dozadu v rámci skladby. Po uvoľnení tlačidla sa

bude skladba prehrávať normálnou rýchlosťou
prehrávania.

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.

Tlačidlo <RPT>:

Stlačte tlačidlo <RPT> a aktuálna skladba/prieči-
nok sa bude prehrávať nepretržite.

Tlačidlo <MIX>:

Stlačte tlačidlo <MIX> a všetky skladby vo vybra-
nom zozname skladieb sa budú prehrávať v
náhodnom poradí.

Tlačidlo <DISP>:

Počas prehrávania skladby s nahratými informač-
nými označeniami (označenia ID3-tag) sa bude
zobrazovať názov prehrávanej sklady.

Keď sa tlačidlo <DISP> stláča opakovane, spolu s
názvom skladby sa môžu zobraziť nasledovné
ďalšie informácie o skladbe:

Čas skladby ? Interpret ? Album ? Čas skladby

Podrobnosti skladby:

Stlačením a podržaním <DISP> sa zobrazenie
prepnete na podrobný prehľad. Na hlavné zobra-
zenie sa vrátite stlačením tlačidla Back.
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Činnosť audio prehrávača Bluetooth®
MEVHT33A1-24EB5878-DD1E-4649-A1E0-2A268E8F1903

Regulačné informácie:

Bluetooth® je ochranná známka
vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jej licenciu
vlastní spoločnosť Visteon Cor-
poration.

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. Pozrite si časť “Položky nastavenia” (Str.
246).

Tlačidlo <MEDIA>:

Ak chcete spustiť streamovanie zvuku cez
Bluetooth®, stlačte tlačidlo <MEDIA> opakovane,
kým sa nezobrazí položka [BT Audio].

Typ zobrazenia zobrazený na audio systéme sa
môže odlišovať v závislosti od verzie Bluetooth®
zariadenia.

Tlačidlo Vyhľadať/skladba:

Stlačením a podržaním tlačidla vyhľadávania/
skladby vykonáte rýchle pretáčanie dopredu alebo
dozadu v rámci skladby. Po uvoľnení tlačidla sa

bude skladba prehrávať normálnou rýchlosťou
prehrávania.

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.

Tlačidlo <RPT>:

Stlačte tlačidlo <RPT> a aktuálna skladba/prieči-
nok sa bude prehrávať nepretržite.

Tlačidlo <MIX>:

Stlačte tlačidlo <MIX> a všetky skladby vo vybra-
nom zozname skladieb sa budú prehrávať v
náhodnom poradí.

Tlačidlo <DISP>:

Počas prehrávania skladby s nahratými informač-
nými označeniami (označenia ID3-tag) sa bude
zobrazovať názov prehrávanej sklady.

Keď sa tlačidlo <DISP> opakovaným stlačením
tlačidla sa spolu s názvom skladby zobrazia aj
ďalšie informácie o skladbe.

Podrobnosti skladby:

Stlačením a podržaním <DISP> sa zobrazenie
prepnete na podrobný prehľad. Na hlavné zobra-
zenie sa vrátite stlačením tlačidla Back.

Volič OK/MENU:
Po stlačení voliča OK/MENU počas prevádzky
zvuku Bluetooth® sa sprístupnia nasledujúce po-
nuky. (Dostupné ponuky sa môžu líšiť v závislosti
od pripojeného zariadenia.) Pomocou voliča OK/
MENU zvýraznite a vyberte preferovanú ponuku.

Playlisty

Zobrazí sa rozhranie podobné tomu na pripoje-
nom iPode.

Rádio

Táto ponuka sa zobrazí len vtedy, keď je pripojený
iPhone. Zobrazujú sa rozhlasové stanice stiahnuté
do iPhonu prostredníctvom hudobnej aplikácie.

PORT PRIPOJENIA USB (Universal Serial Bus)
MEVHT33A1-DDE8EC51-917D-4AE6-9DE9-45D1D711E60E

VÝSTRAHA
Zariadenie USB nepripájajte, neodpájajte ani
neovládajte počas jazdy. Takéto konanie vás
môže rozptyľovať. V prípade rozptýlenia by ste
mohli stratiť kontrolu nad vozidlom a spôsobiť
nehodu alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE
* Zariadenie USB nezasúvajte do portu USB

silou. Vkladanie zariadenia USB do pripo-
jovacieho portu USB pod uhlom alebo
obráteným spôsobom môže poškodiť pri-
pojovací port USB. Ubezpečte sa, že za-
riadenie USB je do pripojovacieho portu
USB pripojené správne.

* Pri vyťahovaní zariadenia USB z pripojova-
cieho portu USB nechytajte kryt pripojova-
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cieho portu USB (ak je súčasťou výbavy).
Mohlo by to poškodiť pripojovací port USB
a kryt pripojovacieho portu USB (ak je
súčasťou výbavy).

* Kábel USB nenechávajte na mieste, kde by
ste mohli neúmyselne potiahnuť. Ťahanie
za kábel môže poškodiť pripojovací port
USB.

Podrobnosti o správnom používaní a starostlivosti
o zariadenie nájdete v informáciách pre vlastníka
od výrobcu vášho zariadenia.

MWAE0882X

Pripojovací port USB sa nachádza v spodnej časti
prístrojového panela. Do tohto portu pripojte
konektory zariadení USB alebo iPod.

OVLÁDANIE ZVUKU NA VOLANTE
MEVHT33A1-41981ECB-7687-4D9C-9B99-B9724805F703

MWAE0687X

1. Tlačidlá ovládania ponuky
2. Otočný volič
3. Tlačidlo ovládania hlasitosti
4. Tlačidlá Vyhľadať/skladba

Audio systém môžete ovládať pomocou ovládačov
na volante. Niektoré funkcie nemusia byť k dispo-
zícii v závislosti od pripojeného zvukového zaria-
denia a iných podmienok.

Tlačidlá ovládania ponuky/rolovací volič
MEVHT33A1-6D6316DD-C24A-4A51-B017-90C42643B934

Stlačte tlačidlo / a prepnite informačný
displej vozidla do režimu zvuku. Stlačením rolova-
cieho voliča zobrazíte dostupné ponuky zdrojov
zvuku.

Otáčaním otočného ovládača zvýraznite prefero-
vaný zdroj zvuku a potom stlačením ovládača
vyberte zdroj zvuku.

Tlačidlo ovládania hlasitosti
MEVHT33A1-F025A515-EDBF-48B2-8296-768B2DCE9B92

Stlačte + alebo − na boku tlačidla, čím zvýšite alebo
znížite hlasitosť.

Tlačidlá Vyhľadať/skladba
MEVHT33A1-7DDD50A0-4BE6-4ED4-A229-4F3D7B6CA32A

* RÁDIO
— Stlačenie / kratšie

Nasledujúca alebo predchádzajúca stanica

— Stlačenie / dlhšie
Ďalšia alebo predchádzajúca dostupná
prednastavená stanica

* USB zariadenie, iPod alebo Bluetooth® audio
— Stlačenie / kratšie

Nasledujúca skladba alebo začiatok aktu-
álnej skladby (predchádzajúca skladba v
prípade, že tlačidlo stlačíte hneď po začatí
prehrávania aktuálnej skladby)

— Stlačenie / dlhšie
Pretáčanie dopredu alebo dozadu

STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE USB
MEVHT33A1-AF4F4D49-16AB-49DE-9190-60DC93958277

* Nedotýkajte sa terminálovej časti pamäťového
zariadenia USB.

* Na pamäťové zariadenie USB neumiestňujte
ťažké predmety.

* Pamäťové zariadenie USB neskladujte na mie-
stach s vysokou vlhkosťou.

* Pamäťové zariadenie USB nevystavujte pria-
memu slnečnému žiareniu.

* Na pamäťové zariadenie USB nevylievajte
žiadne kvapaliny.

Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k
pamäťovému zariadeniu USB.
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MEVHT33A1-E2DAEAFF-6B29-45EC-AEF9-457A39885BCD
Anténa sa nachádza v zadnej časti strechy vozidla.

UPOZORNENIE
* Ľad nahromadený na anténe môže mať

vplyv na výkon rádia. Odstráňte ľad, aby sa
obnovil príjem rádia.

* Pri odstraňovaní snehu zo strechy nevyví-
jajte veľkú silu na anténu. To môže spôso-
biť poškodenie antény a preliačiny na
strešnom paneli.

* Pri použití vysokotlakovej umývačky
chráňte anténu pred vysokotlakovou dý-
zou. Mohlo by sa deformovať alebo po-
škodiť tesnenie.

* Hodnota výkonu môže byť ovplyvnená,
keď sa na strešných blokoch rádio signálu
nesie náklad. Ak je to možné, neumiest-
ňujte náklad do blízkosti antény.

MEVHT33A1-433608FE-D4D9-4693-ADC1-026C2CCCF895
Keď montujete autotelefón alebo CB stanicu do
vášho vozidla značky, nezabudnite dodržiavať
nasledujúce upozornenia, pretože v opačnom
prípade môže nové zariadenie nezvratne ovplyvniť
elektronické ovládacie moduly alebo zväzok ká-
blov systému elektronického ovládania.

VÝSTRAHA
* Mobilný telefón by sa počas jazdy nemal

používať na žiadne účely, aby ste sa mohli
plne venovať riadeniu vozidla. Niektoré
jurisdikcie zakazujú používanie mobilných
telefónov počas jazdy.

* Ak musíte uskutočniť hovor počas pohybu
vozidla, veľmi odporúčame použitie reži-
mu používania mobilného telefónu bez
použitia rúk (ak je súčasťou výbavy). Ne-
ustále dávajte mimoriadny pozor, aby ste
všetku pozornosť venovali ovládaniu vo-
zidla.

* Ak si počas rozhovoru v pohybujúcom sa
vozidle potrebujete zapísať poznámku,
zastavte vedľa cesty na bezpečnom mie-
ste a pre zaznamenaním poznámky vo-
zidlo zastavte.

UPOZORNENIE
* Anténu umiestnite čo možno najďalej od

modulov elektronického ovládania.

* Anténny drôt udržiavajte najmenej 20 cm
od zväzku káblov systému elektronického
ovládania. Kábel antény neveďte popri
žiadnom elektrickom zväzku.

* Nastavte pomer stojatých vĺn antény
podľa odporúčaní výrobcu.

* Uzemňovací kábel z konštrukcie CB rádia
upevnite ku kostre.

* Podrobné informácie sa odporúčajú u
predajcu NISSAN alebo v kvalifikovanom
servise.

RÁDIOVÁ ANTÉNARÁDIOVÁ ANTÉNA AUTOTELEFÓN ALEBO CB RÁDIOAUTOTELEFÓN ALEBO CB RÁDIO
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MEVHT33A1-82D02A04-6737-45EF-9A7E-CD163F2E47BC
Pre modely so systémom NissanConnect:

Pozrite si samostatnú príručku vlastníka pre sy-
stém NissanConnect.

VÝSTRAHA
* Telefón používajte po zastavení vozidla na

bezpečnommieste. Ak musíte telefón pou-
žiť počas jazdy, neustále dávajte mimo-
riadny pozor, aby ste všetku pozornosť
venovali ovládaniu vozidla.

* Ak zistíte, že počas používania telefónu
nedokážete všetku pozornosť venovať
ovládaniu vozidla, zíďte predtým z cesty
na bezpečné miesto a vozidlo zastavte.

UPOZORNENIE
Aby ste zabránili vybitiu batérie vozidla, po
spustení systému e-POWER použite telefón.

Bluetooth® je bezdrôtový rádiový komunikačný
štandard. Tento systém ponúka možnosť telefo-
novania bez použitia rúk, ktorá zvyšuje váš kom-
fort počas jazdy.

Ak chcete používať Bluetooth® Hands-Free tele-
fónny systém, váš mobilný telefón najskôr musí byť
nastavený. Pozrite si časť “Nastavenia rozhrania
Bluetooth®” (Str. 246). Po nastavení sa režim
telefonovania bez použitia rúk na registrovanom
mobilnom telefóne automaticky aktivuje (pro-
stredníctvom Bluetooth®), keď sa tento telefón
dostane do blízkosti.

Po pripojení telefónu sa na displeji audio systému
objaví správa s upozornením v prípade prichádza-

júceho hovoru, ako aj v prípade odchádzajúceho
hovoru.

Keď je hovor aktívny, komunikáciu bez použitia rúk
umožňuje audio systém, mikrofón a ovládacie
tlačidlá namontované na volante.

Ak sa v tom čase používa audio systém, rádio, iPod,
USB audio alebo Bluetooth® audio sa stlmí a
zostane stlmené až do ukončenia aktívneho ho-
voru.

Systém Bluetooth® možno nebude schopný pripo-
jiť sa k vášmu mobilnému telefónu z nasledovných
dôvodov:

* Mobilný telefón je príliš ďaleko od vozidla.
* Neaktivovali ste režim Bluetooth® na vašom

mobilnom telefóne.
* Váš mobilný telefón nebol spárovaný so sy-

stémom Bluetooth® audio systému.
* Mobilný telefón nepodporuje technológiu

Bluetooth®.

POZNÁMKA:
* Podrobnosti si pozrite v príručke vášho

mobilného telefónu.
* Ak potrebujete pomoc pri integrácii vášho

mobilného telefónu, navštívte predajcu
značky NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

REGULAČNÉ INFORMÁCIE
MEVHT33A1-2F1BF736-F6CD-4742-9449-67C7809AB0C7

Ochranná známka Bluetooth®
MEVHT33A1-BD45643D-ABF6-4AC6-8160-A47031380553

Bluetooth® je ochranná známka
vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jej licenciu
vlastní spoločnosť Visteon Cor-
poration.

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
MEVHT33A1-DA00BA54-3259-4618-B350-04387445020F

Prístrojový panel:

MWAE0141X

Tlačidlo <A-Z>
Volič OK/MENU
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Bluetooth® HANDS-FREE TELEFÓNNY
SYSTÉM (ak je súčasťou výbavy)
Bluetooth® HANDS-FREE TELEFÓNNY SYSTÉM (ak je súčasťou výbavy)



(250,1)

246 Monitor, vyhrievač, klimatizácia, audio a telefónne systémy

Späť Tlačidlo
Telefón Tlačidlo

Ovládanie na volante:

MWAE0688X

Príklad

Tlačidlo ovládania hlasitosti
TELEFÓN ODOSLAŤ Tlačidlo
TELEFÓN UKONČIŤ Tlačidlo

Mikrofón:

Mikrofón sa nachádza v blízkosti lampičky na
čítanie.

NASTAVENIA ROZHRANIA Bluetooth®
MEVHT33A1-87C2CF01-CB9A-43E4-8FF3-7188D1D779DC

Párovanie zariadenia
MEVHT33A1-F5C68208-60A1-4F49-8CBE-3CFE32FD62A6

Vstúpte do ponuky nastavenia telefónu tlačidlom
na prístrojovej doske, vyberte tlačidlo

[Bluetooth] a potom skontrolujte, či je Bluetooth®
nastavený na zapnutý. (Pomocou voliča OK/MENU
ho zapnete.)

Ak chcete systém Bluetooth® nastaviť na párova-
nie (pripojenie alebo registrovanie) vášho prefero-

vaného mobilného telefónu, vykonajte nasledujúci
postup.

1. Ak chcete zariadenie spárovať, na displeji
vyberte kláves [Skenovať zariadenie] alebo
[Párovať zariadenie]. Pozrite si časť “Položky
nastavenia” (Str. 246).

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,
zariadenie Bluetooth® budete musieť čo-
skoro nabiť.

* Pripojiť môžete až 5 rôznych zariadení
Bluetooth®. V jednom momente však môžete
použiť len jedno z týchto zariadení. Ak máte
zaregistrovaných 5 rôznych zariadení
Bluetooth®, nové zariadenie môže len nahradiť
jedno z 5 existujúcich spárovaných zariadení.

* Postup párovania a činnosť sa môžu odlišovať
v závislosti od typu zariadenia a kompatibility.
Ďalšie podrobnosti nájdete v príručke vlastníka
zariadenia Bluetooth®.

Položky nastavenia
MEVHT33A1-CE1576C4-9064-4B98-9838-1C40360779B3

Pre nastavenie systému Bluetooth® so zariadením
stlačte na prístrojovej doske. Zobrazí sa
ponuka telefónu.

MJVH0847X

Dostupné položky:

* [Scan devices]
Zobrazí sa zoznam detegovaných zariadení
Bluetooth®.

* [Pair device]
Zariadenia Bluetooth® môžete spárovať so
systémom. Zaregistrovať môžete maximálne
5 zariadení Bluetooth®.

* [Vybrať zariadenie]
Spárované zariadenia Bluetooth® sa zobrazia
v zozname a môžete si ich vybrať na pripo-
jenie.

* [Odstrániť zariadenie]
Registrované zariadenie Bluetooth® môžete
odstrániť.
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* [Nastavenia]
Dostupné sú ponuky nastavení telefónu. Po-
zrite si časť “Všeobecné nastavenia” (Str. 250).

* [Bluetooth]
Ak je toto nastavenie vypnuté, spojenie medzi
zariadeniami Bluetooth® a interným modulom
Bluetooth® v automobile sa zruší.

Vyhľadať zariadenia:
1. Stlačte tlačidlo na prístrojovej doske.

Zvoľte kláves [Skenovať zariadenia]. Audio
jednotka vyhľadá zariadenia Bluetooth® a
zobrazí všetky nájdené zariadenia.

Skontrolujte, či je vaše zariadenie Bluetooth® v
tomto čase dostupné.

2. Zariadenie, ktoré chcete spárovať, vyberte
pomocou voliča OK/MENU.

3. Postup párovania závisí od pripájaného zaria-
denia:

a. Zariadenie bez kódu PIN:

Spojenie Bluetooth® sa vytvorí automaticky
bez akýchkoľvek ďalších zadaní.

b. Zariadenie s kódom PIN:

V závislosti od zariadenia sú možné dva rôzne
spôsoby párovania:
. Typ A:

Zobrazí sa hlásenie [Párovať] a [Zadajte Pin]
0000.

Potvrďte kód PIN na zariadení. Spojenie
Bluetooth® sa vytvorí.

. Typ B:

Zobrazí sa hlásenie [Požiadavka párovania]
a [Potvrdiť heslo] spolu s 6-ciferným kódom.
Na zariadení by sa mal zobraziť jedinečný,
identický kód. Ak je kód identický, potvrďte
ho na zariadení.

Spojenie Bluetooth® sa vytvorí.

Párovať zariadenie:
1. Na audio jednotke zapnite Bluetooth®. Pozrite

si časť “Bluetooth” (Str. 247).

2. Na párovanie použite audio jednotku:

Stlačte tlačidlo na prístrojovej doske.
Vyberte kláves <Párovať> zariadenie.

Postup párovania závisí od pripájaného zaria-
denia Bluetooth®:

a. Zariadenie bez kódu PIN:

Spojenie Bluetooth® sa vytvorí automaticky
bez akýchkoľvek ďalších zadaní.

b. Zariadenie s kódom PIN:

V závislosti od zariadenia sú možné dva rôzne
spôsoby párovania. Pozrite si časť “Vyhľadať
zariadenia” (Str. 247).

3. Na párovanie použite zariadenie Bluetooth®
audio/mobilný telefón:

a. Zapnite režim vyhľadávania zariadení
Bluetooth®.

Ak vyhľadávací režim nájde audio jednotku,
zobrazí sa na displeji zariadenia.

b. Vyberte jednotku označenú ako [My Car].

c. Ak sa to vyžaduje, zadajte číselný kód
zobrazený na príslušnom zariadení pomo-
cou klávesnice zariadenia a na zariadení
Bluetooth® stlačte tlačidlo potvrdenia.

Prevádzka sa môže líšiť v závislosti od zaria-
dení Bluetooth®.

Ďalšie podrobnosti nájdete v príručke vlastníka
príslušného zariadenia Bluetooth®.

Vybr. zariadenie:
Zoznam spárovaných zariadení zobrazuje, ktoré
zariadenia Bluetooth® audio alebo mobilné tele-
fóny boli spárované alebo zaregistrované do
systému. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť
k systému.

Nasledovné symboly (ak sú súčasťou výbavy)
označujú schopnosti registrovaného zariadenia:

* : Integrácia mobilného telefónu
* : Prúdenie zvuku (A2DP - Zdokonalený profil

distribúcie zvuku)

Odstr. zariadenie:
Registrované zariadenie môžete odstrániť z regis-
trácie v systéme Bluetooth®. Vyberte registrované
zariadenie a odstránenie potvrďte stlačením voliča
OK/MENU.

Bluetooth:
Nastavenie Bluetooth® môžete zapnúť a vypnúť
pomocou voliča OK/MENU.
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POUŽÍVANIE SYSTÉMU
MEVHT33A1-192EDD00-58E2-4D09-99A0-468F312E4B49

Režim handsfree možno ovládať tlačidlom
na prístrojovej doske.

Prijatie hovoru
MEVHT33A1-D6C3BCEB-1FB7-45EA-B62A-B60B20748FE7

MJVH0857X

Počas prijímania prichádzajúceho hovoru sa na
displeji audio jednotky zobrazí telefónne číslo
volajúceho (alebo správa s upozornením, že sa
telefónne číslo volajúceho nedá zobraziť) a pre-
vádzkové ikony. Jednotlivé ikony zvýraznite otáča-
ním voliča OK/MENU. Zvýraznenú ikonu vyberte
stlačením voliča OK/MENU.

Prijímanie a operácie počas hovoru:
Prijmite hovor výberom položky " ”.

Počas hovoru sú k dispozícii nasledujúce ikony:

* :
Túto položku vyberte, ak chcete hovor ukončiť.

* :
Túto položku vyberte, ak chcete hovor pod-
ržať.

* :
Túto položku vyberte, ak chcete hovor pre-
sunúť z Hands-Free telefónneho systému do
vášho mobilného telefónu.

* :
Túto položku vyberte, ak chcete hovor pre-
sunúť z mobilného telefónu späť do Hands-
Free telefónneho systému.

* #123:
Túto položku vyberte na zadávanie čísel počas
hovoru. Napríklad, túto funkciu použite pri
pokyne od automatického telefónneho systé-
mu na zadanie prídavných číslic.

Podržanie hovoru:
Ak chcete hovor podržať, vyberte „ ”. Opätovným
stlačením tlačidla OK/MENU prijmete hovor. Ak
chcete hovor odmietnuť, vyberte tlačidla na
volante.

Odmietnutie výzvy:
Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, vyberte
položku " " alebo stlačte tlačidla na
volante.

Uskutočnenie hovoru
MEVHT33A1-8EFB9872-8733-448E-ADBF-7E9620350923

VÝSTRAHA
Vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste a
pred vykonaním hovoru zatiahnite parkovaciu
brzdu.

MWAE0163X

Hovor môžete uskutočniť jednou z nasledujúcich
metód:

* Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu
* Manuálne vytáčanie telefónneho čísla
* Opätovné vytáčanie
* Použitie histórie hovorov

— [Outgoing]
— [Incoming]
— [Missed]

Uskutočnenie hovoru z telefónneho zoznamu:
Po vytvorení pripojenia Bluetooth® medzi registro-
vaným mobilným telefónom a Hands-Free telefón-
nym systémom sa údaje telefónneho zoznamu
automaticky prenesú do Hands-Free telefónneho
systému. Dokončenie prenosu môže nejakú chvíľu
trvať.
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POZNÁMKA:

Dáta telefónneho zoznamu sa vymažú keď:
* Prepnete na iný registrovaný mobilný tele-

fón.
* Odpojený mobilný telefón.
* Registrovaný mobilný telefón sa odstránil z

audio systému.

1. Stlačte tlačidlo na prístrojovom paneli.

2. Otáčaním voliča OK/MENU zvýraznite položku
[Telefónny zoznam] a stlačte volič OK/MENU.

3. Prechádzajte cez zoznam, vyberte príslušný
názov kontaktu (zvýraznený) a stlačte volič
OK/MENU.

4. Na obrazovke sa zobrazí číslo na vytočenie.
Číslo vytočte stlačením voliča OK/MENU.

Ak je zaregistrovaných viacero čísiel, vyberte
príslušnú ikonu.
. : Domov
. : Mobilný telefón
. : Kancelária

Rýchle vyhľadávanie v telefónnom zozname:

MJVH0858X

Režim rýchleho vyhľadávania môžete použiť na-
sledovne:

1. Stlačte tlačidlo <A-Z>.

2. Volič OK/MENU otočte na prvé písmeno alebo
číslo názvu kontaktu. Po zvýraznení písmeno
vyberte stlačením voliča OK/MENU.

3. Na displeji sa zobrazí príslušný názov(-y) kon-
taktu. V prípade potreby použite volič OK/
MENU na ďalšie prechádzanie na príslušný
názov kontaktu pre zavolanie.

4. Na obrazovke sa zobrazí číslo na vytočenie.
Číslo vytočte stlačením voliča OK/MENU.

Manuálne vytáčanie telefónneho čísla:

MWAE0158X

Ak chcete telefónne číslo vytočiť manuálne, vy-
konajte nasledujúci postup:

1. Stlačte tlačidlo na prístrojovom paneli a
otáčaním voliča OK/MENU zvýraznite položku
[Vytočiť číslo].

2. Stlačením voliča OK/MENU vyberte položku
[Vytočiť číslo].

3. Otáčaním voliča OK/MENU sa posúvajte a
zvýrazňujte jednotlivé čísla telefónneho čísla.
Zvýraznené číslo vyberte stlačením voliča OK/
MENU.

Ak chcete odstrániť posledné zadané číslo,
prejdite na symbol "/" (Návrat) a po zvýraz-
není stlačte volič OK/MENU. Posledné číslo sa
odstráni. Opakovaným stláčaním voliča OK/
MENU odstránite každé nasledujúce číslo.

4. Po zadaní posledného čísla prejdite na ”
symbol a stlačením tlačidla OK/MENU vytočte
číslo.
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Opätovné vytáčanie:
Ak chcete znovu vytočiť alebo zavolať na posledné
volané číslo, stlačte a podržte tlačidlo na
prístrojovom paneli alebo tlačidlo na volante
na viac ako 2 sekundy.

Použitie histórie hovorov:

MWAE0159X

Na vykonanie hovoru môžete použiť číslo zo
zoznamu vytočených, prijatých alebo zmeškaných
hovorov.

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo na prístrojovom
paneli a na displeji vyberte položku [História
hovorov].

2. Otáčaním voliča OK/MENU prejdite na položku
a danú položku vyberte stlačením voliča OK/
MENU.

Dostupné položky
. [Outgoing]

Režim vytočeného hovoru použite na vy-
konanie hovoru podľa zoznamu odchádza-
júcich (vytočených) hovorov.

. [Incoming]

Režim prijatého hovoru použite na vykona-
nie hovoru podľa zoznamu prijatých hovo-
rov.

. [Missed]

Režim zmeškaného hovoru použite na vy-
konanie hovoru podľa zoznamu zmeška-
ných hovorov.

3. Prejdite na požadované telefónne číslo a
stlačte tlačidlo OK/MENU alebo na
prístrojovej doske.

Druhý prichádzajúci hovor
MEVHT33A1-A85BA6A9-B48A-4691-AD40-8EADCF4707B8

MWAE0164X

Pri každom druhom prichádzajúcom hovore sa na
displeji zobrazia ikony operácií pre druhý prichá-
dzajúci hovor. Výberom “ ”, ikony sa hovor prijme
a aktuálny hovor sa podrží.

Výberom “ ” použitím voliča OK/MENU odmiet-
nite druhý telefonický hovor. Keď to vykonáte
počas rozhovoru, ukončíte hovor.

Výberom “ ” použite volič OK/MENU na prepnutie
hovoru na linke medzi prvým a druhým hovorom.

Všeobecné nastavenia
MEVHT33A1-2779D031-08D0-4AD8-84E8-893BAB5A4DB0

MWAE0142X

Pomocou voliča OK/MENU, zvoľte [Nastavenia] z
ponuky telefónu.

Pomocou tejto ponuky môžete vykonať nastave-
nia hlasitosti a manuálne prevzatie telefónneho
zoznamu.

Používanie ponuky:
Otáčaním voliča OK/MENU zmeňte zvýraznenú
položku a zmeňte nastavenia hlasitosti.

Stlačením voliča OK/MENU vyberte zvýraznenú
položku a použite nastavenie.

Položky ponuky:
* [Hlasitosť]

— [Ring]
Nastavuje hlasitosť zvonenia telefónu.
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— [Call]
Nastavuje hlasitosť konverzácie počas ho-
voru.

* [Ring]
— [Vozidlo]

Prepínanie zvonenia vyzváňacieho tónu
medzi vozidlom a mobilným telefónom.

— [Phone]
Zapína alebo vypína hlasitosť zvonenia
telefónu.

* [Prevzatie telefónneho zoznamu]
Manuálne prevezme telefónny zoznam z mo-
bilného zariadenia do audio jednotky.
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MEVHT33A1-D2C912EA-DD64-408F-847E-861ADAEFE53E

VÝSTRAHA
Jazdná charakteristika vášho vozidla sa môže
významne zmeniť akýmkoľvek dodatočným
zaťažením a jeho rozložením, ako aj pridaním
voliteľného príslušenstva (ťažné zariadenie
pre pripojenie 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
prekážok.

* Vizuálne skontrolujte pneumatiky na ich stav.
Zmerajte a skontrolujte správny tlak vzduchu
pneumatík.

* Skontrolujte, či sú čisté všetky okná a sklá
reflektorov.

* Nastavte polohu sedadiel a opierok hlavy.
* Nastavte polohu vnútorných a vonkajších

spätných zrkadiel.
* Zapnite si bezpečnostný pás a požiadajte o to

aj všetkých pasažierov.
* Skontrolujte, či sú zatvorené všetky dvere.
* Skontrolujte funkčnosť kontroliek po umiest-

není spínača zapaľovania do polohy ON.
* Položky údržby v odseku “8. Údržba a staro-

stlivosť svojpomocne“ by ste mali kontrolovať
pravidelne.

MEVHT33A1-39D24DF9-F51E-4E79-ABE4-371E6635EA26

VÝSTRAHA
* Vo vozidle nenechávajte samé osoby alebo

deti, ktoré sú odkázané na pomoc iných.
Vo vozidle nenechávajte samé ani zvieratá.
Mohli by náhodne zraniť seba alebo iných
neúmyselným ovládaním vozidla. Aj počas
horúcich, letných dní môže teplota v uza-
vretom vozidle rýchlo stúpnuť do takej
miery, že spôsobí ťažké alebo dokonca
smrteľné zranenia osôb alebo zvierat.

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

POZNÁMKA:

Ak počas prvých niekoľkých mesiacov po za-
kúpení nového vozidla zacítite vo vnútri vozidla
silné pachy prchavých organických zmesí (VOC),
dôkladne 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
pasažierov alebo keď vozidlo zaparkujete na
určitú dobu na priamom slnku, z dôvodu vpu-
stenia dostatočného množstva čerstvého vzdu-
chu do priestoru pre pasažierov vypnite režim
vnútorného obehu vzduchu klimatizácie a/alebo
otvorte okná.

VÝFUKOVÝ PLYN (oxid uhoľnatý)
MEVHT33A1-78327FD6-CBB2-489F-9B79-07540BD8FF38

VÝSTRAHA
* Nevdychujte výfukový plyn; obsahuje oxid

uhoľnatý, ktorý je bez farby a bez zápachu.
Oxid uhoľnatý je nebezpečný. Môže spô-
sobiť upadnutie do bezvedomia alebo
smrť.

* Ak máte podozrenie, že splodiny výfuko-
vých plynov sa dostávajú do vozidla, šofé-
rujte s úplne otvorenými oknami na
všetkých stranách a okamžite si nechajte
skontrolovať vozidlo.

* Nenechávajte bežať motor v uzavretých
priestoroch, akým je napríklad garáž.

* Nenechajte vozidlo zaparkované s bež-
iacim motorom dlhší čas.

* Počas jazdy nechajte zadné výklopné dve-
re zatvorené, inak môžu splodiny vniknúť
do priestoru pre pasažierov. Ak musíte
jazdiť s otvorenými zadnými výklopnými
dverami, dodržiavajte nasledovné opatre-
nia:

— Otvorte všetky okná.

— Vypnite režim vnútorného obehu
vzduchu a reguláciu rýchlosti ventilá-
tora nastavte na najvyššiu úroveň, aby
mohol vzduch cirkulovať.

* Ak z rekreačných alebo iných dôvodov
namontujete na vozidlo špeciálny rám
alebo iné vybavenie, dodržiavajte odporú-
čania výrobcu, aby ste zabránili vniknutiu
oxidu uhoľnatého do vozidla. (Niektoré
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rekreačné zariadenia pre vozidlá, napr.
kachle, chladničky, ohrievače, atď. môžu
taktiež generovať oxid uhoľnatý.)

* Ak elektrické káble alebo iné káblové spoje
musia prechádzať k prívesu cez izoláciu
veka batožinového priestoru alebo karo-
série, dodržiavajte odporúčania výrobcu,
aby ste zabránili vniknutiu oxidu uhoľna-
tého do vozidla.

* Kvalifikovaný mechanik by mal skontrolo-
vať výfukový systém a karosériu vždy, keď:

— Vaše vozidlo je počas vykonávania
servisu zdvihnuté.

— Máte podozrenie, že splodiny výfuko-
vých plynov vnikajú do priestoru pre
pasažierov.

— Zaregistrujete zmenu zvuku vo výfu-
kovom systéme.

— Mali ste nehodu, ktorá poškodila výfu-
kový systém, spodok automobilu alebo
zadnú časť vozidla.

TROJCESTNÝ KATALYZÁTOR
MEVHT33A1-7EE6B03F-AE0E-40F5-8BB5-AFD093FB5BD4

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
* Výfukový plyn a výfukový systém je veľmi

horúci. Dbajte, aby sa ľudia, zvieratá a
horľavé látky nedostali do blízkosti kom-
ponentov výfukového systému.

* Vozidlo nezastavujte a neparkujte nad
horľavými materiálmi, napr. suchou trá-
vou, odpadovým papierom alebo hand-
rami. Môžu sa vznietiť a spôsobiť požiar.

UPOZORNENIE
* Nepoužívajte olovnatý benzín. Usadeniny z

olovnatého benzínu výrazne znižujú
schopnosť trojcestného katalyzátora redu-
kovať výfukové emisie.

* Váš motor udržiavajte správne nastavený.
Poruchy zapaľovania, vstrekovania paliva
alebo elektrického systému môžu spôso-
biť, že do katalyzátora bude pritekať väčšie
množstvo paliva, čo spôsobí jeho prehrie-
vanie. Nepokračujte v jazde, ak motor
nesprávne spaľuje alebo výrazne stratil
výkon, alebo ste zaznamenali iný nezvy-
čajný prevádzkový stav. Nechajte vozidlo
skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre
vykonanie tohto servisného úkonu navští-
vili predajcu vozidiel NISSAN alebo autori-
zovaný servis.

* Vyhýbajte sa jazde s extrémne nízkou
hladinou paliva v nádrži. Ak dôjde palivo,
môže to spôsobiť nesprávne spaľovanie
motora a poškodenie trojcestného kataly-
zátora.

* Pre naštartovanie vášho vozidla ho nikdy
neroztláčajte ani nerozťahujte.

FILTER PEVNÝCH ČASTÍC (GPF) (ak je namontovaný)
MEVHT33A1-446EA200-5B46-4948-8048-E6FCFE8D3C05

Vaše vozidlo je vybavené filtrom pevných častíc
(GPF) ako súčasťou systému regulácie emisií.

Filter GPF filtruje uhlíkové častice z výfukových
plynov, čím redukuje emisie sadzí do životného
prostredia.

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

UPOZORNENIE
* Za určitých jazdných podmienok sa filter

GPF môže nasýtiť/upchať, pretože tieto
jazdné podmienky zabraňujú automatickej
regenerácii filtra. V takom prípade sa na
informačnom displeji vozidla zobrazí
správa.
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MWAF1289X* Keď sa na informačnom displeji vozidla
zobrazí správa [Filter výfuku/Prebieha sa-
močistenie], otáčky motora sa automaticky
zvyšujú, aby sa spálili častice uhlíka. Keď sa
zobrazí toto hlásenie, pokračujte v jazde,
pokiaľ to právne a bezpečnostné pod-
mienky dovoľujú, kým sa hlásenie nevypne.

MWAF1290X

* Keď sa na informačnom displeji vozidla
zobrazí správa [Výfukový filter/Samočiste-
nie vyžaduje údržbu teraz], vždy čo najskôr
navštívte najbližšieho predajcu NISSAN ale-
bo kvalifikovaný servis. Môže sa rozsvietiť aj
kontrolka poruchy (MIL). Dlhšia jazda so
zobrazeným hlásením a/alebo rozsvietenou
kontrolkou MIL môže viesť k poškodeniu
systému výfukového filtra.

* Keď sa na informačnom displeji vozidla
zobrazí správa [Filter výfuku/Vyžaduje sa
servisný zásah teraz], tempomat (ak je vo

výbave), inteligentný tempomat (ICC) (ak je
vo výbave) a asistenčný systém ProPILOT (ak
je vo výbave) sa deaktivujú.

Čo môžete urobiť sami, aby ste predišli nasýteniu/
upchatiu filtra GPF:

* Vyhnite sa opakovaným a častým krátkym
jazdám, pri ktorých motor nedosiahne svoju
normálnu prevádzkovú teplotu.

* Pravidelne jazdite s vozidlom rýchlosťou vyš-
šou ako 60 km/h (37 MPH) po dlhšie časové
obdobie (viac než 30 minút).

SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)
MEVHT33A1-70DEE521-236F-487A-BFBD-1A02741B58A6

Každú pneumatiku by ste mali za studena kon-
trolovať raz mesačne a nafúkať na tlak odporú-
čaný výrobcom vozidla, ktorý je uvedený na štítku
pneumatiky alebo 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 stanoviť správny tlak
nafúknutia pneumatiky pre dané pneumatiky.)

Pridanou bezpečnostnou funkciou je, že vozidlo
bolo vybavené systémom sledovania tlaku pneu-
matík (TPMS), ktorý rozsvecuje výstrahu nízkeho
tlaku v pneumatike, keď dôjde k značnému pod-
husteniu pneumatiky. Podľa toho, keď sa rozsvieti
upozornenie na nízky tlak pneumatík, mali by ste
zastaviť a pneumatiky čo možno najskôr skontro-
lovať a nafúkať ich na správny tlak. Jazda na
výrazne podhustenej pneumatike spôsobuje pre-
hriatie pneumatiky a môže viesť k poruche pneu-
matiky. Podhustenie taktiež zníži účinnosť paliva a

životnosť dezénu pneumatiky 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
vodiča je uchovávať správny tlak v pneumatikách,
aj keď podhustenie ešte nedosiahlo úroveň pre
spustenie 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 pneu-
matiky. Keď systém zistí poruchu, upozornenie
bude blikať približne jednu minútu a potom
zostane rozsvietené neprerušovane. Táto postup-
nosť bude pokračovať aj pri následných naštarto-
vaniach vozidla, pokým bude porucha existovať.
Keď je rozsvietený indikátor poruchy, systém
nemusí byť schopný zistiť alebo signalizovať nízky
tlak v pneumatikách, ako bolo v úmysle. K poru-
chám TPMS môže dochádzať z celého spektra
dôvodov, vrátane montáže náhradných alebo
alternatívnych pneumatík alebo kolies na vozidlo,
ktoré bránia správnemu fungovaniu TPMS. Po
výmene jednej alebo viacerých pneumatík alebo
kolies na vašom vozidle vždy skontrolujte upozor-
nenia na poruchu TPMS, aby ste zaručili, že
náhradné alebo alternatívne pneumatiky a kolesá
umožnia TPMS pokračovať v správnej prevádzke.

Dodatočné informácie
MEVHT33A1-35DCC367-1FDE-400F-81C3-933ED5807016

* TPMS sa zapne len v prípade, že s vozidlom
jazdíte rýchlosťami vyššími ako 25 km/h (16
MPH). Tento systém taktiež nemusí zistiť náhly
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pokles tlaku v pneumatike (napríklad defekt
pneumatiky počas jazdy).

* Kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky sa po
upravení tlaku pneumatiky nevypne automa-
ticky. 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), aby ste tak
aktivovali TPMS a vypli kontrolku nízkeho tlaku
pneumatík. Na kontrolu tlaku pneumatiky
použite tlakomer na pneumatiky.

* Výstraha [Nízky tlak v pneumatike] sa objaví na
displeji s informáciami o vozidle, keď sa roz-
svieti výstražná kontrolka nízkeho tlaku v
pneumatike a deteguje sa nízky tlak v pneu-
matike Výstraha Nízky tlak v pneumatike sa
vypne, keď sa vypne výstražná kontrolka
nízkeho tlaku v pneumatike.
Výstraha [Nízky tlak v pneumatike] sa neobjaví,
ak sa rozsvieti kontrolka nízkeho tlaku pneu-
matiky, ktorá označuje poruchu systému
TPMS.

* Tlak v pneumatikách stúpa a klesá podľa tepla
vytvoreného prevádzkou vozidla a vonkajšou
teplotou. Neznižujte tlak vzduchu v pneuma-
tike po jazde, pretože po jazde tlak v pneuma-
tike stúpne. Nízka teplota okolia môže znížiť
teplotu vzduchu vnútri pneumatiky, čo môže
spôsobiť nižší tlak nafúknutia pneumatiky.
Môže to spôsobiť rozsvietenie kontrolky nízke-
ho tlaku vzduchu v pneumatike. Ak sa kon-
trolka rozsvieti pri nízkej teplote prostredia,
skontrolujte tlak pneumatík všetkých štyroch
pneumatík.

* V závislosti od zmeny vonkajšej teploty sa
kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky môže
rozsvietiť aj v prípade správneho nastavenia
tlaku pneumatiky. Po vychladnutí pneumatík
tlak pneumatiky znovu nastavte na odporú-
čaný tlak pneumatiky COLD (studenej) a sy-
stém TPMS vynulujte.

* Môžete tiež skontrolovať tlak vo všetkých
pneumatikách na informačnom displeji vo-
zidla. (Pozri časť “Palubný počítač” (Str. 120).)

Ďalšie informácie nájdete v časti “Kontrolka nízke-
ho tlaku pneumatiky” (Str. 92) a “Systém sledovania
tlaku v pneumatikách (TPMS)” (Str. 439).

VÝSTRAHA
* Ak sa kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky

rozsvieti počas jazdy, vyhnite sa náhlym
otáčaniam volantu alebo prudkému brzde-
niu, znížte rýchlosť vozidla, čo možno
najskôr zíďte z cesty na bezpečné miesto
a vozidlo zastavte. Jazda s podhustenými
pneumatikami môže pneumatiky natrvalo
poškodiť a zvýšiť pravdepodobnosť poru-
chy pneumatiky. Môže dôjsť k vážnemu
poškodeniu vozidla, k nehode a následkom
môže byť vážne zranenie osôb. Skontro-
lujte tlak vo všetkých štyroch pneumati-
kách. Kontrolku nízkeho tlaku pneumatík
vypnete upravením tlaku pneumatík na
odporúčaný tlak STUDENÝCH pneumatík,
uvedený na štítku pneumatík. Ak máte
prázdnu pneumatiku, opravte ju pomocou
núdzovej súpravy na opravu pneumatiky
hneď, ako je to možné. (Pozri časť “Defekt

pneumatiky” (Str. 439) na opravu pneuma-
tiky s defektom.)

* Po nastavení tlaku pneumatiky určite vy-
konajte vynulovanie systému TPMS. V
opačnom prípade vás systém TPMS nebu-
de upozorňovať na nízky tlak pneumatík.

* Výmena kolies za kolesá bez pôvodnej
špecifikácie spoločnosti NISSAN môže
mať vplyv na správnosť prevádzky TPMS.

* Spoločnosť NISSAN odporúča používanie
len originálneho núdzového tmelu na
pneumatiky značky NISSAN, ktorý je dodá-
vaný spolu s vašim vozidlom. Iné typy
tmelov na pneumatiky môžu poškodiť
tesnenie drieku ventilu, čo môže spôsobiť
stratu tlaku vzduchu v pneumatike. Po
použití tmelu na opravu pneumatiky čo
možno najskôr navštívte predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

UPOZORNENIE
* TPMS nemusí fungovať správne, keď sú na

kolesách namontované reťaze na pneu-
matiky alebo keď sú kolesá zaborené v
snehu.

* Na okná nedávajte žiadne pokovované
filmy alebo žiadne kovové časti (anténa a
pod.). Môže to spôsobiť slabý príjem sig-
nálov zo snímačov tlaku pneumatík a
TPMS nebude fungovať správne.

Niektoré zariadenia a vysielače môžu dočasné
prekážať činnosti TPMS a spôsobiť rozsvietenie
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kontrolky nízkeho tlaku pneumatík. Tu je niekoľko
príkladov:

* V blízkosti vozidla sa nachádzajú objekty alebo
elektrické zariadenia používajúce podobné
rádiové 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 roz-
svietiť v nasledovných prípadoch.

* Ak je vozidlo vybavené kolesom a pneumati-
kou bez systému TPMS.

* Ak sa vymenil systém TPMS a nezaregistroval
sa identifikátor.

* V prípade, že sa nejedná o originálne koleso
určené spoločnosťou NISSAN.

Vynulovanie TPMS
MEVHT33A1-97BF427F-D9B9-4C60-9001-C815F9FC9728

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. Zatiahnite parkovaciu brzdu a stlačením pre-

pínača polohy P prepnite do polohy P (Parko-
vanie).

3. Na všetkých štyroch pneumatikách nastavte
tlak pneumatík na odporúčaný tlak COLD
(studených) pneumatík, uvedený na štítku
pneumatík. Na kontrolu tlaku pneumatiky
použite tlakomer na pneumatiky.

4. Spínač napájania dajte do polohy ON.

MWAF1161X

5. Stlačte tlačidlo , kým sa nezobrazí
položka [Nastavenia], a potom stlačte rolovací
volič .

6. Pomocou rolovacieho tlačidla prejdite nižšie
na [Tlak v pneumatikách] a stlačte rolovacie
tlačidlo .

7. Pomocou rolovacieho tlačidla prejdite na
[Kalibrovať] a stlačte rolovacie tlačidlo .

8. Pomocou rolovacieho tlačidla prejdite na
[Áno] a stlačte rolovacie tlačidlo a vynulo-
vanie systému TPMS.

9. Po vynulovaní TPMS jazdite s vozidlom nie-
koľko 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. Nechajte systém skon-
trolovať u predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvali-
fikovanej dielni.

Informácie týkajúce sa kontrolky nízkeho tlaku
pneumatík si pozrite v časti “Kontrolka nízkeho
tlaku pneumatiky” (Str. 92).
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MEVHT33A1-2C484A79-3F5C-4DFB-928B-EBA67B255769
Úžitkové vozidlá sa môžu prevrátiť omnoho
ľahšie ako iné typy vozidiel.

Majú vyššiu svetlú výšku ako osobné automobily,
čo ich robí spôsobilými na použitie na rozmanitých
typoch dlažieb a v teréne. Ich ťažisko je preto
položené omnoho vyššie ako u bežných vozidiel.
Výhodou 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 zatočeniam alebo náhlym
manévrom, obzvlášť pri vyšších rýchlostiach. Ako
pri iných vozidlách tohto typu, aj tu platí, že pri
nedodržaní správneho ovládania vozidla môžete
nad vozidlom stratiť kontrolu alebo ho prevrátiť.

Určite si prečítajte “Preventívne opatrenia k bez-
pečnému riadeniu” (Str. 262).

OBNOVENIE PO OPUSTENÍ VOZOVKY
MEVHT33A1-0F533FD6-C994-442E-865A-E45B70DAFF19

Ak pravé alebo ľavé bočné kolesá opustia povrch
vozovky, kontrolu nad vozidlom si uchovajte vy-
konaním nižšie uvedeného postupu. Všimnite si,
prosím, že tento postup je len všeobecným ná-
vodom. S vozidlom musíte jazdiť vhodným spôso-
bom pre podmienky vozidla, cesty a dopravy.

1. Zostaňte pokojní a nepreháňajte.

2. Nepoužite brzdy.

3. Uchovajte si pevné držanie volantu oboma
rukami a pokúste sa udržať rovný kurz.

4. Ak je to vhodné, pomaly uvoľňujte plynový
pedál, aby ste postupne vozidlo spomalili.

5. Ak sa v dráhe nič nenachádza, vozidlo riaďte
tak, aby ste sledovali cestu, zatiaľ čo budete
znižovať rýchlosť vozidla. Nepokúšajte sa s
vozidlom prejsť späť na cestu až do spomale-
nia vozidla.

6. Ak je to bezpečné, postupne otáčajte volant
tak, aby sa obidve pneumatiky vrátili na povrch
cesty. Keď sú všetky pneumatiky na povrchu
cesty, vozidlo riaďte tak, aby zostalo v prísluš-
nom dopravnom pruhu.
. Ak sa na základe podmienok vozidla, cesty a

dopravy rozhodnete, že nie je bezpečné,
aby ste sa vrátili na cestu, postupne vozidlo
spomaľujte a zastavte na bezpečnom mie-
ste mimo cesty.

PREVENTÍVNE OPATRENIA K BEZPEČNÉMU RIADENIU
MEVHT33A1-0BA35F18-2070-428E-9EBB-57A04344BFFA

Vaše vozidlo je vytvorené pre jazdu na normálnej
vozovke a pre jazdu v teréne. Nejazdite však v
hlbokej vode alebo blate, keďže vaše vozidlo je
určený hlavne na použitie vo voľnom čase, na
rozdiel od bežných off-road vozidiel.

Majte na pamäti, že modely s pohonom dvoch
kolies (2WD) nemajú také schopnosti ako modely s
pohonom všetkých štyroch kolies (4WD) v drsných
jazdných podmienkach a pri vyslobodzovaní v
prípade zapadnutia v hlbokom snehu, blate a v
podobných situáciách.

Dbajte na nasledujúce preventívne opatrenia:

VÝSTRAHA
* Jazdite opatrne, ak ste v teréne, a vyhnite

sa nebezpečným úsekom. Každá osoba,
ktorá riadi alebo sa vezie v tomto vozidle,

by mala mať vždy zapnutý bezpečnostný
pás. Toto vám a ostatným spolujazdcom
pomôže pri jazde drsným terénom udržať
sa na sedadlách.

* Nejazdite naprieč strmými svahmi. Namie-
sto toho jazdite buď priamo hore alebo
priamo dolu svahom. Off-road vozidlá sa
môžu prevrátiť nabok oveľa ľahšie ako
dopredu alebo dozadu.

* Mnoho svahov je príliš strmých pre aké-
koľvek vozidlo. Ak sa pokúsite vyjsť sme-
rom nahor, môže sa zastaviť motor. Ak sa
rozhodnete, že zídete smerom nadol, ne-
musí sa vám podariť kontrolovať rýchlosť
vozidla. Ak budete jazdiť naprieč týmito
svahmi, môžete sa prevrátiť.

* Nepreraďujte počas jazdy z kopca, mohlo
by to spôsobiť stratu kontroly nad vozid-
lom.

* Pri príjazde k vrcholu stúpania zostaňte v
pozore. Na vrchu sa môže nachádzať spád
alebo iné nebezpečenstvo, ktoré môže
spôsobiť nehodu.

* Ak motor zhasne alebo nedokážete vyjsť
na vrchol strmého kopca, nikdy sa nepo-
kúšajte otočiť. Vaše vozidlo by sa mohlo
prevrátiť. Vždy cúvajte priamo dolu so
spätným (R) chodom. Nikdy necúvajte v
polohe neutrál N (neutrál) s použitím iba
brzdy, pretože by to mohlo spôsobiť stratu
kontroly.

* Trvalé brzdenie pri jazde dolu svahom
môže spôsobiť prehriatie bŕzd a ich osla-
benie, čo môže viesť k strate kontroly a k

OPATRENIA PRE JAZDU NA NE-
SPEVNENÝCH CESTÁCH A V TERÉNE
OPATRENIA PRE JAZDU NA NESPEVNENÝCH CESTÁCH A V TERÉNE
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nehode. Brzdy použite jemne a pri zapnu-
tom nízkom rozsahu kontrolujte rýchlosť.

* Nezaistený náklad môže byť počas jazdy v
ťažkom teréne vymrštený do vnútra vo-
zidla. Správne zaistite celý náklad, aby sa
neprevrátil dopredu a nespôsobil zranenie
vám alebo vašim pasažierom.

* Aby ste zabránili nadmernému zdvihnutiu
ťažiska, neprekračujte predpísanú nosnosť
strešného nosiča (ak je súčasťou výbavy) a
náklad rozdeľte rovnomerne. Ťažký ná-
klad zaistite v nákladnom priestore čo
najviac dopredu a dole. Nedávajte na
vozidlo pneumatiky väčšie, než je uvedené
v návode. To by mohlo mať za následok
prevrátenie vozidla.

* Pri jazde v teréne neuchopujte vnútornú
stranu alebo ramená volantu. Volant sa
môže náhle pohnúť a poraniť vaše ruky.
Miesto toho jazdite s palcami a prstami na
vonkajšom okraji.

* Pred začatím jazdy skontrolujte, máte vy a
všetci pasažieri vo vozidle zapnuté bez-
pečnostné pásy.

* Pri jazde majte podlahové rohože vždy na
svojom mieste, pretože podlaha sa môže
veľmi zohriať.

* Ak zaznamenáte silný bočný vietor, znížte
rýchlosť. So svojim vyšším ťažiskom je
vaše vozidlo viac ovplyvnené silnými boč-
nými vetrami. Nižšie rýchlosti zabezpečujú
lepšiu ovládateľnosť vozidla.

* Nejazdite za hranicou výkonu pneumatík,
ani so zapojeným pohonom 4 kolies.

* Pri vozidlách vybavených pohonom 4WD
sa nepokúšajte zdvihnúť dve kolesá zo
zeme a prepnúť prevodovku do akejkoľvek
polohy pohonu alebo spiatočky so spuste-
ným systémom e-POWER. Takéto konanie
môže mať za následok poškodenie hna-
cieho ústrojenstva alebo neočakávaný po-
hyb vozidla, čo by mohlo mať za následok
vážne poškodenie vozidla alebo zranenie
osôb.

* Nepokúšajte sa testovať vozidlá vybavené
pohonom 4x4 na 2-kolesových dynamo-
metroch (ako sú napr. dynamometre pou-
žívané v niektorých štátoch na testovanie
emisií) alebo podobné vybavenie, dokonca
ani vtedy, keď sú zostávajúce dve kolesá
zdvihnuté zo zeme. Pred umiestnením do
dynamometra informujte personál testo-
vacieho zariadenia, že je vaše vozidlo
vybavené pohonom 4 kolies. Použitie ne-
správneho testovacieho vybavenia môže
mať za následok poškodenie hnacieho
ústrojenstva alebo neočakávaný pohyb
vozidla, čo by mohlo mať za následok
vážne poškodenie vozidla alebo zranenie
osôb.

* Ak je koleso nad zemou kvôli nerovnému
povrchu, koleso nadmerne neotáčajte
(model 4WD).

* Rýchla akcelerácia, ostré zatáčacie mané-
vre alebo prudké brzdenie môže spôsobiť
stratu kontroly nad vozidlom.

* Ak je to možné, vyhýbajte sa ostrým
zatočeniam, obzvlášť pri vyšších rýchlo-
stiach. Vaše vozidlo má ťažisko umiest-
nené vyššie ako u konvenčných osobných
vozidiel. Vozidlo nie je navrhnuté pre za-
báčanie pri rovnakých rýchlostiach ako
konvenčné osobné vozidlá. Ak nebudete
vozidlo správne ovládať, môže to vyústiť
do straty kontroly nad vozidlom a/alebo
prevrátenia.

* Vždy používajte pneumatiky rovnakej veľ-
kosti, značky, konštrukcie (diagonálna, se-
miradiálna alebo radiálna) a s rovnakým
dezénom na všetkých štyroch kolesách. Pri
jazde na klzkých cestách namontujte
trakčné zariadenia na pneumatiky pred-
ných kolies a jazdite opatrne.

* Okamžite po jazde v blate alebo vo vode
skontrolujte brzdy. Pozrite si časť “Brzdový
systém” (Str. 404) pre mokré brzdy.

* Vaše vozidlo neparkujte v strmých sva-
hoch. Ak vyjdete z vozidla a ono sa prevráti
dopredu, dozadu alebo nabok, mohli by ste
sa zraniť.

* Vždy, keď jazdíte po piesku, blate alebo
vode, ktorá siaha vyše nábojov kolies,
môže sa vyžadovať častejšia údržba. Po-
zrite si informácie o údržbe v samostatne
dodanej brožúre o údržbe.
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MEVHT33A1-739F4082-A6CE-4316-84FC-7CF93C2F633C
Šoférovanie vozidla prispôsobené daným pod-
mienkam je nevyhnutné pre vašu bezpečnosť a
komfort. Ako vodič by ste mali byť tou správnou
osobou, ktorá najlepšie vie, ako riadiť vozidlo v
daných podmienkach.

NALOŽENIE BATOŽINY
MEVHT33A1-1953C03D-0D1C-4DF8-84BE-EF28D0F60295

Náklady a ich 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
MEVHT33A1-53C3D09A-9861-45F8-BEE4-26891F61D166

* Vyhýbajte sa prudkému zrýchľovaniu alebo
náhlemu brzdeniu.

* Vyhýbajte sa ostrým zatáčaniam a náhlym
zmenám 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
predišli hydroplaningu, ktorý zapríčiní šmyk a
stratu kontroly nad vozidlom. Ojazdené pneuma-
tiky zvyšujú riziko.

JAZDA V ZIMNÝCH PODMIENKACH
MEVHT33A1-98FC9208-C564-4CE2-8DCB-19A5562BFB36

* Jazdite opatrne.
* Vyhýbajte sa prudkému zrýchľovaniu alebo

náhlemu brzdeniu.
* Vyhýbajte sa ostrým zatáčaniam a náhlym

zmenám jazdných pruhov.
* Vyhýbajte sa prudkým pohybom volantu.

* Vyhýbajte sa prílišnému priblíženiu k vozidlu
pred vami.

MEVHT33A1-AA9BA26A-B49B-43B0-A908-8512620A8F65

OPATRENIA PRE POUŽÍVANIE TLAČI-
DLOVÉHO SPÍNAČA ZAPAĽOVANIA

MEVHT33A1-FF362985-1347-4C4B-B581-FBC7F400D6E5

VÝSTRAHA
Tlačidlový spínač napájania nepoužívajte po-
čas jazdy okrem prípadu núdze. (Ak spínač
napájania stlačíte 3 razy po sebe alebo spínač
napájania stlačíte a podržíte viac ako 2 sek-
undy, systém e-POWER sa zastaví.) Ak sa
systém e-POWER zastaví počas jazdy, mohlo
by to viesť k nehode a vážnemu zraneniu.

Pred použitím tlačidlového spínača zapaľovania
nezabudnite stlačiť tlačidlo parkovania P na za-
radenie do polohy „P“ (parkovanie).

SYSTÉM INTELIGENTNÉHO KĽÚČA
MEVHT33A1-93950981-2EF8-4850-AF58-D196C60679FB

Systém inteligentného kľúča dokáže ovládať spí-
nač zapaľovania bez vytiahnutia kľúča z vášho
vrecka alebo tašky. Prevádzkové prostredie a/
alebo podmienky môžu mať vplyv na činnosť
systému inteligentného kľúča.

UPOZORNENIE
* Pri ovládaní vozidla musíte mať inteli-

gentný kľúč vždy pri sebe.

* Keď opúšťate vozidlo, nenechávajte inteli-
gentný kľúč vo vnútri vozidla.

POZORNOSŤ PRI ŠOFÉROVANÍPOZORNOSŤ PRI ŠOFÉROVANÍ TLAČIDLOVÝ SPÍNAČ NAPÁJANIATLAČIDLOVÝ SPÍNAČ NAPÁJANIA
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PREVÁDZKOVÝ DOSAH
MEVHT33A1-92477EFA-07C9-4598-8D1A-D0B5C62E916C

MSSD0436

Inteligentný kľúč možno použiť na spustenie
systému e-POWER len vtedy, keď je inteligentný
kľúč v určenom prevádzkovom rozsahu , ako je
znázornené na obrázku.

Ak je batéria inteligentného kľúča takmer vybitá
alebo sa v blízkosti prevádzkovej lokality nachá-
dzajú silné rádiové vlny, prevádzkový dosah inte-
ligentného kľúča sa zúži a nemusí fungovať
správne.

Ak je inteligentný kľúč v prevádzkovom dosahu,
bude možné, aby ktokoľvek, dokonca, a to aj osoba
nemajúca inteligentný kľúč, naštartovala systém
e-POWER stlačením spínača zapaľovania.

* Batožinový priestor nie je zahrnutý do pre-
vádzkového dosahu, ale inteligentný kľúč
možno bude fungovať.

* Ak je inteligentný kľúč umiestnený na prístro-
jovej doske vnútri úložnej skrinky pred spolu-
jazdcom, odkladacom vrecku na dverách

alebo v rohu interiéru, nemusí inteligentný
kľúč fungovať.

* Ak je inteligentný kľúč umiestnený v blízkosti
dverí alebo okna zvonku vozidla, inteligentný
kľúč môže fungovať.

POLOHY SPÍNAČA NAPÁJANIA
MEVHT33A1-974D7B79-BED6-4F09-AB6E-A579BEDC09E3

UPOZORNENIE
* Vozidlo na dlhšiu dobu neopúšťajte, ak je

spínač napájania v polohe ZAP a ak systém
elektrického vozidla nie je v činnosti. Môže
to spôsobiť vybitie 12 V batérie.

* Elektrické príslušenstvo používajte len pri
bežiacom systéme e-POWER, aby ste sa
vyhli vybitiu 12-voltovej batérii vozidla. Ak
musíte príslušenstvo použiť v čase, keď
systém e-POWER nie je v prevádzke, ne-
používajte ho dlhú dobu a viacero elek-
trických príslušenstiev nepoužívajte naraz.

MWAF1158X

Ak je spínač zapaľovania stlačený bez stlačenia
brzdového pedálu, spínač zapaľovania sa rozsvieti.

Stlačte spínač napájania:

* jedenkrát pre zmenu na ON.
* dvakrát zmeniť na „OFF“ (Vyp.).
Keď sa na prístroji rozsvieti kontrolka READY to
drive, vozidlo je možné viesť.

Poloha ON (Zap.)
MEVHT33A1-D9698FD3-051D-4467-807E-FFC14A493CA4

V tejto polohe sa aktivuje systém zapaľovania a
elektrické príslušenstvo bez zapnutého systému e-
POWER.

Poloha ON (Zap.) je vybavená funkciou šetrenia
batérie, ktorá po určitom čase prepne spínač
zapaľovania do polohy „OFF“ (Vyp.), ak vozidlo
nejazdí, a to za nasledujúcich podmienok:

* Spínač napájania je v zapnutej polohe ON.
* Systém e-POWER spustený.
Funkcia šetrenia batérie sa vypne, ak nastane
ľubovoľná z nasledujúcich podmienok:

* Spínač napájania je vo vypnutej polohe „OFF“.
* Charakteristika systému e-POWER.
Spínač zapaľovania bude automaticky prepnutý
do vypnutej polohy „OFF“, keď budú splnené
nasledovné podmienky a prejde 10 minút.

* Keď je spínač napájania je v polohe ZAP.
* Pri zaparkovaní vozidla.
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Poloha „OFF“ (Vyp.)
MEVHT33A1-A83721F2-C4C7-4D9A-826D-F29009E67A40

Systém e-POWER je vypnutý v tejto polohe.

Poloha Auto ACC
MEVHT33A1-F5678EC4-E8AB-4C49-8E37-0CBBB1B55191

S vozidlom v polohe P (parkovanie), s inteligentným
kľúčom so sebou a so spínačom zapaľovania
prepnutým z polohy „ON (Zap.) do „OFF“ (Vyp.),
diaľkovým ovládaním vonkajšieho spätného
zrkadla, atď. je možné použitie na nejaký čas.

VYBITIE BATÉRIE INTELIGENTNÉHO KĽÚČA
MEVHT33A1-B0D1956A-5575-426F-A28A-6ED797C76123

MWAF1162X

Ak je batéria inteligentného kľúča vybitá alebo
podmienky prostredia bránia činnosti inteligent-
ného kľúča, spustite systém e-POWER podľa
nasledujúceho postupu:

1. Pevne stlačte brzdový pedál.

2. Stlačte spínač napájania.

3. Spínača napájania sa dotknite inteligentným
kľúčom tak, ako je to na obrázku. (Zaznie
zvukový signál.)

4. Do 10 sekúnd od zaznenia signálu upozorne-
nia stlačte spínač napájania a stláčajte pritom
brzdový pedál. Systém e-POWER sa spustí.

Ak po vykonaní kroku 3 stlačíte spínač napájania
bez stlačenia brzdového pedála, poloha spínača
napájania sa zmení na ON.

POZNÁMKA:
* Keď je vypínač napájania v polohe ZAP alebo

je systém e-POWER spustený vyššie uvede-
nými postupmi, na informačnom displeji
vozidla sa zobrazí upozornenie [Batéria
kľúča slabá], aj keď je inteligentný kľúč vo
vozidle. Nie je to porucha. Výstrahu vypnite
opätovným dotknutím sa spínača napájania
pomocou inteligentného kľúča.

* Ak sa na displeji s informáciami o vozidle
zobrazí výstraha [Slabá batéria kľúča], ba-
tériu čo možno najskôr vymeňte. (Pozri časť
“Batéria inteligentného kľúča” (Str. 476).)

MEVHT33A1-7408FE11-64BC-4759-BC8E-07366732C0C9
1. Skontrolujte, či je parkovacia brzda aktivovaná.

2. Uistite sa, že vozidlo je v polohe P (parkovanie).

Systém e-POWER je vyrobený tak, že nefunguje
vtedy, keď radiaca páka nie je v polohe P
(parkovanie) alebo N (neutrál).

Inteligentný kľúč musíte mať pri sebe, keď
ovládate spínač napájania.

3. Pevne stlačte brzdový pedál a stlačením
spínača napájania prepnite systém elektrické-
ho vozidla do polohy READY – pripravené na
jazdu.

Ak chcete vozidlo okamžite prepnúť do polohy
READY to drive, stlačte a uvoľnite spínač
napájania, stlačte pritom brzdový pedál, a to
so spínačom napájania v ktorejkoľvek polohe.
Na merači sa rozsvieti indikátor READY to drive
.

Ak chcete systém e-POWER zastaviť, stlačte spínač
P na radiacej páke a spínač napájania stlačte do
vypnutej polohy „OFF“.

POZNÁMKA:
* PO uvedení spínača zapaľovania do polohy

ZAP, môže motor naštartovať predtým, ako
indikátor READY to drive prestal blikať a
potom sa rozsvieti.

* Keď je úroveň Lítium iónovej batérie (Li-ion)
nízka, môže to trvať nejaký čas, kým indiká-
tor READY to drive prestane blikať a potom
svieti po stlačení spínača zapájania. Medzi-
tým sa nezobrazí tok energie atď.

* Brzdový pedál môže byť pevný, pretože
pedál sa ovláda pred spustením systému e-

SPUSTENIE SYSTÉMU e-POWERSPUSTENIE SYSTÉMU e-POWER
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POWER. V takom prípade stlačte brzdový
pedál silnejšie ako zvyčajne.

* Pri zošliapnutí brzdového pedála s vypnu-
tým systémom e-POWER môžete počuť
zvuk. Neznamená to poruchu.

* Ak sa systém e-POWER nedá spustiť, vypínač
prepnite do vypnutej polohy „OFF“, počkajte
5 sekúnd alebo dlhšie a potom systém e-
POWER znovu spustite.

MEVHT33A1-4BC039E4-2B44-48C0-B116-21E9DBBB98F4

MWAF0514X

Volič režimu jazdy: Modely s režimom pohonu 2
nápravy

MWAF0515X

Volič režimu jazdy: Modely s režimom pohonu 4
kolies

MWAF0540X

Displej s informáciami o vozidle: Modely s režimom
pohonu 2 nápravy

MWAF1251X

Displej s informáciami o vozidle: Modely s režimom
pohonu 4 kolies

Môže byť zvolených viacero režimov jazdy pomo-
cou voliča režimu jazdy.

2WD: [SPORT], [STANDARD] a [ECO]

Pre zmenu režimu stlačte volič režimu jazdy hore
alebo dole.

4WD: [TERÉN], [SNEH], [ŠTANDARD], [ECO] a [ŠPORT]

Naštartovanie a riadenie 267

VOLIČ REŽIMU JAZDYVOLIČ REŽIMU JAZDY



(272,1)

268 Naštartovanie a riadenie

Pre zmenu režimu stlačte volič režimu jazdy
napravo alebo naľavo.

POZNÁMKA:

Keď pomocou voliča režimu jazdy zvolíte režim,
režim sa nemusí prepnúť okamžite. Nie je to
porucha.

Aktuálny režim sa zobrazí na displeji s informácia-
mi o vozidle. Na displeji s informáciami o vozidle sa
objaví zoznam režimov a môžete vybrať režim.

POZNÁMKA:

Zoznam režimov zhasne približne po 5 sekun-
dách, ak bol vybraný režim. (Správu môžete
vymazať aj stlačením otočného ovládača na
volante.)

Ak režim jazdy nie je možné prepnúť pomocou
voliča režimu jazdy, keď je spínač zapaľovania v
polohe ON, nechajte si systém skontrolovať. Od-
porúčame, aby ste pre vykonanie tohto servisného
úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo
autorizovaný servis.

Zakaždým bude zvolený režim ŠTANDARD, keď je
po prvýkrát spínač zapaľovania prepnutý do
zapnutej polohy „ON“.

VÝSTRAHA
Nepozerajte na volič režimu jazdy alebo di-
splej, pretože plnú pozornosť by ste mali
venovať prevádzke vozidla.

REŽIM [TERÉN] (modely 4WD)
MEVHT33A1-B1518804-908F-4ADF-952F-F3DF3735D856

Umožňuje rýchlejšiu jazdu alebo štartovanie na
hrboľatom povrchu cesty, ako sú nerovné, zneči-
stené cesty alebo strmé svahy, či hrubý piesok.

REŽIM SNEH (modely 4WD)
MEVHT33A1-A201FEB7-1A36-4D61-AF42-41C78B105440

Uľahčuje štartovanie a jazdu na zasnežených a
zamrznutých cestách vďaka presnému dvojitému
ovládaniu motora.

REŽIM ŠTANDARD
MEVHT33A1-8857E083-AD6E-4861-9DBA-6B34A934F8B7

Toto je štandardný režim, ktorý je pre normálnu
jazdu najvhodnejší.

REŽIM ECO
MEVHT33A1-B82A0BBD-6AB1-4AD2-88C9-A663A3FB54FB

Pomáha vodičovi pri ECO jazde. Profil akcelerácie je
optimalizovaný na úspornú jazdu. Logika behu
motora je plne optimalizovaná na úsporu. Opti-
málny profil rekuperačného brzdenia pre cestnú
alebo mestskú jazdu možno zvoliť prepnutím
medzi polohou D (Drive) a „B“.

POZNÁMKA:

Zvolením režimu ECO sa nevyhnutne nezlepší
šetrenie palivom, ako je efektívnosť v prípade
mnohých jazdných faktorov.

Prevádzka
MEVHT33A1-061CD2E6-277D-43F4-BC8C-67A2644F4AAE

Zvoľte režim ECO pomocou Voliča režimu jazdy.
Rozsvieti sa indikátor ECO.

Keď je pedál plynu stlačený v rozsahu úspornej
jazdy, indikátor ECO sa rozsvieti zelenou. Keď je
pedál plynu stlačený v rozsahu úspornej jazdy,
indikátor ECO zhasne.

Indikátor ECO sa nerozsvieti v nasledovných prí-
padoch:

* Keď je radiaca páka v polohe R (spiatočka).
* Keď rýchlosť vozidla klesne pod 3,2 km/h (2

MPH) alebo stúpne nad 144 km/h (90 MPH).
* Keď je tempomat (ak je súčasťou výbavy)

alebo systém inteligentného tempomatu
(ICC) (ak je súčasťou výbavy) v prevádzke.

Prispôsobenie režimu ECO
MEVHT33A1-B77CB041-688E-451D-A199-9827AD43795B

Keď je zapnutý režim ECO „ECO tempomat“ a/
alebo „ECO klimatizácia“, dosiahne sa vyššia sku-
točná úspora paliva tým, že sa uprednostní úspora
paliva. Môže sa nastaviť, keď je zvolený režim ECO.
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť,
pozrite si časť “Nastavenia ECO” (Str. 101).

* ECO tempomat (ak je súčasťou výbavy)
Keď sú nastavenia v polohe ZAP, šetrenie
palivom počas jazdy bude zlepšená znížením
cieľovej akcelerácie z normálneho (nastavenie
VYP) režimu.

* Ovládanie klimatizácie ECO
Ak je nastavenie zapnuté, zníži sa výkon
klimatizácie a tým sa zvýši spotreba paliva.

POZNÁMKA:

Keď je rýchlosť vozidla znížená (napríklad keď
vozidlo stúpa do svahu z rovnej cesty), bude
trvať dlhší čas, kým sa vráti na predchádzajúce
nastavenie rýchlosti, akým je normálny režim.
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Poradenstvo [Pneumatika ECO] (ak je vo výbave)
MEVHT33A1-E56E5F99-73C6-41CE-898D-C2F75F66DDBA

Poradenstvo pre pneumatiku ECO je funkcia, ktorá
zobrazuje správu s informáciou ECO na informač-
nom displeji vozidla, keď sa zistí nízky tlak v
pneumatike. Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo
vypnúť, pozrite si časť “Nastavenia ECO” (Str. 101).

Pri nastavení ON displej ECO Drive Report zobra-
zuje [Rada ECO Upravte tlak v pneumatikách].
Môžete prejsť na displej tlaku v pneumatikách
stlačením tlačidla na volante.

Funkcia sprievodcu pre pedál ECO
MEVHT33A1-0142DE55-CD7E-4517-807F-1E1D708D6381

MWAF0126X

Displej Sprievodca pre pedál ECO je možné zvoliť
na informačnom displeji vozidla v režime ECO.
(Pozri časť “5. [Sprievodca pre pedál ECO]” (Str. 121).)
Funkciu sprievodcu pre pedál ECO použite na
zlepšenie spotreby paliva.

Keď je pruh Sprievodca pre pedál ECO v zelenom
rozsahu , znamená to, že s vozidlom jazdíte
super hospodárne.

Keď je pruh Sprievodca pre pedál ECO v zelenom

rozsahu , znamená to, že s vozidlom jazdíte
hospodárne.

Ak je lišta Sprievodca pre pedál ECO mimo
zeleného rozsahu ( a ), znamená to, že plynový
pedál je stlačený mimo rozsah hospodárnej jazdy.

Pruh sprievodcu pre pedál ECO sa nezobrazuje,
keď:

* rýchlosť vozidla je nižšia ako približne 4 km/h
(2 MPH),

* radiaca páka je v polohe P (parkovanie), N
(neutrál) alebo R (spiatočka),

REŽIM ŠPORT
MEVHT33A1-65DD3258-63B6-463D-8B06-4DFAFE7FD701

* Nastavuje odozvu krútiaceho momentu elek-
trického motora na zlepšenie jazdných vlast-
ností.

* Systém riadenia sa prispôsobuje tak, aby
vodičovi poskytol pútavejšie zážitky pri špor-
tovej jazde. Tento systém môžete zapnúť a
vypnúť v ponuke nastavení informačného
displeja vozidla. (Pozri časť “[Asistencia pre
vodiča]” (Str. 99).)

POZNÁMKA:

V režime SPORT sa môže znížiť hospodárnosť
spotreby paliva.

MEVHT33A1-0099E665-725B-489E-B596-F5A3F4CD54DB

SYSTÉM ELEKTRICKÉHO OVLÁDANIA PRERAĎOVANIA
MEVGUID-52C723F3-DF5C-4616-9A19-1AEAD5024CFD

Toto vozidlo je elektronicky ovládané, aby produ-
kovalo maximálny výkon a plynulú prevádzku.

Odporúčané prevádzkové postupy pre toto vozidlo
sú zobrazené na nasledujúcich stranách.

Štartovanie vozidla
MEVHT33A1-5D273D53-F49E-430A-9675-CA17371F1DFA

1. Po zaradení polohy READY to drive pre vozidlo
úplne stlačte pedál nožnej brzdy a až potom
radiacu páku začnite presúvať do polohy D
(jazda vpred).

Radiaca páka tohto vozidla je skonštruo-
vaná tak, že pred preradením z polohy P
(Parkovanie) do akejkoľvek jazdnej polohy
počas prevádzky systému e-POWER je po-
trebné zošliapnuť pedál nožnej brzdy.

Radiacu páku nie je možné posunúť z polohy
P (parkovanie) a do žiadnej inej polohy, ak je
spínač zapaľovania umiestnený v polohe
"OFF".

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

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

VÝSTRAHA
* Pri preraďovaní z polohy P (parkovanie)

alebo N (neutrál) do polohy R (spiatočka)
alebo D (jazda vpred) nestláčajte plynový
pedál. Pri preraďovaní vždy držte stlačený
brzdový pedál. Nedodržanie tohto pokynu
by mohlo spôsobiť stratu kontroly nad
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vozidlom, čo by mohlo mať za následok
nehodu.

* Nikdy sa nepokúšajte radiť do polohy P
(Parkovanie) alebo R (Spätný chod), keď sa
vozidlo pohybuje dopredu, a do polohy P
(Parkovanie), D (Pohon) alebo "B", keď
vozidlo cúva. Môže to spôsobiť nehodu
alebo vážne poškodenie prevodovky.

UPOZORNENIE
* Ak vozidlo zastavíte v strmom svahu,

neudržiavajte vozidlo zastavené stláčaním
plynového pedálu. Na tento účel použite
nožnú brzdu.

* Na radiacu páku nič nevešajte. Pri náhlom
naštartovaní by to mohlo spôsobiť neho-
du.

Preraďovanie rýchlostných stupňov
MEVHT33A1-8E33D228-CFD5-4E80-8A5F-A2EC598FE23A

MWAF1231X

Voľnobežná poloha (stredná poloha)

Posunutie radiacej páky,

: Stlačte tlačidlo , aby ste mohli preradiť.

: Preraďte bez stlačenia tlačidla .

Stlačením prepínača polohy P prepnite do
polohy P (Parkovanie).

V polohe D (jazda vpred), posúvajte pozdĺž dráhy
pre voľbu pozície B.

POZNÁMKA:
* Skontrolujte, či je vozidlo v požadovanej

polohe radenia tak, že skontrolujete ukazo-
vateľ radenia umiestnený na radiacej páke
alebo zobrazený na informačnom displeji
vozidla.

* Pre zaradenie vozidla do polohy D (jazda) z
polohy B, znovu presuňte radiacu páku do
polohy D (jazda).

Po zaradení polohy READY to drive pre vozidlo
úplne stlačte brzdový pedál a radiacu páku pre-
raďte do ktorejkoľvek želanej polohy prevodu.

POZNÁMKA:
* Keď bude spínač napájania vo vypnutej

polohe „OFF“, vozidlo automaticky zaradí
polohu P (parkovanie).

* Keď sa kontrolka READY to drive " "
alebo " " nesvieti, polohu radenia nie
je možné zmeniť do polohy D (Drive), B alebo
R (spiatočka), aj keď je vypínač napájania v
polohe ON.

* Ak sú splnené nasledujúce podmienky, po-
loha radenia sa môže automaticky zmeniť
na polohu P (parkovanie).
— Keď nie je zapnutý bezpečnostný pás

vodiča.
— Keď sú otvorené dvere vodiča.

VÝSTRAHA
* Radiaca páka je po uvoľnení vždy v stred-

nej polohe. Keď je spínač napájania v
polohe READY to drive, vodič musí skon-
trolovať, či je vozidlo v polohe P (parkova-
nie). Rozsvieti sa indikátor P na riadiacej
páke a na informačnom displeji vozidla sa
zobrazí P. Ak je po presunutí spínača
napájania do polohy READY to drive vo-
zidlo v polohe D (jazda vpred) alebo R
(spiatočka), môže táto situácia spôsobiť
náhle naštartovanie, čo by mohlo mať za
následok nehodu.

* Na kopcovitej ceste nedovoľte vozidlu
pohyb dozadu, keď je v polohe D (jazda
vpred) alebo B, ani vozidlu neumožnite
pohyb dopredu, keď je v polohe R (spia-
točka). Mohlo by to spôsobiť nehodu.

* Počas jazdy nedávajte radiacu páku do
polohy N (neutrál). Regeneratívna brzda
nepracuje, čo môže spôsobiť nehodu.

* Regeneratívna brzda nepracuje dosta-
točne, stlačte brzdový pedál pre zníženie
rýchlosti.

* Pri zastavení alebo parkovaní na ceste do
kopca alebo dole z kopca, stlačte brzdový
pedál a zastavte vozidlo. Ak pokračuje
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zastavovanie vozidla len pri stlačenom
pedáli akcelerátora a brzdový pedál je
uvoľnený, elektrický motor pre jazdumôže
spôsobiť prehriatie. Pri zastavovaní vo-
zidla, uvoľnite pedál akcelerátora a stlačte
brzdový pedál.

UPOZORNENIE
* Počas stláčania spínača polohy P radiacu

páku neposúvajte. Môže to poškodiť elek-
trický motor.

* Pri preraďovaní na želanú polohu pomo-
cou radiacej páky skontrolujte, či sa ra-
diaca páka vráti do stredovej polohy, a to
tak, že páku pustíte. Držanie radiacej páky
v stredovej polohe môže poškodiť systém
ovládania preraďovania.

* Radiacu páku nepresúvajte, keď je stla-
čený plynový pedál, a to okrem situácie,
keď preraďujete do polohy B. Môže to
spôsobiť náhle naštartovanie, čo by mohlo
mať za následok nehodu.

* Nasledujúce činnosti nie sú povolené, pre-
tože nadmerné zaťaženie by malo vplyv na
elektrický motor, čo by mohlo mať za
následok poškodenie vozidla:

— Presunutie radiacej páky do polohy R
(spiatočka) počas jazdy dopredu.

— Presunutie radiacej páky do polohy D
(jazda vpred) alebo B počas cúvania
vozidla.

Ak sa pokúsite o vykonanie týchto činností,

zaznie signál upozornenia a vozidlo zaradí
polohu N (neutrál).

POZNÁMKA:
* Zámerne necúvajte s radiacou pákou v polo-

he D (jazda) alebo B na svahu, ani nepohy-
bujte vozidlom dopredu s radiacou pákou v
polohe R (spiatočka) na svahu.

* Keď je lítium iónová (Li-ion) batéria úplne
nabitá, regeneratívnu elektrickú energiu sa
spotrebúva motor naštartovaný pomocou
generátora energie. V takom prípade môže
byť zvuk motora hlasný, ale nejde o poruchu.
V tejto situácii sa nepoužíva žiadne palivo.

* Keď je stlačený spínač pozície P počas jazdy,
operácia je zrušená. (Bzučiak zaznie a po-
zícia radiacej páky predtým, ako bude za-
radené sa zachová.)

* Ak je pedál akcelerátora stlačený, keď je
vozidlo zastavené a radiaca páka je v polohe
N (neutrál), kontrolka obmedzenia výkonu

sa rozsvieti. V tomto prípade, dokonca
aj ak je radiaca páka zaradená do polohy D
(jazda vpred), akcelerácia bude znížená.
(Pozri časť “Indikátor obmedzenia výkonu”
(Str. 95).)

P (parkovanie):

MWAF1232X

Túto polohu používajte, keď je vozidlo zaparko-
vané alebo keď chcete vozidlo preradiť do polohy
READY to drive. Pred výberom polohy P (parkova-
nie) sa uistite, že vozidlo je úplne zastavené. Ak
chcete prepnúť do polohy P (Parkovanie), po
úplnom zastavení vozidla stlačte spínač polohy
P, ako je znázornené na obrázku. Ak spínač
polohy P stlačíte v čase, keď je vozidlo v pohybe,
zaznie signál upozornenia a zachová sa aktu-
álna poloha prevodu. Po prepnutí do polohy P
(parkovanie) zatiahnite parkovaciu brzdu. Pri par-
kovaní v kopci najskôr zatiahnite parkovaciu brzdu,
pričom držte zošliapnutý pedál nožnej brzdy,
potom stlačte spínač polohy P a uveďte vozidlo
do polohy P (parkovanie). Pre operáciu parkovacej
brzdy si pozrite “Parkovacia brzda” (Str. 192).

POZNÁMKA:
* Ak polohu prevodu preradíte do akejkoľvek

inej polohy ako do polohy P (parkovanie) v
čase, keď je vozidlo bez pohybu a keď je
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spínač zapaľovania v polohe VYP, automa-
ticky sa prepne do polohy P (parkovanie).

* Ak spínač polohy P stlačíte počas posúvania
radiacej páky, poloha prevodu sa nepreradí
na polohu P (parkovanie). Pri stláčaní spí-
nača polohy P sa ubezpečte, že radiacej
páke najskôr umožníte návrat do jej stredo-
vej polohy.

R (spiatočka):
Túto polohu použite pre cúvanie vozidla. Pred
výberom polohy R (spiatočka) sa uistite, že vozidlo
je úplne zastavené. Na presunutie radiacej páky z
polohy voľnobehu do polohy R (Spätný chod) je
potrebné zošliapnuť brzdový pedál a stlačiť
tlačidlo radiacej páky. Ak je vozidlo pri jazde
dopredu v polohe R (Spiatočka), zaznie zvukový
signál a vozidlo sa prepne do polohy N (Neutrál).

N (neutrál):
Nie je zaradený ani prevodový stupeň pre jazdu
vpred ani spiatočka. V tejto polohe môžete vozidlo
preradiť do polohy READY to drive.

Počas jazdy nepreraďujte do polohy N (neutrál). V
polohe N (neutrál) nefunguje systém regeneratív-
neho brzdenia. Brzdy vozidla však vozidlo aj tak
zastavia.

Preradením do polohy N (neutrál):

* Ak je vozidlo v pozícii P (parkovanie), posuňte
páku radenia vpred alebo vzad o jeden stupeň
pri stlačenom brzdovom pedáli a podržte
radiacu páku v tejto polohe na viac ako 1
sekundu.

* Ak je vozidlo v pozícii D (jazda) alebo pozícii B,
posuňte páku radenia vpred alebo vzad o
jeden stupeň pri stlačenom brzdovom pedáli
a podržte radiacu páku v tejto polohe na viac
ako 1 sekundu.

* Ak je vozidlo v pozícii R (spiatočka), posuňte
páku radenia vzad o jeden stupeň pri stlače-
nom brzdovom pedáli a podržte radiacu páku
v tejto polohe na viac ako 1 sekundu.

D (jazda vpred):
Túto polohu použite pre normálnu jazdu vpred. Ak
na vozidle počas cúvania zaradíte D (jazda),
zaznie zvukový signál a vozidlo sa prepne do
polohy N (neutrál).

B:
Pre jazdu dole svahom použite polohu B. Keď
použijete polohu B, po uvoľnení plynového pedálu
sa použije viac regeneratívneho brzdenia, ako pri
polohe D (jazda vpred).

Rekuperačná brzda:
* Účinnosť rekuperačnej brzdy sa zvyšuje, keď je

vozidlo v polohe B. Ak je rýchlosť vozidla príliš
vysoká, stlačte brzdový pedál.

* Účinnosť rekuperačnej brzdy sa môže znížiť na
klzkej vozovke, keď je lítium-iónový akumulá-
tor plne nabitý alebo keď je teplota lítium-
iónového akumulátora nízka.

Funkcia podržania režimu neutrálu
MEVGUID-51842237-855E-4335-BD3C-CFF52733A8C5

Táto funkcia vám umožňuje vypnúť motor, keď je
vozidlo v pozícii N (neutrál). Keď je táto funkcia
aktivovaná, vozidlo sa môže pohybovať tlačením
rukou, aj keď je spínač zapaľovania v polohe VYP.

Pri použití tejto funkcie uvoľnite elektronickú
parkovaciu brzdu.

VÝSTRAHA
* Túto funkciu použite len na rovnom po-

vrchu. Ak to neurobíte, vozidlo sa môže
náhodne pohnúť, čo môže spôsobiť kolíziu
alebo vážne zranenia osôb.

* Keď je spínač napájania v polohe ON po
aktivovaní tejto funkcie, pre zastavenie
vozidla stlačte brzdový pedál, pretože
radiaca páka je v polohe N (neutrál).

* Ak táto funkcia nie je aktivovaná bez
ohľadu na správnu prevádzku, prevodovka
môže zlyhať. Odporúčame, aby ste pre
vykonanie tohto servisného úkonu navští-
vili predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifi-
kovanú dielňu.

Pre aktiváciu režimu podržania neutrálu vykonajte
nasledovné operácie.

1. Stlačením spínača zapaľovania naštartujte
motor.

2. Uvoľnite elektronickú parkovaciu brzdu a
funkciu automatického udržiavania brzdy.

3. Stlačte a podržte brzdový pedál. Presuňte
radiacu páku, aby ste vyradili prevodovku z
polohy P (parkovanie),

4. Stlačte spínač do pozície P.

5. Posuňte radiacu páku do pozície N (neutrál) a
podržte ju na 0,5 sekúnd, kým sa objaví N na
informačnom displeji vozidla, a potom vráťte
páku do základnej polohy.
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6. Posuňte radiacu páku znova do polohy N
(neutrál) a podržte ju na 0,5 sekundy, kým sa
na informačnom displeji o vozidle objaví
správa [Parkovanie a parkovacia brzda neboli
aktivované]. (Pozri časť “61. Indikátor [Aktivo-
vaného režimu udržiavania neutrálnej polohy]
(ak je vo výbave)” (Str. 117).)

7. Spínač napájania prepnite do vypnutej polohy
„OFF“. Systém e-POWER sa vypne, kým bude
páka v polohe N (neutrál).

Pre opustenie režimu podržania neutrálu presuňte
prevodovku do polohy inej ako N (neutrál).

POZNÁMKA:
* Je potrebné vykonať kroky 4 až 6 v rámci 5

sekúnd a kroky 5 a 6 počas približne 0,5
sekúnd, aby sa predišlo nesprávnej pre-
vádzke.

* Keď je spínač napájania vo vypnutej polohe
„OFF“, kým je prevodovka v polohe N (ne-
utrál), na displeji s informáciami o vozidle sa
objaví správa. (Pozri časť “60. Indikátor
navádzania v neutrálnom režime (ak je
nainštalovaný)” (Str. 117).)

* Ak nie je režim podržania neutrálu dostupný,
na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí správa. (Pozri časť “62. Indikátor
[Režim podržania neutrálu nebol aktivo-
vaný] (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 117).) Pre
aktiváciu podržania režimu neutrálu počkaj-
te chvíľu bez použitia radenia a potom
vykonajte operácie znova.

MEVHT33A1-63E39624-CE54-4BBF-8A6D-1FF627669DD9
Ak dôjde k akejkoľvek poruche systému pohonu
všetkých kolies (4WD) počas prevádzky systému e-
POWER, na informačnom displeji vozidla sa zobrazí
výstražné hlásenie.

MWAF1230X

Ak sa zobrazí výstraha [Zlyhanie systému 4WD], v
systéme 4WD pravdepodobne došlo k poruche.
Znížte rýchlosť vozidla a vozidlo nechajte čo
možno najskôr skontrolovať u predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Ak sa výstražné hlásenie zobrazuje aj po vyššie
uvedených úkonoch, čo najskôr nechajte vozidlo
skontrolovať u predajcu NISSAN alebo v odbornom
servise.

VÝSTRAHA
* Pri vozidlách vybavených pohonom 4WD

sa nepokúšajte zdvihnúť dve kolesá zo
zeme a prepnúť prevodovku do akejkoľvek
polohy pohonu alebo spiatočky so spuste-
ným systémom e-POWER. Takéto konanie
môže mať za následok poškodenie hna-
cieho ústrojenstva alebo neočakávaný po-

hyb vozidla, čo by mohlo mať za následok
vážne poškodenie vozidla alebo zranenie
osôb.

* Nepokúšajte sa testovať vozidlá vybavené
pohonom 4x4 na 2-kolesových dynamo-
metroch (ako sú napr. dynamometre pou-
žívané v niektorých štátoch na testovanie
emisií) alebo podobné vybavenie, dokonca
ani vtedy, keď sú zostávajúce dve kolesá
zdvihnuté zo zeme. Uistite sa, že ste
personál skúšobne upozornili na to, že
vaše vozidlo je vybavené pohonom 4WD
skôr, ako vozidlo umiestnia na dynamo-
meter. Použitie nesprávneho testovacieho
vybavenia môže mať za následok poško-
denie hnacieho ústrojenstva alebo neoča-
kávaný pohyb vozidla, čo by mohlo mať za
následok vážne poškodenie vozidla alebo
zranenie osôb.

UPOZORNENIE
* Nepoužívajte systém e-POWER na voľnom

valci, keď je niektoré z kolies zdvihnuté.

* Hnacie ústrojenstvo sa môže poškodiť, ak
budete pokračovať v jazde v prípade, že je
zapnutá výstraha [Zlyhanie systému 4WD].

Keď je vozidlo v polohe P (Parkovanie), zo spodnej
časti vozidla sa môže ozývať prevádzkový hluk. Nie
je to porucha.
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MEVHT33A1-829B8FC4-31C2-488A-80A3-8C66A56820DE
Každý systém asistenta jazdy je navrhnutý na pomoc vodičovi pre rôzne spôsoby, ktorými sa jazdí. Na tomto vozidle sú dostupné nasledovné systémy asistenta
jazdy (ak je súčasťou výbavy):

Kategória Systém Symbol Popis systému (Pre podrobné informácie si pozrite konkrétnu stranu.) Strana

Pomoc pri jazde
vpred

Inteligentná núdzová brzda so
systémom detekcie chodcov

Asistuje vodičovi varovaním a/alebo prevádzkou brzdy, ak je prítomné riziko čelnej kolízie s
vozidlom vpredu v jazdnom pruhu alebo s chodcami, či cyklistami. 375

Inteligentné varovanie pred
čelnou kolíziou

Pomáha varovať vodiča, keď sa vyskytne náhle brzdenie iného vozidla vpredu pred vozidlom v
tom istom jazdnom pruhu.

385

Inteligentný tempomat (ICC)
(modely so systémom ProPI-
LOT Assist)

Systém inteligentného tempomatu (ICC)
* Pomáha vodičovi udržiavať zvolenú vzdialenosť od vozidla vpredu a môže znížiť rýchlosť

tak, aby sa zhodovala s vozidlom vpredu.
* Zníži rýchlosť vozidla až po jeho zastavenie, keď vozidlo vpredu zníži rýchlosť až po

zastavenie.

355

Konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť)
* Umožňuje vodičovi jazdiť s vozidlom pri pevnej rýchlosti bez toho, aby držal/a svoju nohu

na plynovom pedáli.
372

Inteligentný tempomat (ICC)
(modely bez systému ProPI-
LOT)

Systém inteligentného tempomatu (ICC)
* Pomáha vodičovi udržiavať zvolenú vzdialenosť od vozidla vpredu a môže znížiť rýchlosť

tak, aby sa zhodovala s vozidlom vpredu.
* Zníži rýchlosť vozidla až po jeho zastavenie, keď vozidlo vpredu zníži rýchlosť až po

zastavenie.

327

Konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť)
* Umožňuje vodičovi jazdiť s vozidlom pri pevnej rýchlosti bez toho, aby držal/a svoju nohu

na plynovom pedáli.
341

Tempomat (modely bez systé-
mu ProPILOT alebo ICC)

Umožňuje vodičovi jazdiť s vozidlom pri pevnej rýchlosti bez toho, aby držal/a svoju nohu na
plynovom pedáli.

326

Obmedzovač rýchlosti Umožňuje vodičovi nastaviť požadovaný rýchlostný limit. 323

SYSTÉMY ASISTENTA VODIČASYSTÉMY ASISTENTA VODIČA
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Kategória Systém Symbol Popis systému (Pre podrobné informácie si pozrite konkrétnu stranu.) Strana

Pomoc pri jazde do
strany (jazdný
pruh a mŕtvy uhol)

Varovanie pri zmene jazdného
pruhu (LDW)

Pomocou indikátora a vibráciou volantu varuje vodiča, že vozidlo ide prekročiť značku
jazdného pruhu.

286

Inteligentné riadenie jazdného
pruhu

* Pomocou indikátora a vibráciou volantu varuje vodiča, že vozidlo ide prekročiť značku
jazdného pruhu.

* Asistuje vodičovi pri návrate vozidla do stredu jazdného pruhu.
290

Núdzový asistent jazdných
pruhov (ELA)

* Pomocou indikátora a vibrácie volantu varuje vodiča, keď sa vozidlo približuje k okraju
cesty alebo plnej bielej čiare.

* Asistuje vodičovi pri návrate vozidla na správnu stopu.
296

Varovanie pri sledovaní mŕtve-
ho uhla (BSW)

Pomocou indikátora varuje vodiča vozidla vo vedľajšom jazdnom pruhu pri zmene jazdného
pruhu.

303

Inteligentný zásah pri sledo-
vaní mŕtveho uhla

* Varuje vodiča vozidla vo vedľajšom jazdnom pruhu pri zmene jazdného pruhu.
* Asistuje vodičovi pri návrate vozidla do stredu jazdného pruhu.

309

Asistent riadenia
Asistuje vozičovi pri udržaní vozidla v strede jazdného pruhu (tento systém je integrovaný v
systéme ProPILOT Assist).

367

Pomoc pri jazde
vzad

Upozornenie na dopravu za
vozidlom (RCTA)

Asistuje vodičovi, keď cúva von z parkovacieho miesta tak, že deteguje iné vozidlá, ktoré sa
približujú sprava alebo zľava vozidla.

318

Zadné automatické brzdenie
(RAB)

Asistuje vodičovi pri jazde vozidla vzad a približovaní sa k stacionárnym objektom priamo za
vozidlom tak, že poskytuje výstrahu a automatické brzdenie, ak je to potrebné.

393

Parkovacie po-
môcky

Monitor pre zobrazenie prie-
storu za vozidlom - Zobrazí zadný pohľad vozidla, keď je radiaca páka presunutá do polohy R (spiatočka). 205

Systém monitora inteligentné-
ho sledovania okolia - Asistuje vodičovi v situáciách pri parkovaní tak, že zobrazí rôzne pohľady polohy vozidla vo

formáte rozdelenej obrazovky.
211

Rozpoznanie pohyblivých ob-
jektov (MOD) - Informuje vodiča o pohybujúcich sa objektoch v blízkosti vozidla v situáciách pri parkovaní. 220

Systém parkovacieho snímača
(sonaru)

- Informuje vodiča vizuálnym a zvukovým upozornením na prekážky stojace v blízkosti
nárazníkov.

412

ProPILOT Park Asistuje vozičovi pri zaparkovaní vozidla (paralelné parkovanie, priečne parkovanie dozadu a
priečne parkovanie dopredu).

417

Naštartovanie a riadenie 275
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Kategória Systém Symbol Popis systému (Pre podrobné informácie si pozrite konkrétnu stranu.) Strana

ProPILOT Assist ProPILOT Assist Zahŕňa inteligentný tempomat (ICC) a asistenta riadenia. 344

Iná pomoc pri jaz-
de

Asistent diaľkových svetiel Automaticky prepne svetlomety na tlmené, keď sa objaví prichádzajúce vozidlo alebo vedúce
vozidlo vpredu pred vaším vozidlom.

127

Adaptívny LED svetlomet
Automaticky zmení oblasť osvetlenia svetlometmi, keď sa objaví prichádzajúce vozidlo alebo
vozidlo idúce vpredu pred vaším vozidlom.

129

Rozpoznávanie dopravných
značiek (TSR) Poskytuje vodičovi informácie o najčastejšie a naposledy detekovaných rýchlostných limitoch. 283

Systém inteligentného upo-
zornenia na pozornosť vodiča

Pomáha upozorniť vodiča, keď sa rozpozná nedostatočná pozornosť alebo únava zo
šoférovania.

391

Pomoc rozjazdu do kopca - Pomáha predchádzať tomu, aby sa vozidlo pohlo späť, keď vodič uvoľní brzdový pedál a
aplikuje plynový pedál, keď je vozidlo zastavené v svahu.

410
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AKO ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY
MEVHT33A1-BE4C2AD1-73BF-4C82-89CB-42B01D28485A

MWAF1270X

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

Nasledujúce systémy (ak sú súčasťou výbavy) sa
zapínajú alebo vypínajú pomocou ponuky nasta-
vení na informačnom displeji vozidla. Každé na-

stavenie sa dá vybrať pomocou rolovacieho
ovládača na ovládačoch na volante.

* Inteligentná núdzová brzda so systémom
detekcie chodcov

* Inteligentné varovanie pred čelnou kolíziou

* Varovanie pri zmene jazdného pruhu (LDW)
* Inteligentné riadenie jazdného pruhu*
* Systém núdzového asistenta jazdných pruhov

(ELA)
* Varovanie pri sledovaní mŕtveho uhla (BSW)
* Inteligentný zásah pri sledovaní mŕtveho uhla*
* Speed Limit Link
* CRUISE Navi Link
* Asistent riadenia
* Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
* Zadné automatické brzdenie (RAB)
* Rozpoznanie pohyblivých objektov (MOD)
* Systém parkovacieho snímača (sonaru)
* Rozpoznávanie dopravných značiek (TSR)
* Systém inteligentného upozornenia na pozor-

nosť vodiča
*: Pre použitie systému inteligentného riadenia
jazdného pruhu a inteligentného zásahu pri sledo-
vaní mŕtveho uhla musíte po zapnutí daného
systému v ponuke nastavení stlačiť spínač systé-
mu ProPILOT alebo spínač dynamického jazdného
asistenta.

Displej asistenta vodiča
MEVHT33A1-708E1D0D-89DE-4D7F-B0E5-83912A5C69D7

Na displeji s informáciami o vozidle sa objaví displej
asistenta vodiča, keď je zvolený pomocou rolova-
cieho voliča alebo na krátky časový úsek, keď je
stlačený spínač systému ProPILOT Assist (ak je
súčasťou výbavy).

Stav nasledovných systémov (ak sú súčasťou
výbavy) je možné zobraziť v každej zóne displeja.

Naštartovanie a riadenie 277
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Zóna Asistent riadenia

Vpredu

Inteligentná núdzová brzda so sy-
stémom detekcie chodcov

Inteligentné varovanie pred čelnou
kolíziou

Pruh

Varovanie pri zmene jazdného pru-
hu (LDW)

Inteligentné riadenie jazdného pru-
hu

Mŕtvy uhol

Varovanie pri sledovaní mŕtveho
uhla (BSW)

Inteligentný zásah pri sledovaní
mŕtveho uhla

* Keď je niektorý z “Výstražných” systémov
aktivovaný, značka “ ” sa zobrazí v každej
zóne.

* Keď je niektorý z “Intervenčných” systémov
aktivovaný, značka“ ” sa zobrazí v každej
zóne.

* Keď nie je aktivovaný žiadny systém, v každej
zóne sa zobrazí [VYP].

Displej sa zmení podľa nasledovných príkladov:

MWAF1305X

Zóna Asistent riadenia Stav

Vpredu

Inteligentná núdzová
brzda so systémom detek-
cie chodcov Aktivova-

né (obrys)
Inteligentné varovanie
pred čelnou kolíziou

Pruh

Varovanie pri zmene jazd-
ného pruhu (LDW)

Aktivova-
né (obrys)

Inteligentné riadenie jazd-
ného pruhu

Deaktivo-
vané

Mŕtvy uhol

Varovanie pri sledovaní
mŕtveho uhla (BSW)

Aktivova-
né (obrys)

Inteligentný zásah pri sle-
dovaní mŕtveho uhla

Deaktivo-
vané

MWAF1248X

Zóna Asistent riadenia Stav

Vpredu

Inteligentná núdzová
brzda so systémom detek-
cie chodcov Aktivova-

né (obrys)
Inteligentné varovanie
pred čelnou kolíziou

Pruh

Varovanie pri zmene jazd-
ného pruhu (LDW)

Aktivova-
né

Inteligentné riadenie jazd-
ného pruhu

Aktivova-
né (tieni-
sté)

Mŕtvy uhol

Varovanie pri sledovaní
mŕtveho uhla (BSW)

Aktivova-
né

Inteligentný zásah pri sle-
dovaní mŕtveho uhla

Aktivova-
né (tieni-
sté)
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VŠEOBECNÝ SPRIEVODCA ODSTRAŇOVANÍM PORÚCH
MEVHT33A1-4A828657-24DF-40EA-873A-7D3F74310D76

Niektoré systémy asistenta vodiča používajú spoločné časti (kamera, radar, atď.) pre svoje fungovanie. Keď sa objaví vyskakovacie okno s výstražnou správou na
displeji s informáciami o vozidle alebo výstražné svetlo bliká/svieti, skontrolujte stav systému. Podrobnosti si pozrite v časti “Systém je dočasne nedostupný” a
“Porucha systému” v tejto príručke vlastníka pre daný systém.

Pre kameru a radar dočasné zablokovanie

Výstražná správa/vý-
stražná kontrolka Symptóm Možná príčina Systém je dotknutý Činnosť, ktorú treba podniknúť

[Nedostupná
teplota kamery

Vysoká]
Vysoká teplota
kamery

Priame slnečné svetlo/vysoká
teplota v kabíne

TSR, LDW, inteligentné
riadenie jazdného
pruhu, inteligentný
zásah pri sledovaní
mŕtveho uhla a asi-
stent riadenia

Keď sa teplota interiéru zníži, systém sa automaticky obnoví.
(Stlačte spínač systému ProPILOT Assist alebo spínač dynamickej
asistencie vodiča pre návrat na systémy inteligentného riadenia
jazdného pruhu a inteligentného zásahu pri sledovaní mŕtveho
uhla.)

Bliká

Inteligentná núdzová
brzda s detekciou
chodcov a inteli-
gentné varovanie pred
čelnou kolíziou

[Nedostupná
Nízka viditeľnosť]

alebo

Bliká

Zlá viditeľnosť
kamery

Priame slnečné svetlo ELA, asistent riadenia
a inteligentné núdzo-
vé brzdenie s detek-
ciou chodcov

Ak táto podmienka viac neexistuje, systém sa automaticky obnoví.

Camera
prekážka

Sklo čelného okna je zarosené,
zamrznuté alebo pokryté ne-
čistotami

Vyčistite sklo predného okna v oblasti kamery. Použite stierače a
odmrazovacie zariadenie, aby sa dosiahlo čisté sklo predného okna.

[Nie je dostupné,
Viditeľnosť je zhoršená]

Zlá viditeľnosť/
nezistiteľné
značenie pruhu

Zlé počasie Asistent riadenia
Keď stav prestane existovať, stlačením spínača ProPILOT Assist
vypnite systém ProPILOT Assist a opätovným stlačením spínača
systém opäť zapnite.
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Výstražná správa/vý-
stražná kontrolka Symptóm Možná príčina Systém je dotknutý Činnosť, ktorú treba podniknúť

"[Dočasne deaktivované
Predný radar blokovaný]

a

blikanie (len inteli-
gentné núdzové brzde-

nie)

Prekážka pred-
ného radaru

Nepriaznivé počasie (dážď,
hmla, sneh, atď.) ELA, ICC, ProPILOT As-

sist, inteligentné nú-
dzové brzdenie s
detekciou chodcov a
inteligentné varovanie
pred čelnou kolíziou

Ak táto podmienka viac neexistuje, systém sa automaticky obnoví.
(Stlačte spínač systému ProPILOT Assist alebo spínač tempomat
ON/OFF pre návrat späť na systém ICC.)

Snímač je pokrytý nečistotami
alebo je zablokovaný

Vyčistite oblasť snímača predného radaru v prednej časti vozidla.

Cesty s obmedzenými cestný-
mi štruktúrami alebo budova-
mi

Ak táto podmienka viac neexistuje, systém sa automaticky obnoví.
(Stlačte spínač systému ProPILOT Assist alebo spínač tempomat
ON/OFF pre návrat späť na systém ICC.)

blikanie (len inteli-
gentné núdzové brzde-

nie)

Prerušenie
predného rada-
ru

Interferencia z iného radaro-
vého zdroja

ICC, ProPILOT Assist,
inteligentné núdzové
brzdenie s detekciou
chodcov a inteli-
gentné varovanie pred
čelnou zrážkou

Ak táto podmienka viac neexistuje, systém sa automaticky obnoví.
(Stlačte spínač systému ProPILOT Assist alebo spínač tempomat
ON/OFF pre návrat späť na systém ICC.)

[Nie je dostupné,
Bočný radar
zablokovaný]

Bočný radar za-
blokovaný

Blokovanie radaru
ELA, BSW, inteligentný
zásah pri sledovaní
mŕtveho uhla a RCTA

Vyčistite oblasť bočného zadného radaru v zadnej časti vozidla. Ak
táto podmienka viac neexistuje, systém sa automaticky obnoví.
(Stlačte spínač systému ProPILOT Assist alebo spínač dynamického
asistenta vodiča pre návrat späť na systém inteligentného zásahu
pri sledovaní mŕtveho uhla.)

[Nedostupná
Klzká vozovka]

Zlý stav vozovky Klzká vozovka

Inteligentné riadenie
jazdného pruhu, inte-
ligentný zásah pri sle-
dovaní mŕtveho uhla,
ICC a ProPILOT Assist

Ak podmienka viac neexistuje, stlačte spínač systému ProPILOT
Assist alebo spínač dynamickej asistencie vodiča alebo spínač ON/
OFF tempomatu pre návrat späť na každý systém.

[Nie je dostupné,
Parkovacia brzda zap.]

Zrušenie systé-
mu

Aplikácia elektronickej parko-
vacej brzdy ProPILOT Assist

Keď stav prestane existovať, stlačením spínača ProPILOT Assist
vypnite systém ICC a opätovným stlačením spínača systém ICC
zapnite.

[Stlačte brzdový pedál]

Žiadna aplikácia
elektronickej
parkovacej
brzdy

Dvere vodiča otvorené (vozidlo
zastavené)

ProPILOT Assist Okamžite stlačte brzdový pedál.
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Pre systém dočasne nedostupné

Výstražné svetlo/výstražná
správa

Možná príčina Kontrola systému Činnosť, ktorú treba podniknúť

Svieti VDC/ESP vypnuté Inteligentná núdzová brzda so systé-
mom detekcie chodcov

Zapnite VDC/ESP.

Svieti VDC/ESP vypnuté RAB Zapnite VDC/ESP.

[Aktuálne nie je dostupné]

VDC/ESP vypnuté Inteligentné riadenie jazdného pruhu,
inteligentný zásah pri sledovaní mŕtve-
ho uhla, ICC a ProPILOT Assist

Zapnite VDC/ESP.

Zvolený režim SNEH alebo TERÉN (modely s
pohonom 4WD) Vyberte iný režim ako SNEH a TERÉN.

Pre zlyhanie systému

Výstražné svetlo/výstražná
správa Symptóm Kontrola systému Činnosť, ktorú treba podniknúť

[Porucha systému
Pozrite si Príručku vlastníka]

a

Svieti

Porucha systému

Inteligentná núdzová brzda s
detekciou chodcov a inteli-
gentné varovanie pred čelnou
kolíziou

Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste. Systém e-POWER vypnite a znovu
naštartujte. Ak kontrolka/správa stále svieti, nechajte systém skontrolovať.
Odporúčame, aby ste pre vykonanie tohto servisného úkonu navštívili predajcu
vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

[Porucha systému
Pozrite si Príručku vlastníka]

a

Svieti

RAB

[Porucha systému
Pozrite si príručku vlastníka]

TSR, LDW, inteligentný zásah do
jazdného pruhu, ELA, BSW, inte-
ligentný zásah do mŕtveho uhla,
RCTA, ICC, asistent riadenia a
inteligentná ostražitosť vodiča

[Systémová porucha systé-
mu parkovacieho snímača

Pozrite si príručku vlastníka]

Systém parkovacieho snímača
(sonaru)
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Umiestnenia kamery, radaru a sonaru
MEVHT33A1-38474CE5-C43E-420C-9825-BBC143C229F9

Kamera, radar a parkovacie snímače, ktoré používa
každý systém asistenta vodiča sa nachádzajú v
prednej a zadnej časti vozidla. Pre údržbu každého
komponentu si pozrite časť “Údržba systému” v
tejto príručke vlastníka pre každú aplikáciu systé-
mu.

MWAF0644X

Predná časť vozidla

Jednotka prednej kamery
— Inteligentné núdzové brzdenie s detek-
ciou chodcov

— Varovanie pri zmene jazdného pruhu
(LDW)

— Inteligentné riadenie jazdného pruhu
— Inteligentný zásah pri sledovaní mŕtveho
uhla

— Asistent riadenia
— Núdzový asistent jazdných pruhov (ELA)
— Asistent diaľkových svetiel

— Adaptívny LED svetlomet
— Rozpoznanie dopravného značenia (TSR)
Predný radarový snímač
— Inteligentné núdzové brzdenie s detek-
ciou chodcov

— Inteligentné varovanie pred čelnou kolí-
ziou

— Inteligentný tempomat (ICC)
— Núdzový asistent jazdných pruhov (ELA)

MWAF0414X

Zadná časť vozidla

Bočný radarový snímač
— Varovanie pri sledovaní mŕtveho uhla
(BSW)

— Inteligentný zásah pri sledovaní mŕtveho
uhla

— Upozornenie na dopravu za vozidlom
(RCTA)

— Núdzový asistent jazdných pruhov (ELA)

MWAF0839X

8 snímačov

Parkovacie snímače

Predné parkovacie snímače
— Systém parkovacích snímačov (sonar)
— ProPILOT Park
Zadné parkovacie snímače
— Zadné automatické brzdenie (RAB)
— Systém parkovacích snímačov (sonar)
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— ProPILOT Park

MWAF0649X

12 snímačov

MEVHT33A1-C31AE55D-A0B2-44AF-892B-5A8D348A5534

MWAC0523X

Systém rozpoznávania dopravných značiek (TSR)
poskytuje vodičovi informácie o najnovších rých-
lostných obmedzeniach. Systém zachytáva infor-
mácie o dopravných značkách z jednotky prednej
kamery s viacnásobným snímaním , ktorá sa
nachádza na čelnom skle pred vnútorným zrkad-
lom a na displeji s informáciami o vozidle zobrazuje
zistené značky. Pre vozidlá vybavené navigačným
systémom je zobrazené rýchlostné obmedzenie
založené na kombinácii údajov navigačného sy-
stému a živého kamerového rozpoznávania. Infor-
mácie systému TSR sa zobrazujú na displeji s
informáciami o vozidle a na displeji s projekciou
na čelné sklo (HUD) (ak je súčasťou výbavy). (Pozri
časť “Head Up displej (HUD) (ak je súčasťou výbavy)”
(Str. 124).)

VÝSTRAHA
Systém TSR je zamýšľaný len ako podporné
zariadenie poskytujúce vodičovi informácie.
Nie je náhradou pozornosti vodiča pri sledo-
vaní situácie v premávke, ani ho nezbavuje
zodpovednosti za bezpečnú jazdu. Nedokáže

zabrániť nehodám spôsobeným nedbanlivo-
sťou. Je zodpovednosťou vodiča, aby vždy
dával pozor a jazdil bezpečne.

OVLÁDANIE SYSTÉMU
MEVHT33A1-DE7ADF81-0872-42F8-8611-5256949366F5

Systém TSR zobrazí nasledovné typy dopravného
značenia:

MWAF1202X

Príklad
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MWBF0173X

Dostupné typy dopravného značenia

Najnovšie zistené rýchlostné obmedzenie
Štátne rýchlostné obmedzenie
Žiadne informácie o rýchlostnom obmedzení
Miesto so zákazom predbiehania
Koniec zákazu predbiehania
Podmienené rýchlostné obmedzenie s nasle-
dujúcimi dostupnými podmienkami:

Sneh
Ťahanie
Nákladné vozidlá
Všeobecné
Ľavé smerové svetlo aktivované
Pravé smerové svetlo aktivované

UPOZORNENIE
* Systém TSR je určený na pomoc bezpečnej

jazdy. Je na zodpovednosti vodiča, aby
zostal v strehu, jazdil bezpečne a dodržia-
val všetky platné pravidlá cestnej pre-
mávky, vrátane sledovania dopravných
značiek.

* Systém TSR nemusí fungovať správne za
všetkých podmienok. Nižšie sú uvedené
nejaké príklady:

— Keď dážď, sneh alebo nečistoty za-
nesú čelné sklo pred kamerovou jed-
notkou s multisnímačmi.

— Keď svetlomety jasne nesvietia z dô-
vodu nečistôt na šošovkách, prípadne
ak sklon svetlometov nie je nastavený
správne.

— Keď sa do jednotky kamery dostane
silné svetlo. (Napríklad keď na prednú
časť vozidla svieti priame svetlo pri
východe alebo západe slnka.)

— Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Na-
príklad, keď vozidlo vstúpi do tunela
alebo opustí tunel alebo keď prechá-
dza pod mostom.)

— Keď je zlá viditeľnosť. (Napríklad ne-

dostatočné osvetlenie cesty, zlé daždi-
vé poveternostné podmienky, sneh ale-
bo hmla alebo ťažký opar.)

— Keď sú dopravné značky poškodené
alebo nie sú štandardné. (Napríklad
nesprávna veľkosť, výška, smer alebo
jas alebo poškodenie alebo ohnutie).

— Keď sú dopravné značky ťažko roz-
poznateľné. (Napríklad sú pokryté ne-
čistotami alebo snehom, alebo je
nedostatočné osvetlenie.)

— Keď sú dopravné značky nejasné. (Na-
príklad dopravné značky na miestach
rekonštrukcie, v priľahlých pruhoch
alebo výjazdových pruhoch.)

— Ak je prítomný objekt podobný do-
pravným značkám. (Napríklad podobné
značky, pútač alebo konštrukcia.)

— Keď prechádzate dopravné značky
mimo výhľadu kamery. (Napríklad po
ostrej zákrute alebo umiestnené príliš
ďaleko).

— Keď sú elektrické dopravné ťažko roz-
poznateľné. (Napríklad nízky kontrast,
umiestnenie príliš ďaleko alebo 3 čísli-
ce.)

— V oblastiach, ktoré nie sú pokryté
navigačným systémom (ak je nainšta-
lovaný).

— V prípade existencie odchýlok vo vzťa-
hu k navigácii (ak je súčasťou výbavy),
napríklad v dôsledku zmien v smero-
vaní cesty.
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— Pri predbiehaní autobusov alebo ná-
kladných vozidiel s rýchlostnými ná-
lepkami.

— Keď dáta z navigačného systému (ak
je súčasťou výbavy) nie sú aktuálne
alebo nie sú dostupné.

* Systém TSRmôže zobraziť dopravnú znač-
ku dokonca aj vtedy, keď pred vozidlom
nie je dopravná značka. Môže zobraziť
rôzny rýchlostný limit pre vozidlo pasa-
žiera. (Značka maximálnej rýchlosti sa
môže zobraziť s vyšším alebo nižším čís-
lom, ako je aktuálna maximálna rýchlosť,
napríklad pri detegovaní značky rýchlost-
ného limitu pre nákladné autá, rôzne
rýchlostné limity v rámci času alebo dňa
alebo dňa v týždni, alebo značka rýchlost-
ného limitu používa rôzne jednotky v
blízkosti hranice, pri detekovaní elektrickej
dopravnej značky s alebo bez naznačené-
ho rýchlostného limitu, pri detekovaní ne-
relevantného rýchlostného l imitu ,
prechádzajúc cez výjazd alebo križovatku
diaľnice, atď.)

ZAPNUTIE/VYPNUTIE SYSTÉMU TSR
MEVHT33A1-3777B924-8AD0-4710-B9F3-4B1241D07D55

MWAF1270X

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

Systém TSR zapnete alebo vypnete pomocou
nasledujúcich krokov:

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
brazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo rolovania. Pomocou rolovacieho voliča
vyberte položku [Asistencia pre vodiča]. Potom
stlačte rolovací volič.
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2. Vyberte možnosť [Dopravná značka] a stlačte
rolovací volič, čím systém zapnete alebo vy-
pnete.

SYSTÉM JE PRECHODNE NEDOSTUPNÝ
MEVHT33A1-9058E119-446B-434E-BD99-CAD2DC59B851

Systém TSR sa môže automaticky vypnúť, ak je
vozidlo zaparkované na priamom slnečnom svetle
v podmienkach vysokej teploty (nad približne 40 °C
(104 °F)) a následne ho naštartujete.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď sa vnútorná teplota zníži, systém TSR auto-
maticky obnoví svoju činnosť.

PORUCHA SYSTÉMU
MEVHT33A1-C3713FD9-1E4C-4F45-B58F-2225F637F9A4

V prípade poruchy systému TSR sa systém auto-
maticky vypne a na displeji s informáciami o
vozidle sa zobrazí výstražné hlásenie [Porucha
systému Pozrite si príručku vlastníka].

Činnosť, ktorú treba podniknúť

Ak sa zobrazí výstražné hlásenie, na bezpečnom
mieste zíďte z cesty a zastavte vozidlo. Systém e-
POWER vypnite a znovu naštartujte. Ak sa táto
výstraha systému zobrazuje naďalej, systém ne-
chajte skontrolovať u predajcu vozidiel NISSAN
alebo v kvalifikovanej dielni.

ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-CC87EEFA-83F5-4624-98B4-21BE451F25DF

Systém TSR používa tú istú jednotku prednej
kamery s viacnásobným snímaním, ktorú používa
systém varovania pri zmene jazdného pruhu (LDW).
Nachádza sa pred vnútorným zrkadlom. Informá-
cie o údržbe kamery si pozrite v časti “Údržba
systému” (Str. 290).

MEVHT33A1-F1C5BE72-5071-47A9-9477-0560B1FE4104

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému LDW môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Tento systém je len výstražné zariadenie,
ktoré vodiča informuje o potenciálne ne-
úmyselnej zmene jazdného pruhu. Nevy-
koná riadenie vozidla ani nezabráni strate
ovládania. Je na zodpovednosti vodiča,
aby dával pozor, jazdil bezpečne, vozidlo
udržiaval v jazdnom pruhu a vozidlo mal
vždy pod kontrolou.

MWAC0523X

Systém LDW bude fungovať vtedy, keď vozidlo
jazdí rýchlosťou približne 60 km/h (37 MPH) a
vyššou a keď sú označenia jazdných pruhov na
ceste zreteľne viditeľné.

Systém LDW monitoruje označenia jazdných pru-
hov pomocou jednotky kamery , ktorá sa na-
chádza nad vnútorným spätným zrkadlom.

Systém LDW upozorní vodiča, keď vozidlo začína

opúšťať jazdný pruh kontrolkou LDW a vibrovaním
volantu. (Pozri časť “Prevádzka systému LDW” (Str.
287).)

VAROVANIE PRI ZMENE JAZDNÉHO
PRUHU (LDW) (ak je súčasťou výbavy)
VAROVANIE PRI ZMENE JAZDNÉHO PRUHU (LDW) (ak je súčasťou výbavy)
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MWAF1271X

Indikátor LDW (na displeji s informáciami o
vozidle)
Displej s informáciami o vozidle
Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

PREVÁDZKA SYSTÉMU LDW
MEVHT33A1-F46828E8-1A68-4EAF-AE01-2B1A3300C39D

Systém LDW poskytuje funkciu výstrahy pri zmene
jazdného pruhu pri jazde s vozidlom rýchlosťou
približne 60 km/h (37 MPH) a viac, ak sú označenia
jazdných pruhov zreteľné. Keď sa vozidlo približuje
buď k ľavej, alebo k pravej strane jazdného pruhu,
volant bude vibrovať a LDW indikátor na displeji s

informáciami o vozidle bude blikať, aby upozornil
vodiča.

Výstražná funkcia sa vypne, keď sa vozidlo vráti
medzi označenia jazdného pruhu.

Silu vibrácií volantu môžete zmeniť v ponuke
nastavení informačného displeja vozidla. (Pozri
časť “[Asistencia pre vodiča]” (Str. 99).)
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ZAPNUTIE/VYPNUTIE SYSTÉMU LDW
MEVHT33A1-91834683-7C72-4825-BFD6-7CE9FFF91369

MWAF1270X

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

Systém LDW zapnete alebo vypnete pomocou
nasledujúcich krokov.

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
brazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo rolovania. Pomocou rolovacieho voliča
vyberte položku [Asistencia pre vodiča]. Potom
stlačte rolovací volič.

2. Zvoľte [Jazdný pruh] a stlačte rolovací volič.

3. Zvoľte [Výstraha] a stlačte rolovací volič.

POZNÁMKA:

Ak vypnete systém LDW, systém zostane vypnu-
tý aj pri ďalšom spustení systému e-POWER.

OBMEDZENIA SYSTÉMU LDW
MEVHT33A1-86446026-AA69-4CD4-9090-98FD0C3E91C2

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému LDW.
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému LDW môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Systém nebude fungovať pri rýchlostiach
nižších ako približne 60 km/h (37 MPH)
alebo v prípade, že nedokáže rozpoznať
označenia jazdných pruhov.

* Systém LDW nepoužívajte za nasledovných
podmienok, pretože nemusí fungovať
správne:

— počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh
atď.),

— pri jazde na klzkej vozovke, napr. pri jej
pokrytí ľadom alebo snehom,

— pri jazde na veterných alebo nerov-
ných cestách,

— pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu
vykonávania opráv na ceste,

— pri jazde v provizórnom alebo dočas-
nom jazdnom pruhu,

— pri jazde na cestách s príliš úzkymi
jazdnými pruhmi,
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— Pri jazde s pneumatikami, ktoré nie sú
v normálnom stave (napríklad sú opo-
trebené, sú podhustené, majú reťaze,
kolesá sú neštandardné).

— keď vozidlo nie je vybavené originál-
nymi brzdovými dielmi alebo dielmi
odpruženia,

— Keď ťaháte príves alebo iné vozidlo.

* Systém nemusí správne fungovať v nasle-
dujúcich prípadoch:

— Na cestách s viacerými paralelnými
označeniami jazdných pruhov, s ozna-
čeniami jazdných pruhov, ktoré sú vy-
blednuté alebo nie sú namaľované
jasne, na cestách s žltými označeniami
jazdných pruhov, neštandardnými oz-
načeniami jazdných pruhov alebo s
označeniami jazdných pruhov, ktoré
sú pokryté vodou, nečistotami, snehom
atď.

— Na cestách, na ktorých sa stále dajú
rozpoznať nepoužívané označenia
jazdných pruhov.

— Na cestách s ostrými zákrutami.

— Na cestách s ostro kontrastujúcimi
predmetmi, ako sú napríklad tiene,
sneh, voda, koľaje od kolies, spoje
alebo línie, ktoré zostali po cestných
opravách. (Systém LDW by tieto prvky
mohol rozpoznať ako označenia jazd-
ných pruhov.)

— Na cestách, kde sa jazdné pruhy spá-
jajú alebo rozdeľujú.

— Keď sa smer jazdy vozidla nezhoduje s
označením jazdného pruhu.

— Pri jazde v blízkosti vozidla pred vami,
ktoré prekáža detekčnému dosahu jed-
notky kamery jazdných pruhov.

— Keď sa na čelnom skle pred jednotkou
kamery jazdných pruhov prichytí dážď,
nečistoty alebo iné predmety.

— Keď svetlomety jasne nesvietia z dô-
vodu nečistôt na šošovkách, prípadne
ak sklon svetlometov nie je nastavený
správne.

— Keď sa do jednotky kamery jazdných
pruhov dostane silné svetlo. (Napríklad
keď na prednú časť vozidla svieti pria-
me svetlo pri východe alebo západe
slnka.)

— Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Na-
príklad, keď vozidlo vstúpi do tunela
alebo opustí tunel alebo keď prechá-
dza pod mostom.)

SYSTÉM JE PRECHODNE NEDOSTUPNÝ
MEVHT33A1-340896DE-B513-4899-9380-373C7E0C9B1B

Situácia A:

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 a na displeji s
informáciami o vozidle sa objaví nasledujúce
hlásenie.

* [Kamera nedostupná, vysoká teplota]

Keď sa vnútorná teplota zníži, systém LDW auto-
maticky obnoví svoju činnosť.

Situácia B:

Funkcia výstrahy systému LDW nie je navrhnutá na
fungovanie 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 jazdné-
ho pruhu.)

* Keď rýchlosť vozidla klesne pod približne 60
km/h (37 MPH).

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Systém LDW sa obnoví po odstránení vyššie
uvedených podmienok a splnení požadovaných
prevádzkových podmienok.

PORUCHA SYSTÉMU
MEVHT33A1-A96652FC-A027-4283-A00B-7A1F20645CF4

Ak systém LDW zlyhá, automaticky sa zruší a na
displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí varovná
správa [Porucha systému Pozrite si príručku vlast-
níka]. Ak sa zobrazí hlásenie výstražné hlásenie, na
bezpečnom mieste zíďte z cesty a zastavte
vozidlo. Umiestnite vypínač do vypnutej polohy
„OFF“ a reštartujte systém e-POWER. Ak sa vý-
stražné hlásenie stále zobrazuje, nechajte systém
skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre vykonanie
tohto servisného úkonu navštívili predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.
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ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-69E222DB-DF19-43C2-B843-822D55DC25F5

MWAC0523X

Jednotka kamery jazdného pruhu 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 ná-

lepky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

* Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajú-
ce materiály, ako napríklad biely papier alebo
zrkadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať
negatívny dopad na schopnosť rozpoznávania
jazdných pruhov jednotky kamery.

* Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu
kamery, ani neodstraňujte skrutku nachádza-
júcu sa na jednotke kamery. Ak sa kamera
poškodí v dôsledku nehody, odporúčame vám

navštíviť predajcu vozidiel NISSAN alebo kvali-
fikovanú dielňu.

MEVHT33A1-E98FFDFE-96B4-4FBE-A42A-1BDB73E1E3D4

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému inteligentného riadenia
jazdného pruhu môže spôsobiť vážne zranenie
alebo smrť.

* Systém inteligentného riadenia jazdného
pruhu nebude ovládať vozidlo, ani neza-
bráni strate ovládania. Je na zodpoved-
nosti vodiča, aby dával pozor, jazdil
bezpečne, vozidlo udržiaval v jazdnom
pruhu a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

* Systém inteligentného riadenia jazdného
pruhu je primárne určený na používanie na
kvalitne vybudovaných diaľniciach alebo
rýchlostných cestách. Nemusí rozpoznať
označenia jazdných pruhov na niektorých
cestách, za určitého počasia alebo v urči-
tých jazdných podmienkach.

MWAC0523X

Systém inteligentného zásahu do jazdného pruhu
sa musí zapnúť pomocou spínača ProPILOT (ak je

SYSTÉM INTELIGENTNÉHO RIADENIA JAZD-
NÉHO PRUHU (ak je súčasťou výbavy)
SYSTÉM INTELIGENTNÉHO RIADENIA JAZD-
NÉHO PRUHU (ak je súčasťou výbavy)
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ním vozidlo vybavené) alebo spínača dynamického
asistenta vodiča (ak je ním vozidlo vybavené) na
volante pri každom zapnutí zapaľovania.

Systém inteligentného riadenia jazdného pruhu
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 inteligentného zásahu
do jazdného pruhu upozorňuje vodiča na opuste-
nie stredu jazdného pruhu pomocou indikátora
inteligentného zásahu do jazdného pruhu a vibrá-
cií volantu. Systém pomáha vodičovi vrátiť vozidlo
do stredu jazdného pruhu tým, že (na krátky
časový úsek) aplikuje brzdenie jednotlivo na ľavé
alebo pravé kolesá.

Systém inteligentného riadenia jazdného pruhu
monitoruje označenia jazdných pruhov pomocou
jednotky kamery , ktorá sa nachádza nad
vnútorným spätným zrkadlom.

MWAF1272X

Indikátor zapnutia systému inteligentného
riadenia jazdného pruhu (na displeji s infor-
máciami o vozidle)
Indikátor systému inteligentného riadenia
jazdného pruhu (na displeji s informáciami
o vozidle)
Displej s informáciami o vozidle

Spínač dynamického asistenta vodiča
(modely bez systému ProPILOT Assist)
spínač systému ProPILOT Assist (modely so
systémom ProPILOT Assist)
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PREVÁDZKA SYSTÉMU INTELIGENTNÉ-
HO RIADENIA JAZDNÉHO PRUHU

MEVHT33A1-7943DDF1-EA65-46F3-B4CA-4FB4928D4325
Systém inteligentného riadenia jazdného pruhu
pracuje pri rýchlosti nad 60 km/h (37 MPH) a keď je
označenie jazdných pruhov čisté. Keď sa vozidlo
približuje buď k ľavej, alebo k pravej strane
jazdného pruhu, volant bude vibrovať a indikátor
inteligentného riadenia jazdného pruhu (žltá) na
displeji s informáciami o vozidle bude blikať, aby
upozornil vodiča. Potom systém inteligentného
riadenia jazdného pruhu počas krátkeho časového
úseku automaticky aplikuje brzdenie, aby tak
vodičovi pomohol vrátiť vozidlo do stredu jazdné-
ho pruhu.

Ak chcete zapnúť systém inteligentného riadenia
jazdného pruhu, po naštartovaní systému e-PO-
WER stlačte spínač systému ProPILOT na volante
(ak je ním vozidlo vybavené) alebo spínač dyna-
mického asistenta vodiča na prístrojovej doske na
strane vodiča (ak je ním vozidlo vybavené). Na
displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí indiká-
tor inteligentného riadenia jazdného pruhu v polo-
he ON. Stlačte spínač ProPILOT (ak je súčasťou
výbavy) alebo spínač dynamického asistenta vo-
diča (ak je súčasťou výbavy) znova pre vypnutie
systému inteligentného riadenia jazdného pruhu.
Indikátor inteligentného riadenia jazdného pruhu v
polohe ON sa vypne.

Silu vibrácií volantu môžete zmeniť v ponuke
nastavení informačného displeja vozidla. (Pozri
časť “[Asistencia pre vodiča]” (Str. 99).)

AKO AKTIVOVAŤ/DEAKTIVOVAŤ SYSTÉM INTELIGENTNÉHO RIADENIA JAZDNÉHO PRUHU
MEVHT33A1-F785D289-303F-4F8F-A710-4615BB3FDC9A

MWAF1273X

Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)
Displej s informáciami o vozidle
Spínač dynamického asistenta vodiča
(modely bez systému ProPILOT Assist)

spínač systému ProPILOT Assist (modely so
systémom ProPILOT Assist)

Pre aktivovanie alebo deaktivovanie systému inte-
ligentného riadenia jazdného pruhu vykonajte
nasledovné kroky.
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1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
brazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo rolovania. Pomocou rolovacieho voliča
vyberte položku [Asistencia pre vodiča]. Potom
stlačte rolovací volič.

2. Zvoľte [Jazdný pruh] a stlačte rolovací volič.

3. Zvoľte [Zásah] a stlačte rolovací volič.

4. Stlačte spínač systému ProPILOT Assist (ak je
vo výbave) alebo spínač dynamického asi-
stenta vodiča (ak je súčasťou výbavy) pre
zapnutie alebo vypnutie systému.

POZNÁMKA:
* Zapnutím systému ProPILOT Assist (ak je vo

výbave) sa súčasne zapne systém inteli-
gentného zásahu v jazdnom pruhu a systém
inteligentného zásahu v mŕtvom uhle (ak je
vo výbave). Ak je inteligentného riadenia
jazdného pruhu deaktivovaný v nastave-
niach ponuky, inteligentné riadenie jazdné-
ho pruhu sa automaticky vypne, keď je
systém asistenta riadenia aktívny. (Pozri
časť “ProPILOT Assist (ak je vo výbave)” (Str.
344).)

* Pre model so systémom ProPILOT Assist:
Keď je systém inteligentného zásahu do
jazdného pruhu povolený v ponuke nasta-
vení, systém inteligentného zásahu do jazd-
ného pruhu možno zapnúť alebo vypnúť
stlačením prepínača MAIN obmedzovača
rýchlosti (ak je súčasťou výbavy).

OBMEDZENIA SYSTÉMU INTELIGENTNÉ-
HO RIADENIA JAZDNÉHO PRUHU

MEVHT33A1-E4DC4C45-05C8-4605-9BFA-FA8900BE9CF9

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému inte-
ligentného riadenia jazdného pruhu. Nedodr-
žanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému inteligentného riadenia
jazdného pruhu môže spôsobiť vážne zranenie
alebo smrť.

* Systém inteligentného riadenia jazdného
pruhu sa môže aktivovať pri zmene jazd-
ného pruhu bez predchádzajúceho zapnu-
tia smerovky alebo napríklad 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 inteligentného riadenia
jazdného pruhu sa nemusí aktivovať pri
cestných a poveternostných podmienkach,
prípadne označení pruhov popísaných v
tejto časti, nemusí sa aktivovať vždy, keď
vozidlo začne opúšťať jazdný pruh a bu-
dete musieť korigovať riadenie.

* Systém inteligentného riadenia jazdného
pruhu nebude fungovať pri rýchlostiach
nižších ako približne 60 km/h (37 MPH)
alebo v prípade že nedokáže rozpoznať
označenia jazdných pruhov.

* Keď je systém inteligentného riadenia
jazdného pruhu v prevádzke, vyhnite sa
nadmerným alebo prudkým manévrom pri

riadení. V opačnom prípade by ste mohli
stratiť kontrolu nad vozidlom.

* Systém inteligentného riadenia jazdného
pruhu nepoužívajte za nasledovných pod-
mienok, pretože nemusí fungovať správne:

— počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh
atď.),

— pri jazde na klzkej vozovke, napr. pri jej
pokrytí ľadom alebo snehom,

— pri jazde na veterných alebo nerov-
ných cestách,

— pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu
vykonávania opráv na ceste,

— pri jazde v provizórnom alebo dočas-
nom jazdnom pruhu,

— pri jazde na cestách s príliš úzkymi
jazdnými pruhmi,

— Pri jazde s pneumatikami, ktoré nie sú
v normálnom stave (napríklad sú opo-
trebené, sú podhustené, majú reťaze,
kolesá sú neštandardné).

— keď vozidlo nie je vybavené originál-
nymi brzdovými dielmi alebo dielmi
odpruženia,

— Na cestách s viacerými paralelnými
označeniami jazdných pruhov, s ozna-
čeniami jazdných pruhov, ktoré sú vy-
blednuté alebo nie sú namaľované
jasne, na cestách s žltými označeniami
jazdných pruhov, neštandardnými oz-
načeniami jazdných pruhov alebo s
označeniami jazdných pruhov, ktoré
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sú pokryté vodou, nečistotami, snehom
atď.

— Na cestách, na ktorých sa stále dajú
rozpoznať nepoužívané označenia
jazdných pruhov.

— Na cestách s ostrými zákrutami.

— Na cestách s ostro kontrastujúcimi
predmetmi, ako sú napríklad tiene,
sneh, voda, koľaje od kolies, spoje
alebo línie, ktoré zostali po cestných
opravách. (Systém inteligentného ria-
denia jazdného pruhu by tieto prvky
mohol rozpoznať ako označenia jazd-
ných pruhov.)

— Na cestách, kde sa jazdné pruhy spá-
jajú alebo rozdeľujú.

— Keď sa smer jazdy vozidla nezhoduje s
označením jazdného pruhu.

— Pri jazde v blízkosti vozidla pred vami,
ktoré prekáža detekčnému dosahu jed-
notky kamery jazdných pruhov.

— Keď sa na čelnom skle pred jednotkou
kamery jazdných pruhov prichytí dážď,
sneh alebo nečistoty.

— Keď svetlomety jasne nesvietia z dô-
vodu nečistôt na šošovkách, prípadne
ak sklon svetlometov nie je nastavený
správne.

— Keď sa do jednotky kamery jazdných
pruhov dostane silné svetlo. (Napríklad
keď na prednú časť vozidla svieti pria-
me svetlo pri východe alebo západe
slnka.)

— Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Na-
príklad, keď vozidlo vstúpi do tunela
alebo opustí tunel alebo keď prechá-
dza pod mostom.)

— Keď ťaháte príves alebo iné vozidlo.

Keď systém inteligentného riadenia jazdného pru-
hu je v prevádzke, môžete počuť prevádzkové
zvuky bŕzd. Je to normálne a znamená to, že
systém inteligentného riadenia jazdného pruhu
pracuje správne.

SYSTÉM JE PRECHODNE NEDOSTUPNÝ
MEVHT33A1-784B5E76-960C-4FD7-A89B-588AE7CFDB88

Situácia A:

Výstražné a asistenčné funkcie systému inteligent-
ného riadenia jazdného pruhu nie sú navrhnuté
tak, aby fungovali za nasledovných podmienok:

* Keď použijete signál o zmene jazdného pruhu
a meníte jazdný pruh v smere signálu. (Systém
inteligentného riadenia jazdného pruhu sa
vypne približne 2 sekundy po vypnutí signálu
o zmene jazdného pruhu.)

* Keď rýchlosť vozidla klesne pod približne 60
km/h (37 MPH).

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Výstražné a asistenčné funkcie sa obnovia po
odstránení vyššie uvedených podmienok a splnení
požadovaných prevádzkových podmienok.

Situácia B:

Asistenčná funkcia systému inteligentného riade-
nia jazdného pruhu nie je navrhnutá tak, aby
fungovala za nasledovných podmienok (výstraha
však stále funguje):

* Keď je stlačený brzdový pedál alebo ak vozidlo
silne znižuje akceleráciu.

* Keď otočíte volantom tak, ako je nevyhnutné,
aby vozidlo zmenilo jazdný pruh.

* Keď vozidlo zrýchli počas činnosti systému
inteligentného riadenia jazdného pruhu.

* Keď sú zapnuté výstražné smerovky.
* Pri jazde do zákruty vysokou rýchlosťou.
Činnosť, ktorú treba vykonať:

Po odstránení vyššie uvedených podmienok a
splnení požadovaných prevádzkových podmienok
sa obnoví aplikácia bŕzd systému inteligentného
riadenia jazdného pruhu.

Podmienka C:

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle objavia
nasledovné hlásenia, zaznie zvuková signalizácia a
systém inteligentného riadenia jazdného pruhu sa
automaticky vypne.

* [Nie je k dispozícii, klzká cesta]:
— Keď pracuje systém VDC/ESP (s výnimkou

funkcie systému kontroly trakcie (TCS))
alebo systém ABS.

* [Momentálne nedostupné]:
— Keď je systém VDC/ESP vypnutý.
— Keď je zvolený režim SNEH alebo režim

TERÉN (modely 4WD bez systému ELA).
Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, vypnite
systém inteligentného riadenia jazdného pruhu.
Znovu stlačte spínač systému ProPILOT (ak je
súčasťou výbavy) alebo spínač dynamického jazd-
ného asistenta (ak je súčasťou výbavy), aby ste
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systém inteligentného riadenia jazdného pruhu
znovu zapli.

Stav dočasného vypnutia pri vysokej teplote:

Ak je vozidlo zaparkované na priamom slnečnom
svetle v podmienkach vysokej teploty (nad pri-
bližne 40 °C (104 °F)) a následne systém inteligent-
ného riadenia jazdného pruhu zapnete, systém
inteligentného riadenia jazdného pruhu sa môže
automaticky vypnúť, zaznie zvuková signalizácia a
na displeji s informáciami o vozidle sa objaví
nasledovná správa:

* [Kamera nedostupná, vysoká teplota]
Keď sa teplota v interiéri zníži, vypnite systém
inteligentného riadenia jazdného pruhu. Znovu
stlačte spínač systému ProPILOT Assist (ak je
súčasťou výbavy) alebo spínač dynamického jazd-
ného asistenta (ak je súčasťou výbavy), aby ste
systém znovu zapli.

PORUCHA SYSTÉMU
MEVHT33A1-10570137-18EF-4700-A5A2-E522862D3216

Ak dôjde k poruche systému inteligentného riade-
nia jazdného pruhu, táto sa automaticky vypne.
Rozsvieti sa indikátor inteligentného riadenia jazd-
ného pruhu (žltý), zaznie zvukový signál a na
displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí vý-
stražné hlásenie [Porucha systému Pozrite si
príručku vlastníka].

Ak sa zobrazí výstražné hlásenie, zíďte z cesty na
bezpečné miesto. Systém e-POWER vypnite a
znovu naštartujte. Ak sa varovné hlásenie zobra-
zuje aj naďalej, dajte skontrolovať systém inteli-
g e n t n é h o z á s a h u d o j a z d n é h o p r u h u .
Odporúčame, aby ste pre vykonanie tohto servis-

ného úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu.

ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-B0E9F158-6B8C-4F76-9B9D-2994FA0A494A

MWAC0523X

Jednotka kamery jazdného pruhu systému
inteligentného riadenia jazdného pruhu sa nachá-
dza nad vnútorným spätným zrkadlom. Z dôvodu
zachovania správnej prevádzky systému inteli-
gentného riadenia jazdného pruhu a zabránenia
vzniku poruchy systému určite dodržiavajte na-
sledujúce:

* Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.
* Do blízkosti jednotky kamery nenalepujte ná-

lepky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

* Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajú-
ce materiály, ako napríklad biely papier alebo
zrkadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať
negatívny dopad na schopnosť jednotky ka-
mery rozpoznávať označenia jazdných pruhov.

* Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu
kamery, ani neodstraňujte skrutku nachádza-
júcu sa na jednotke kamery. Ak sa kamera
poškodí v dôsledku nehody, odporúčame vám
navštíviť predajcu vozidiel NISSAN alebo kvali-
fikovanú dielňu.
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MEVHT33A1-AC6C75D8-6D78-42A6-9627-6C40B6609A5D

MWAF0644X

MWAF1172X

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému ELA môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Systém ELA nebude ovládať vozidlo, ani
nezabráni strate ovládania. Je na zodpo-
vednosti vodiča, aby dával pozor, jazdil

bezpečne, vozidlo udržiaval v jazdnom
pruhu a vozidlo mal vždy pod kontrolou.

* Systém ELA je určený, aby pracoval na
všetkých cestách s dobrým označením
dobrými krajnicami, ale nemusí rozpoznať
krajnicu cesty alebo označenie jazdného
pruhu určitých ciest, za istého počasia
alebo jazdných podmienok.

* Existuje obmedzenie schopnosti detekcie
radaru alebo kamery. Nie každý pohybujú-
ci sa objekt alebo vozidlo bude deteko-
vané. Vždy sa spoľahnite na svoje vlastné
ovládanie, aby ste sa vyhli incidentom.

Systém ELA sa automaticky zapne pri každom
reštarte systému e-POWER.

Citlivosť systému ELA je možné nastaviť a toto
nastavenie sa udrží, kým ho vodič znova nezmení

Systém ELA používa kameru s multisnímaním
umiestnenú v hornej časti vnútri zrkadla, ktorá
monitoruje označenia jazdných pruhov pri ceste
po nich a deteguje ostatné vozidlá. Systém ELA
používa tiež radarové snímače umiestnené v
prednej časti vozidla a nachádzajúce sa v
blízkosti zadných nárazníkov kvôli detekcii iných
vozidiel.

NÚDZOVÁ ASISTENCIA JAZDNÝCH
PRUHOV (ELA) (ak je súčasťou výbavy)
NÚDZOVÁ ASISTENCIA JAZDNÝCH PRUHOV (ELA) (ak je súčasťou výbavy)
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MWAF1274X

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

PREVÁDZKA SYSTÉMU ELA
MEVHT33A1-ABCAE77F-11BB-4EB1-983F-72A4D3DB4A01

Systém ELA bude pracovať, keď vozidlo jazdí pri
rýchlostiach približne 60 km/h (37 MPH) a viac, a
len keď sú viditeľné na vozovke označenia jazdné-
ho pruhu alebo okraja vozovky.

Systém ELA upozorní vodiča, keď sa vozidlo blíži ku
krajnici cesty alebo k plnej bielej čiare indikátorom
na displeji s informáciami o vozidle vibráciami na

volante. Systém pomáha vodičovi vrátiť vozidlo do
stredu jazdného pruhu tým, že (na krátky časový
úsek) aplikuje brzdenie jednotlivo na ľavé alebo
pravé kolesá za nasledovných okolností:

* Vozidlo sa blíži ku krajnici, k tráve, štrku alebo
napríklad k obrubníku.

* Vozidlo sa blíži k pevnej línii na jednoduchom
označení jazdného pruhu.

* Prichádzajúce vozidlá vo vedľajšom jazdnom
pruhu.

* Predchádzanie vozidiel vo vedľajšom jazdnom
pruhu. Bočný indikátor bude blikať.

* Inteligentné riadenie jazdného pruhu môže
byť zapnuté, aby sa poskytla asistencia v
jazdných pruhoch na diaľnici / dvojitej vo-
zovke.

Silu vibrácií volantu môžete zmeniť v ponuke
nastavení informačného displeja vozidla. (Pozri
časť “[Asistencia pre vodiča]” (Str. 99).)
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ZAPNUTIE/VYPNUTIE SYSTÉMU ELA
MEVHT33A1-150C194B-3128-42F0-AF80-6568A49E7134

MWAF1275X

Indikátor vypnutia systému ELA (na displeji s
informáciami o vozidle)
Displej s informáciami o vozidle
Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

Tlačidlo skrátenej ponuky

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať systém ELA,
vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov.

Ponuka skratiek

1. Stlačením tlačidla skrátenej ponuky na pre-
pínači volantu zobrazíte [Skrátená ponuka].

2. Zvoľte [Núdzový jazdný pruh] a stlačte rolovací
volič, čím systém zapnete alebo vypnete.

Nastavenia

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
brazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo rolovania. Pomocou rolovacieho voliča
vyberte položku [Asistencia pre vodiča]. Potom
stlačte rolovací volič.

2. Zvoľte [Jazdný pruh] a stlačte rolovací volič.

3. Zvoľte [Núdzový jazdný pruh] a stlačte rolovací
volič, čím systém zapnete alebo vypnete.

Keď je systém ELA vypnutý, zobrazí sa indikátor
systému ELA VYP.

Pre podrobnosti si pozrite časť “Displej s informá-
ciami o vozidle” (Str. 97).

POZNÁMKA:
* Systém ELA sa automaticky zapne pri kaž-

dom reštarte systému e-POWER.
* Inteligentné riadenie jazdného pruhu je

doplnkovou pomôckou, ktorú je možné za-
pnúť spolu so systémom ELA, ak sa to
vyžaduje. Pre podrobnosti si pozrite časť
“Systém inteligentného riadenia jazdného
pruhu (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 290).

Nastavenie citlivosti jazdného pruhu
MEVHT33A1-1777D738-200C-48F0-B645-E76FF5FF11E5

Nastavenie citlivosti jazdného pruhu môžete za-
pnúť a vypnúť pomocou ponuky „Nastavenia“ na
displeji s informáciami o vozidle.

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
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brazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo rolovania. Pomocou rolovacieho voliča
vyberte položku <Pomoc vodiča.> Potom
stlačte rolovací volič.

2. Zvoľte <Jazdný pruh> a stlačte rolovací volič.

3. Zvoľte <Citlivosť jazdného pruhu>.
. [Silná]
. [Normálna]
. [Stredná]

POZNÁMKA:

Nastavenie citlivosti bude zachované, dokonca
aj vtedy, ak sa systém e-POWER reštartuje. Toto
nastavenie sa tiež aplikuje na systémy varovania
pri zmene jazdného pruhu (LDW) a inteligentné-
ho riadenia jazdného pruhu.

Aj keď je systém ELA v ponuke „Nastavenia“
vypnutý, systém ELA sa automaticky zapne, keď
je aktívny systém inteligentného zásahu do
jazdného pruhu.

OBMEDZENIA SYSTÉMU ELA
MEVHT33A1-E738F4DB-4FCF-4E49-BACD-CBE087194FE9

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému ELA.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s týmito
obmedzeniami systému, môže to mať za ná-
sledok vážne zranenie alebo usmrtenie.

* Systém ELA sa môže aktivovať ak prekro-
číte plné značenie jazdného pruhu bez
predchádzajúceho zapnutia smerovky ale-
bo napríklad 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 ELA sa nemusí aktivovať
pri cestných a poveternostných podmien-
kach, prípadne označení pruhov popísa-
ných v tejto časti, nemusí sa aktivovať
vždy, keď vozidlo začne opúšťať jazdný
pruh a budete musieť korigovať riadenie.

* Systém ELA nebude fungovať pri rýchlo-
stiach nižších ako približne 60 km/h (37
MPH) alebo v prípade, že nedokáže roz-
poznať označenia jazdných pruhov.

* Keď systém ELA detekuje prichádzajúce
vozidlo vo vedľajších jazdných pruhoch,
systém ELA nebude pracovať pri rýchlo-
stiach nad približne 120 km/h (74 MPH).

* Systém ELA NEPOUŽÍVAJTE za nasledov-
ných podmienok, môže to vážne ovplyvniť
bezpečnosť vozidla rizikom nehody, zra-
nenia alebo smrti.

— Pri jazde s pneumatikami, ktoré nie sú
v normálnom stave (napríklad sú opo-
trebené, sú podhustené, majú reťaze,
kolesá sú neštandardné). Pozrite si časť
“Pneumatiky a kolesá” (Str. 486).

— keď vozidlo nie je vybavené originál-
nymi brzdovými dielmi alebo dielmi
odpruženia,

— Keď ťaháte príves alebo iné vozidlo.

* Systém ELA nemusí správne fungovať v
nasledujúcich prípadoch

— počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh
atď.),

— pri jazde na klzkej vozovke, napr. pri jej
pokrytí ľadom alebo snehom,

— pri jazde na veterných alebo nerov-
ných cestách,

— pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu
vykonávania opráv na ceste,

— pri jazde v provizórnom alebo dočas-
nom jazdnom pruhu,

— pri jazde na cestách s príliš úzkymi
jazdnými pruhmi,

— Na cestách s viacerými paralelnými
označeniami jazdných pruhov, s ozna-
čeniami jazdných pruhov, ktoré sú vy-
blednuté alebo nie sú namaľované
jasne, na cestách s žltými označeniami
jazdných pruhov, neštandardnými oz-
načeniami jazdných pruhov alebo s
označeniami jazdných pruhov, ktoré
sú pokryté vodou, nečistotami, snehom
atď.

— Na cestách, kde krajnica vozovky nie je
dosť jasne viditeľná.

— Na cestách, na ktorých sa stále dajú
rozpoznať nepoužívané označenia
jazdných pruhov.

— Na cestách s ostrými zákrutami.

— Na cestách s ostro kontrastujúcimi
predmetmi, ako sú napríklad tiene,
sneh, voda, koľaje od kolies, spoje
alebo línie, ktoré zostali po cestných
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opravách. (Systém ELA by tieto prvky
mohol rozpoznať ako označenia jazd-
ných pruhov.)

— Na cestách, kde sa jazdné pruhy spá-
jajú alebo rozdeľujú.

— Keď sa smer jazdy vozidla nezhoduje s
označením jazdného pruhu.

— Pri jazde v blízkosti vozidla pred vami,
ktoré prekáža detekčnému dosahu jed-
notky kamery jazdných pruhov.

— Keď sa na čelnom skle pred jednotkou
kamery jazdných pruhov prichytí dážď,
nečistoty alebo iné predmety.

— Keď svetlomety jasne nesvietia z dô-
vodu nečistôt na šošovkách, prípadne
ak sklon svetlometov nie je nastavený
správne.

— Keď sa do jednotky kamery jazdných
pruhov dostane silné svetlo. (Napríklad
keď na prednú časť vozidla svieti pria-
me svetlo pri východe alebo západe
slnka.)

— Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Na-
príklad, keď vozidlo vstúpi do tunela
alebo opustí tunel alebo keď prechá-
dza pod mostom.)

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému ELA
pre funkciu detekcie pri predbiehaní. Ak ne-
budete vozidlo používať v súlade s týmito
obmedzeniami systému, môže to mať za ná-
sledok vážne zranenie alebo usmrtenie.

* Systém ELA nedokáže rozpoznať všetky

predbiehajúce vozidlá za každých podmie-
nok.

* Radarové snímače možno nebudú
schopné rozpoznať prítomnosť určitých
predmetov a aktivovať systém ELA, ako
napríklad:

— chodci, bicykle, zvieratá,

— Vozidlá, ako napríklad motocykle, vo-
zidlá s malou výškou alebo vozidlá s
veľkou svetlou výškou.

— vozidlá, ktoré zostanú v oblasti roz-
poznávania pri rozjazde,

— vozidlo prechádzajúce do vedľajšieho
jazdného pruhu rýchlosťou, ktorá je
približne rovnaká, ako rýchlosť vášho
vozidla,

— vozidlo, ktoré sa veľmi rýchlo približu-
je zozadu,

— vozidlo, ktoré je veľmi rýchlo pred-
biehané vaším vozidlom,

— vozidlo, ktoré rýchlo prejde cez oblasť
rozpoznávania.

* Oblasť rozpoznávania radarových sníma-
čov je navrhnutá na základe štandardnej
šírky jazdného pruhu. Pri jazde v širšom
jazdnom pruhu radarové snímače možno
nebudú schopné rozpoznať vozidlá vo
vedľajšom jazdnom pruhu. Pri jazde v
úzkom jazdnom pruhu radarové snímače
možno nebudú schopné rozpoznať vozidlá
idúce o dva jazdné pruhy ďalej.

* Radarové snímače sú navrhnuté tak, aby

ignorovali väčšinu statických predmetov,
ale občas sa možno rozpoznajú predmety,
ako napríklad ochranné zábradlie, steny,
lístie a zaparkované vozidlá. Ide o nor-
málny prevádzkový stav.

* Nasledujúce podmienky môžu znížiť
schopnosť radaru rozpoznať iné vozidlá:

— nepriaznivé počasie,

— postrek vozovky,

— nános ľadu/námrazy/nečistôt na vo-
zidle,

* Do blízkosti radarových snímačov neprile-
pujte nálepky (vrátane priehľadných ma-
teriálov), nemontujte príslušenstvo ani
nenanášajte doplnkový náter. Tieto pod-
mienky môžu znížiť schopnosť radaru roz-
poznať iné vozidlá.

Nižšie sú uvedené obmedzenia systému ELA
pre funkciu detekcie prichádzajúceho vozidla.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s týmito
obmedzeniami systému, môže to mať za ná-
sledok vážne zranenie alebo usmrtenie.

* Systém ELA nedokáže rozpoznať všetky
prichádzajúce vozidlá za každých podmie-
nok.

* Nasledovné nie sú detekované ako prichá-
dzajúce vozidlá:

— chodci, bicykle, zvieratá,

— Vozidlá, ako napríklad motocykle, vo-
zidlá s malou výškou alebo vozidlá s
veľkou svetlou výškou.
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— Zaparkované vozidlá alebo nízko rých-
lostné vozidlá.

— Prichádzajúce vozidlá v rovnakom
jazdnom pruhu.

* Systém IEB nemusí správne fungovať ale-
bo rozpoznať vozidlo pred vami za nasle-
dovných podmienok:

— Slabá viditeľnosť (podmienky ako na-
príklad dážď, sneženie, hmla, prachové
búrky, piesočné búrky, dym a voda
rozstriekaná po ceste inými vozidlami).

— Ak oblasť radarového snímača alebo
kamery v oblasti čelného skla prekrý-
vajú nečistoty, ľad, sneh alebo iný
materiál.

— Ak na prednú kameru padá silné svetlo
(napríklad slnečné svetlo alebo diaľko-
vé reflektory) alebo ak sa vyskytne
náhla zmena jasu (napríklad vstup do
tunelu alebo jazda v blýskavici).

— V tme alebo hmlistom prostredí, ako je
noc alebo tunel, vrátane prípadov, keď
sú reflektory vozidla vypnuté alebo
stlmené alebo sú koncové svetlá vo-
zidla pred vami vypnuté.

— Keď smer kamery rozladený.

— Pri prudkom stúpaní do kopca alebo
na cestách s ostrými zákrutami a/
alebo hrboľatých alebo znečistených
cestách.

— Ak existuje rušenie z iných radarových
zdrojov.

— Keď sa poloha vášho vozidla alebo
jeho pohyb rýchlo alebo výrazne zmení
(napríklad zmena jazdného pruhu, oto-
čenie vozidla, trhnutie volantu, náhla
akcelerácia alebo spomalenie).

— Ak je vozidlo vpredu má jedinečný
alebo neobvyklý tvar, extrémne nízku
alebo vysokú svetlosť výšok alebo má
neobvyklý náklad alebo je úzke (naprí-
klad a motocykel).

POZNÁMKA:

Keď systém ELA pracuje, môžete počuť pre-
vádzkové zvuky bŕzd. Je to normálne a znamená
to, že systém ELA pracuje správne.

SYSTÉM JE PRECHODNE NEDOSTUPNÝ
MEVHT33A1-35283744-A10A-4783-9912-826567EACFD9

Situácia A:

Výstražné a asistenčné funkcie systému ELA nie sú
navrhnuté tak, aby fungovali za nasledovných
podmienok:

* Keď použijete signál o zmene jazdného pruhu
a meníte jazdný pruh v smere signálu. (Systém
ELA sa vypne približne 2 sekundy po vypnutí
signálu o zmene jazdného pruhu.) Toto sa
neuplatní, ak sa detekuje predbiehajúce vo-
zidlo.

* Keď rýchlosť vozidla klesne pod približne 60
km/h (37 MPH).

* Keď sa detekuje prichádzajúce vozidlo a
rýchlosť vozidla je viac ako 120 km/h (74 MPH)

Výstražné a asistenčné funkcie sa obnovia po
odstránení vyššie uvedených podmienok a splnení
požadovaných prevádzkových podmienok.

Situácia B:

Asistenčná funkcia systému ELA nie je navrhnutá
tak, aby fungovala za nasledovných podmienok
(výstraha však stále funguje):

* Keď je stlačený brzdový pedál alebo ak vozidlo
silne znižuje akceleráciu.

* Keď otočíte volantom tak, ako je nevyhnutné,
aby vozidlo zmenilo jazdný pruh.

* Keď vozidlo zrýchli počas činnosti systému
ELA.

* Keď sa objaví výstraha priblíženia systému
inteligentný tempomat (ICC) (ak je súčasťou
výbavy)

* Keď sú zapnuté výstražné smerovky.
* Pri jazde do zákruty vysokou rýchlosťou.
Po odstránení vyššie uvedených podmienok a
splnení požadovaných prevádzkových podmienok
sa obnoví aplikácia bŕzd systému ELA.

Podmienka C:

Ak sa systém VDC/ESP vypne, výstražná kontrolka
vypnutia systému ELA sa rozsvieti a systém ELA sa
automaticky vypne.

Keď sa systém VDC/ESP znova zapne a splnia sa
požadované prevádzkové podmienky, obnoví sa
aplikácia bŕzd systému ELA.

Podmienka D:

Ak sa objaví jedno z nasledovných hlásení na
informačnom displeji vozidla a indikátor systému
ELA na informačnom displeji vozidla bliká, systém
ELA sa automaticky vypne:

* [Nie je k dispozícii, prekážka bočného radaru]:
Keď je zadný radar zablokovaný. Vždy ucho-
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vajte oblasť v blízkosti radarových snímačov
čistú.

* [Dočasne deaktivované Predný radar bloko-
vaný]: Keď je predný radar zablokovaný. Vždy
uchovajte oblasť v blízkosti radarových sníma-
čov čistú.

* [Nedostupné Nízka viditeľnosť]: Keď je predná
kamera zablokovaná. Vždy uchovávajte oblasť
v blízkosti prednú kameru čistú.

* Ak je vozidlo zaparkované na priamom slneč-
nom svetle v podmienkach vysokej teploty
(nad približne 40 °C (104 °F)) a následne sa
systém ELA zapne, systém ELA sa môže
automaticky deaktivovať a indikátor systému
ELA bude blikať.

PORUCHA SYSTÉMU
MEVHT33A1-F0D30AE2-5AC0-4EB6-9EBC-51801A8E226D

Ak dôjde k poruche systému ELA, automaticky sa
vypne. Zobrazí sa indikátor ELA (žltý), zaznie gong a
na informačnom displeji vozidla sa zobrazí správa
[Chyba systému Pozrite si príručku vlastníka]. Ak sa
zobrazí výstražné hlásenie, zíďte z cesty na bez-
pečné miesto, vypnite a reštartujte systém e-
POWER. Ak sa toto hlásenie zobrazuje naďalej,
systém ELA nechajte skontrolovať u predajcu
vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-AC2C4364-40A8-473B-B1A8-2332561A61A5

MWAF0644X

MWAF1172X

Predný radarový snímač sa nachádza v prednej
časti vozidla. Kamera sa nachádza v hornej časti
čelného skla. Aby sa zaistila správna prevádzka
systému ELA, uistite sa, že dodržujete nasledujúce
body:

* Vždy uchovajte oblasť snímača v prednej časti
vozidla a čelného skla čistú.

* Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
snímača (nárazník, čelné sklo).

* Prednú časť vozidla v oblasti snímača neza-
krývajte ani na ňu neprilepujte nálepky alebo
podobné predmety. Mohlo by to spôsobiť
zlyhanie alebo poruchu.

* Do blízkosti priestoru snímača nedávajte ko-
vové objekty (kryt kefiek atď.). Mohlo by to
spôsobiť zlyhanie alebo poruchu.

* Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajú-
ce materiály, ako napríklad biely papier alebo
zrkadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať
negatívny dopad na rozpoznávaciu schopnosť
jednotky kamery.

* Prednú časť vozidla v oblasti snímača neupra-
vujte, nedemontujte ani nemaľujte. Pred pri-
spôsobením alebo obnovou oblasti snímača
sa odporúča navštíviť predajcu vozidiel NISSAN
alebo autorizovaný servis.

Dva zadné radarové snímače pre systém ELA sa
nachádzajú 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 radaro-
vým snímačom.

Skontrolujte, či v priestore okolo radarových sní-
mačov neprekážajú nejaké predmety a odstráňte
ich.

Do blízkosti radarových snímačov neprilepujte
nálepky (vrátane priehľadných materiálov), ne-
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montujte príslušenstvo ani nenanášajte doplnkový
náter.

Nezasahujte, ani nepoškodzujte oblasť okolo ra-
darových snímačov.

Ak je oblasť okolo radarových snímačov poško-
dená v dôsledku kolízie, odporúčame navštíviť
predajcu vozidiel NISSAN alebo autorizovaný ser-
vis.

Opatrenia, týkajúce sa opravy nárazníka
MEVGUID-756C54D4-A502-4052-B516-B419EB28EE57

Pri oprave nárazníka buďte opatrní, pretože na
nárazníku sú nainštalované radarové snímače.

Radarové snímače rozpoznajú objekty emitovaním
radarového signálu a potom merajú jeho odraz.

VÝSTRAHA
Ak sa na nárazníku vykonala nesprávna oprava
(napríklad aplikácia tmelu, vyrobeného z rôz-
nych materiálov, prefarbenie atď.), radarový
signál môže byť oslabený alebo mu je zabrá-
nené od správnej funkcie. Toto môže spôsobiť,
že radarový snímač nedetekuje predmety
správne. Nesprávna oprava môže mať za ná-
sledok vážne zranenie osôb. Ak je potrebné
nárazník opraviť, odporúčame vám navštíviť
predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

MEVHT33A1-7B5227BA-C06F-4E32-BCB6-05C9409131DC

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému BSW môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Systém BSW nie je náhradou za správny
postup riadenia a nie je navrhnutý na
zabránenie kontaktu s vozidlami alebo
predmetmi. Pri zmene jazdných pruhov
vždy používajte vonkajšie a vnútorné
spätné zrkadlá a tiež sa obráťte a pozrite
v smere plánovaného pohybu vozidla, aby
ste sa ubezpečili, že zmena jazdného
pruhu je bezpečná. Nikdy sa nespoliehajte
výlučne na systém BSW.

Systém BSW pomáha upozorniť vodiča pri zmene
jazdného pruhu na iné vozidlá vo vedľajších
pruhoch.

MWAF0414X

Systém BSW používa na rozpoznanie iných vozidiel
vo vedľajšom pruhu radarové snímače namon-
tované v blízkosti zadného nárazníka.

MSSD1030

Oblasť rozpoznávania

Radarové snímače dokážu rozpoznať vozidlá na
ktorejkoľvek strane vášho vozidla v oblasti roz-
poznávania tak, ako je to zobrazené na obrázku.
Táto oblasť rozpoznávania sa začína od vonkajšie-
ho spätného zrkadla vášho vozidla a pokračuje do
vzdialenosti približne 3,0 m (10 stôp) za zadným
nárazníkom a približne 3,0 m (10 stôp) do bočných
strán.
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MWAF1276X

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

PREVÁDZKA SYSTÉMU BSW
MEVHT33A1-0D8B8B8E-5970-42BA-AFAF-C53118AD6798

Systém BSW je v prevádzke pri rýchlosti nad
približne 32 km/h (20 MPH).

Ak radarové snímače rozpoznajú vozidlo v oblasti
rozpoznávania, rozsvieti sa bočný indikátor.

Ak je potom aktivovaný smerový signál, systém
vydá zvukové znamenie (dvakrát), bočná kontrolka
sa rozsvieti a indikátor BSW bliká. Bočná kontrolka

a indikátor BSW neprestane blikať, kým deteko-
vané vozidlo neopustí zónu detekcie.

Bočná kontrolka sa po umiestnení spínača zapa-
ľovania do polohy ON rozsvieti na niekoľko sekúnd.

Jas bočného indikátora sa nastavuje automaticky,
a to v závislosti od jasu okolitého osvetlenia.
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ZAPNUTIE/VYPNUTIE SYSTÉMU BSW
MEVHT33A1-55487D1B-D8B7-4E42-B76F-42B9A63601B1

MWAF1270X

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

Systém BSW zapnete alebo vypnete pomocou
nasledujúcich krokov.

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
brazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo rolovania. Pomocou rolovacieho voliča
vyberte položku [Asistencia pre vodiča]. Potom
stlačte rolovací volič.

2. Zvoľte [Mŕtvy uhol] a stlačte rolovací volič.

3. Zvoľte [Výstraha] a stlačte rolovací volič.

POZNÁMKA:

Systém zachová aktuálne nastavenia na displeji
s informáciami o vozidle, dokonca aj vtedy, ak sa
systém e-POWER reštartuje.

OBMEDZENIA SYSTÉMU BSW
MEVHT33A1-5165A6ED-1AD0-460A-B0FC-34DE83FF8C9B

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému BSW.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s týmito
obmedzeniami systému, môže to mať za ná-
sledok vážne zranenie alebo usmrtenie.

* Systém BSW nedokáže rozpoznať všetky
vozidlá za každých podmienok.

* Radarové snímače možno nebudú
schopné rozpoznať prítomnosť určitých
predmetov a aktivovať systém BSW, ako
napríklad:

— chodci, bicykle, zvieratá,

— vozidlá, ako napríklad motocykle, vo-
zidlá s malou výškou alebo vozidlá s
veľkou svetlou výškou,

— prichádzajúce vozidlá,

— vozidlá, ktoré zostanú v oblasti roz-
poznávania pri rozjazde,

— vozidlo prechádzajúce do vedľajšieho
jazdného pruhu rýchlosťou, ktorá je
približne rovnaká, ako rýchlosť vášho
vozidla,
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— vozidlo, ktoré sa veľmi rýchlo približu-
je zozadu,

— vozidlo, ktoré je veľmi rýchlo pred-
biehané vaším vozidlom,

— vozidlo, ktoré rýchlo prejde cez oblasť
rozpoznávania.

— Pri predchádzaní viacerých vozidiel v
rade sa vozidlá za prvým vozidlom
nemusia rozpoznať, ak jazdia za sebou
v tesnej blízkosti.

* Oblasť rozpoznávania radarových sníma-
čov je navrhnutá na základe štandardnej
šírky jazdného pruhu. Pri jazde v širšom
jazdnom pruhu radarové snímače možno
nebudú schopné rozpoznať vozidlá vo
vedľajšom jazdnom pruhu. Pri jazde v
úzkom jazdnom pruhu radarové snímače
možno nebudú schopné rozpoznať vozidlá
idúce o dva jazdné pruhy ďalej.

* Radarové snímače sú navrhnuté tak, aby
ignorovali väčšinu statických predmetov,
ale občas sa možno rozpoznajú predmety,
ako napríklad ochranné zábradlie, steny,
lístie a zaparkované vozidlá. Ide o nor-
málny prevádzkový stav.

* Nasledujúce podmienky môžu znížiť
schopnosť radaru rozpoznať iné vozidlá:

— nepriaznivé počasie,

— postrek vozovky,

— nános ľadu/námrazy/nečistôt na vo-
zidle,

* Do blízkosti radarových snímačov neprile-

pujte nálepky (vrátane priehľadných ma-
teriálov), nemontujte príslušenstvo ani ne-
nanášajte doplnkový náter . T ieto
podmienky môžu znížiť schopnosť radaru
rozpoznať iné vozidlá.

* Nepoužívajte systém BSW pri ťahaní príve-
su alebo iného vozidla. Systém nemusí
fungovať správne.

* Nadmerný hluk (napríklad hlasitosť audio
systému, otvorené okno vozidla) bude rušiť
zvukovú signalizáciu a možno ju nebudete
počuť.

JAZDNÉ PODMIENKY BSW
MEVHT33A1-6271EF97-8A54-4790-BB31-31DB9928FFF9

Indikátor zapnutý

Indikátor vypnutý

Indikátor bliká

Iné vozidlo približujúce sa zozadu
MEVHT33A1-E3566D25-0BAA-400E-A4BF-D6DD5477F8EC

MJVS0737X

Obrázok 1 – Približovanie sa zozadu

Obrázok 1: Bočný indikátor sa rozsvieti, ak sa do
oblasti rozpoznávania dostane iné vozidlo zozadu
vo vedľajšom jazdnom pruhu.

MJVS0738X

Obrázok 2 – Približovanie sa zozadu

Obrázok 2: Ak vodič aktivuje smerovku, kým je v
zóne detekcie iné vozidlo, potom systém vydá
zvukové znamenie (dvakrát) a bočné indikačné
svetlo a indikátor BSW bliká.
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POZNÁMKA:

Radarové snímače nemusia rozpoznať vozidlá,
ktorá sa zozadu rýchlo približujú.

Predchádzanie iného vozidla
MEVHT33A1-4FD23A11-BF26-4AEB-8893-6D35AFFFE066

MJVS0739X

Obrázok 3 – 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 sek-
undy.

MJVS0740X

Obrázok 4 – Predchádzanie iného vozidla

Obrázok 4: Ak vodič aktivuje smerovku, kým je v
zóne detekcie iné vozidlo, potom systém vydá
zvukové znamenie (dvakrát) a bočné indikačné
svetlo a indikátor BSW bliká.

POZNÁMKA:
* Pri predchádzaní viacerých vozidiel v rade sa

vozidlá za prvým vozidlom nemusia roz-
poznať, 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 rozpoznáva-
nia, bočný indikátor a indikátor BSW začnú
blikať, keď sa rozpozná iné vozidlo, ale
nebude znieť žiadna zvuková signalizácia.

Vojdenie zo strany
MEVHT33A1-17655A1C-15C3-419C-AC35-34185D610911

MJVS0741X

Obrázok 5 – Vojdenie zo strany

Obrázok 5: Bočný indikátor sa rozsvieti, ak sa do
oblasti rozpoznávania dostane iné vozidlo z kto-
rejkoľvek z bočných strán.

MWAF0555X

Obrázok 6 – Vojdenie zo strany

Obrázok 6: Ak vodič aktivuje smerovku, kým je v
zóne detekcie iné vozidlo, potom systém vydá
zvukové znamenie (dvakrát) a bočné indikačné
svetlo a indikátor BSW bliká.
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POZNÁMKA:

Radarové snímače nemusia rozpoznať vozidlo,
ktoré pri vjazde do oblasti rozpoznávania jazdí
približne rovnakou rýchlosťou ako vaše vozidlo.

SYSTÉM JE PRECHODNE NEDOSTUPNÝ
MEVHT33A1-55061AE4-D96B-4916-A984-5C6E7F266237

Keď sa zistí zablokovanie radaru, systém BSW sa
automaticky vypne a na displeji s informáciami o
vozidle sa zobrazí výstražné hlásenie [Nie je
dostupné Bočný radar zablokovaný].

Systém nebude k dispozícii, pokým tieto pod-
mienky 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 radaro-
vým snímačom.

POZNÁMKA:

Ak sa systém BSW zastaví, systém inteligentné-
ho rozpoznania mŕtveho uhla (ak je vo výbave) a
systém upozornenia na dopravu za vozidlom
(RCTA) prestane pracovať.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, systém
sa automaticky obnoví.

PORUCHA SYSTÉMU
MEVHT33A1-C18DA6A0-8908-429E-8D06-A908AABB4E6A

V prípade poruchy systému BSW sa systém auto-
maticky vypne a na displeji s informáciami o
vozidle sa zobrazí výstražné hlásenie [Chyba
systému, pozrite si príručku vlastníka].

POZNÁMKA:

Ak sa systém BSW zastaví, systém inteligentné-
ho rozpoznania mŕtveho uhla (ak je vo výbave) a
systém upozornenia na dopravu za vozidlom
(RCTA) prestane pracovať.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Vozidlo zastavte na bezpečnom mieste, potom
vypnite systém e-POWER a reštartujte ho. Ak sa
výstražné hlásenie stále zobrazuje, nechajte sy-
stém BSW skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre
vykonanie tohto servisného úkonu navštívili pred-
ajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-88773295-5D23-4061-B514-F4F4D43D5869

MWAF0414X

Dva radarové snímače pre systém BSW sa

nachádzajú 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
radarovým snímačom.

Skontrolujte, či v priestore okolo radarových sní-
mačov neprekážajú nejaké predmety a odstráňte
ich.

Do blízkosti radarových snímačov neprilepujte
nálepky (vrátane priehľadných materiálov), ne-
montujte príslušenstvo ani nenanášajte doplnkový
náter.

Nezasahujte, ani nepoškodzujte oblasť okolo ra-
darových snímačov.

Ak je oblasť okolo radarových snímačov poško-
dená v dôsledku kolízie, obráťte sa na predajcu
NISSAN alebo na kvalifikovaný servis alebo inú
autorizovanú opravovňu.

Opatrenia, týkajúce sa opravy nárazníka
MEVGUID-907CBA0A-A3FE-49A5-A21C-437C59E3E21D

Pri oprave nárazníka buďte opatrní, pretože na
nárazníku sú nainštalované radarové snímače.

Radarové snímače rozpoznajú objekty emitovaním
radarového signálu a potom merajú jeho odraz.

VÝSTRAHA
Ak sa na nárazníku vykonala nesprávna oprava
(napríklad aplikácia tmelu, vyrobeného z rôz-
nych materiálov, prefarbenie atď.), radarový
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signál môže byť oslabený alebo mu je zabrá-
nené od správnej funkcie. Toto môže spôsobiť,
že radarový snímač nedetekuje predmety
správne. Nesprávna oprava môže mať za ná-
sledok vážne zranenie osôb. Ak je potrebné
nárazník opraviť, odporúčame vám navštíviť
predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

MEVHT33A1-62DEE98D-667D-48CE-8A09-FA7D60BF5E72

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému inteligentného zásahu pri
sledovaní mŕtveho uhla môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Systém inteligentného zásahu pri sledo-
vaní mŕtveho uhla nie je náhradou za
správne postupy riadenia a nie je navr-
hnutý na zabránenie kontaktu s vozidlami
alebo predmetmi. Pri zmene jazdných
pruhov vždy používajte vonkajšie a vnú-
torné spätné zrkadlá a tiež sa obráťte a
pozrite v smere plánovaného pohybu vo-
zidla, aby ste sa ubezpečili, že zmena
jazdného pruhu je bezpečná. Nikdy sa
nespoliehajte výlučne na systém inteli-
gentného zásahu pri sledovaní mŕtveho
uhla.

* Existuje obmedzenie schopnosti detekcie
radaru. Nie každý pohybujúci sa objekt
alebo vozidlo bude detekované. Použitie
systému inteligentného zásahu pri sledo-
vaní mŕtveho uhla pri niektorých cestách,
povrchoch, označeniach jazdných pruhov,
doprave alebo poveternostných podmien-
kach by mohlo viesť k nesprávnej pre-
vádzke systému. Vždy sa spoľahnite na
svoje vlastné ovládanie, aby ste sa vyhli
incidentom.

Systém inteligentného zásahu pri sledovaní mŕt-
veho uhla pomáha varovať vodiča pred inými
vozidlami v priľahlých pruhoch, pri zmene jazdné-

ho pruhu a pomáha vodičovi vrátiť vozidlo do
stredu jazdného pruhu.

MWAF0633X

Systém inteligentného zásahu pri sledovaní mŕt-
veho uhla používa na rozpoznanie iných vozidiel
vo vedľajšom pruhu radarové snímače namon-
tované v blízkosti zadného nárazníka. Okrem
radarových snímačov systém inteligentného zá-
sahu pri sledovaní mŕtveho uhla používa kameru

nainštalovanú za čelným sklom na monitoro-
vanie označenia jazdných pruhov aktívneho pruhu.
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MSSD1030

Oblasť rozpoznávania

Radarové snímače dokážu rozpoznať vozidlá na
ktorejkoľvek strane vášho vozidla v oblasti roz-
poznávania tak, ako je to zobrazené na obrázku.

Táto oblasť rozpoznávania sa začína od vonkajšie-
ho spätného zrkadla vášho vozidla a pokračuje do
vzdialenosti približne 3,0 m (10 stôp) za zadným
nárazníkom a približne 3,0 m (10 stôp) do bočných
strán.

MWAF1277X

Bočný indikátor
Indikátor zapnutia inteligentného zásahu pri
sledovaní mŕtveho uhla (na displeji s infor-
máciami o vozidle)
Indikátor inteligentného zásahu pri sledovaní
mŕtveho uhla (na displeji s informáciami o
vozidle)

Displej s informáciami o vozidle
Spínač dynamického asistenta vodiča
(modely bez systému ProPILOT Assist)
spínač systému ProPILOT Assist (modely so
systémom ProPILOT Assist)
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PREVÁDZKA SYSTÉMU INTELIGENTNÉHO
ZÁSAHU PRI SLEDOVANÍ MŔTVEHO UHLA

MEVHT33A1-AFA6F3FD-D004-445D-8211-CC0913C5754E
Systém inteligentného zásahu pri sledovaní mŕt-
veho uhla je v prevádzke pri rýchlosti nad približne
60 km/h (37 MPH).

Ak radarové snímače rozpoznajú vozidlo v oblasti
rozpoznávania, rozsvieti sa bočný indikátor.

Ak následne zapnete smerové svetlo, systém vydá
zvuk (dvakrát) a bočné kontrolky a indikátor
systému inteligentného zásahu pri sledovaní mŕt-
veho uhla. Bočný indikátor a indikátor systému
inteligentného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla
budú naďalej blikať, kým detegované vozidlo
neopustí detekčnú zónu.

Ak je systém inteligentného zásahu pri sledovaní
mŕtveho uhla zapnutý (ON) a vaše vozidlo sa blíži k
značke jazdného pruhu, zatiaľ čo iné vozidlo je v
detekčnej zóne, systém vydá zvukové znamenie
(tri krát) a bočný indikátor a indikátor systému
inteligentného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla
budú blikať. Systém inteligentného zásahu pri
sledovaní mŕtveho uhla sa aktivuje krátkym pribrz-
dením na jednej strane vozidla, čím sa pomôže
vráteniu vozidla späť do stredu jazdného pruhu.
Inteligentný systém zásahu pri sledovaní mŕtveho
uhla pracuje bez ohľadu na použitie smerovky.

Ak chcete zapnúť systém inteligentného zásahu
pri sledovaní mŕtveho uhla, po naštartovaní systé-
mu e-POWER stlačte spínač systému ProPILOT na
volante (ak je vo výbave) alebo spínač dynamickej
asistencie vodiča na prístrojovej doske na strane
vodiča (ak je súčasťou výbavy). Na informačnom
displeji vozidla sa rozsvieti indikátor zapnutia (ON)

inteligentného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla.
Znovu stlačte spínač systému ProPILOT (ak je
súčasťou výbavy) alebo spínač dynamického jazd-
ného asistenta (ak je súčasťou výbavy), aby ste
systém zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla vypli.

POZNÁMKA:
* Výstraha zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla

a použitie systému sa aktivujú iba vtedy, ak
sa už rozsvietil bočný indikátor, keď sa vaše
vozidlo blíži k označeniu jazdného pruhu. Ak
iné vozidlo prichádza do zóny detekcie
potom, ako vozidlo prekročilo označenie
pruhu, neaktivuje sa žiadna výstraha inteli-
gentného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla
alebo aplikácia systému. (Pre ďalšie infor-
mácie si pozrite časť “Jazdné situácie inteli-
gentného zásahu pri sledovaní mŕtveho
uhla” (Str. 314).)

* Systém inteligentného zásahu pri sledovaní
mŕtveho uhla sa obvykle aktivuje skôr ako
systém inteligentného riadenia jazdného
pruhu, keď sa vaše vozidlo približuje k
označeniu pruhu.
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AKO ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ SYSTÉM INTELIGENTNÉHO ZÁSAHU PRI SLEDOVANÍ MŔTVEHO UHLA
MEVHT33A1-6943C389-7440-4386-9D46-CC63460BE44A

MWAF1278X

Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)
Displej s informáciami o vozidle
Spínač dynamického asistenta vodiča
(modely bez systému ProPILOT Assist)

spínač systému ProPILOT Assist (modely so
systémom ProPILOT Assist)

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
brazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo rolovania. Pomocou rolovacieho voliča

vyberte položku [Asistencia pre vodiča]. Potom
stlačte rolovací volič.

2. Zvoľte [Mŕtvy uhol] a stlačte rolovací volič.

3. Zvoľte [Zásah] a stlačte rolovací volič.

4. Stlačte spínač systému ProPILOT Assist (ak je
vo výbave) alebo spínač dynamického asi-
stenta vodiča (ak je súčasťou výbavy) pre
zapnutie alebo vypnutie systému.

POZNÁMKA:
* Zapnutím systému ProPILOT Assist zapnete

súčasne systém inteligentného zásahu pri
sledovaní mŕtveho uhla a systém inteligent-
ného riadenia jazdného pruhu. Ďalšie infor-
m á c i e n á j d e t e v č a s t i “ S y s t ém
inteligentného riadenia jazdného pruhu (ak
je súčasťou výbavy)” (Str. 290).

* Pre model so systémom ProPILOT Assist:
Keď je v ponuke nastavení povolený systém
inteligentného zásahu do mŕtveho uhla,
systém inteligentného zásahu do mŕtveho
uhla možno zapnúť alebo vypnúť stlačením
prepínača MAIN obmedzovača rýchlosti
(ak je súčasťou výbavy).

* Vypnutím systému BSW zároveň deaktivuje-
te systém inteligentného zásahu pri sledo-
vaní mŕtveho uhla.
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OBMEDZENIA SYSTÉMU INTELIGENTNÉHO
ZÁSAHU PRI SLEDOVANÍ MŔTVEHO UHLA

MEVHT33A1-768C7C37-A993-4205-9B13-6EF54DB3DAF9

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému BSW/
systém inteligentného zásahu pri sledovaní
mŕtveho uhla. Ak nebudete vozidlo používať v
súlade s týmito obmedzeniami systému, môže
to mať za následok vážne zranenie alebo
usmrtenie.

* Systém inteligentného zásahu pri sledo-
vaní mŕtveho uhla nedokáže rozpoznať
všetky vozidlá za každých podmienok.

* Radarové snímače možno nebudú
schopné rozpoznať prítomnosť určitých
predmetov a aktivovať systém BSW/inteli-
gentný zásah pri zistení mŕtveho uhla, ako
napríklad:

— chodci, bicykle, zvieratá,

— vozidlá, ako napríklad motocykle, vo-
zidlá s malou výškou alebo vozidlá s
veľkou svetlou výškou,

— vozidlá, ktoré zostanú v oblasti roz-
poznávania pri rozjazde,

— prichádzajúce vozidlá,

— vozidlo prechádzajúce do vedľajšieho
jazdného pruhu rýchlosťou, ktorá je
približne rovnaká, ako rýchlosť vášho
vozidla,

— vozidlo, ktoré sa veľmi rýchlo približu-
je zozadu,

— vozidlo, ktoré je veľmi rýchlo pred-
biehané vaším vozidlom,

— vozidlo, ktoré rýchlo prejde cez oblasť
rozpoznávania.

* Oblasť rozpoznávania radarových sníma-
čov je navrhnutá na základe štandardnej
šírky jazdného pruhu. Pri jazde v širšom
jazdnom pruhu radarové snímače možno
nebudú schopné rozpoznať vozidlá vo
vedľajšom jazdnom pruhu. Pri jazde v
úzkom jazdnom pruhu radarové snímače
možno nebudú schopné rozpoznať vozidlá
idúce o dva jazdné pruhy ďalej.

* Radarové snímače sú navrhnuté tak, aby
ignorovali väčšinu statických predmetov,
ale občas sa možno rozpoznajú predmety,
ako napríklad ochranné zábradlie, steny,
lístie a zaparkované vozidlá. Ide o nor-
málny prevádzkový stav.

* Nasledujúce podmienky môžu znížiť
schopnosť radaru rozpoznať iné vozidlá:

— nepriaznivé počasie,

— postrek vozovky,

— nános ľadu/námrazy/nečistôt na vo-
zidle,

* Do blízkosti radarových snímačov neprile-
pujte nálepky (vrátane priehľadných ma-
teriálov), nemontujte príslušenstvo ani
nenanášajte doplnkový náter. Tieto pod-
mienky môžu znížiť schopnosť radaru roz-
poznať iné vozidlá.

* Kamera nemusí rozpoznať označenie pru-
hov v týchto situáciách a systém inteli-

gentného zásahu pri sledovaní mŕtveho
uhla nemusí pracovať správne.

— Na cestách s viacerými paralelnými
označeniami jazdných pruhov, s ozna-
čeniami jazdných pruhov, ktoré sú vy-
blednuté alebo nie sú namaľované
jasne, na cestách s neštandardnými
označeniami jazdných pruhov alebo s
označeniami jazdných pruhov, ktoré sú
pokryté vodou, nečistotami, snehom
atď.

— Na cestách, na ktorých sa stále dajú
rozpoznať nepoužívané označenia
jazdných pruhov.

— Na cestách s ostrými zákrutami.

— Na cestách s ostro kontrastujúcimi
predmetmi, ako sú napríklad tiene,
sneh, voda, koľaje od kolies, spoje
alebo línie, ktoré zostali po cestných
opravách.

— Na cestách, kde sa jazdné pruhy spá-
jajú alebo rozdeľujú.

— Keď sa smer jazdy vozidla nezhoduje s
označením jazdného pruhu.

— Pri jazde v blízkosti vozidla pred vami,
ktoré prekáža detekčnému dosahu jed-
notky kamery jazdných pruhov.

— Keď sa na čelnom skle pred jednotkou
kamery jazdných pruhov prichytí dážď,
sneh alebo nečistoty.

— Keď svetlomety jasne nesvietia z dô-
vodu nečistôt na šošovkách, prípadne
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ak sklon svetlometov nie je nastavený
správne.

— Keď sa do jednotky kamery jazdných
pruhov dostane silné svetlo. (Napríklad:
na prednú časť vozidla svetlo svieti
priamo pri východe alebo západe
slnka.)

— Keď dôjde k náhlej zmene jasu. (Na-
príklad, keď vozidlo vstúpi do tunela
alebo opustí tunel alebo keď prechá-
dza pod mostom.)

* Systém inteligentného rozpoznania mŕt-
veho uhla nepoužívajte za nasledovných
podmienok, pretože nemusí fungovať
správne.

— Počas nepriaznivého počasia. (Naprí-
klad: dážď, hmla, sneh atď.)

— Pri jazde na klzkej vozovke, napr. pri jej
pokrytí ľadom alebo snehom, atď.

— pri jazde na veterných alebo nerov-
ných cestách,

— pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu
vykonávania opráv na ceste,

— pri jazde v provizórnom alebo dočas-
nom jazdnom pruhu,

— pri jazde na cestách s príliš úzkymi
jazdnými pruhmi,

— Pri jazde s pneumatikou v neštandard-
nom stave (napríklad opotrebovanie
pneumatiky, neštandardný tlak v pneu-
matike, snehové reťaze, neštandardné
kolesá)

— keď vozidlo nie je vybavené originál-
nymi brzdovými dielmi alebo dielmi
odpruženia,

— Keď ťaháte príves alebo iné vozidlo.

* Nadmerný hluk (napríklad hlasitosť audio
systému, otvorené okno vozidla) bude rušiť
zvukovú signalizáciu a možno ju nebudete
počuť.

JAZDNÉ SITUÁCIE INTELIGENTNÉHO ZÁ-
SAHU PRI SLEDOVANÍ MŔTVEHO UHLA

MEVHT33A1-F2F9AB47-9574-4FB0-9080-13F711855C65

Indikátor zapnutý

Indikátor vypnutý

Indikátor bliká

Iné vozidlo približujúce sa zozadu
MEVHT33A1-9AAA85B2-77C3-4FC4-B0B2-E7D88FA81EA5

MJVS0737X

Obrázok 1 – Približovanie sa zozadu

Obrázok 1: Bočný indikátor sa rozsvieti, ak sa do
oblasti rozpoznávania dostane iné vozidlo zozadu
vo vedľajšom jazdnom pruhu.

MJVS0738X

Obrázok 2 – Približovanie sa zozadu

Obrázok 2: Ak vodič aktivuje smerovku, ozve sa
zvukové znamenie (dvakrát) a bočné indikačné
svetlo a indikátor inteligentného zásahu pri sledo-
vaní mŕtveho uhla bliká.

MJVS0760X

Obrázok 3: - Približovanie sa zozadu

Obrázok 3: Ak je systém inteligentného zásahu pri
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sledovaní mŕtveho uhla ZAPNUTÝ (ON) a vaše
vozidlo sa blíži k značke jazdného pruhu, zatiaľ
čo iné vozidlo je v detekčnej zóne, systém vydá
zvukové znamenie (tri krát) a bočný indikátor a
indikátor systému inteligentného zásahu pri sle-
dovaní mŕtveho uhla budú blikať. Systém inteli-
gentného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla a
aktivuje sa krátkym pribrzdením na jednej strane
vozidla, čím sa pomôže vráteniu vozidla späť do
stredu jazdného uhla.

POZNÁMKA:

Radarové snímače nemusia rozpoznať vozidlá,
ktorá sa zozadu rýchlo približujú.

Predchádzanie iného vozidla
MEVHT33A1-33E692F3-285E-4FAF-A1B1-8BAD421093F1

MJVS0739X

Obrázok 4 - Predchádzanie iného vozidla

Obrázok 4: Bočný indikátor sa rozsvieti v prípade,
že predbiehate vozidlo a toto vozidlo zostane v
oblasti rozpoznávania po dobu približne 3 sek-
undy.

MJVS0740X

Obrázok 5 - Predchádzanie iného vozidla

Obrázok 5: Ak vodič aktivuje smerovku, kým je v
zóne detekcie iné vozidlo, potom systém vydá
zvukové znamenie (dvakrát) a bočné indikačné
svetlo a indikátor inteligentného zásahu pri sledo-
vaní mŕtveho uhla bliká.

MJVS0761X

Obrázok 6 - Predchádzanie iného vozidla

Obrázok 6: Ak je systém inteligentného zásahu pri
sledovaní mŕtveho uhla ZAPNUTÝ (ON) a vaše
vozidlo sa blíži k značke jazdného pruhu, zatiaľ

čo iné vozidlo je v detekčnej zóne, systém vydá
zvukové znamenie (tri krát) a bočný indikátor a
indikátor systému inteligentného zásahu pri sle-
dovaní mŕtveho uhla budú blikať. Systém inteli-
gentného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla a
aktivuje sa krátkym pribrzdením na jednej strane
vozidla, čím sa pomôže vráteniu vozidla späť do
stredu jazdného uhla.

POZNÁMKA:
* Pri predchádzaní viacerých vozidiel v rade sa

vozidlá za prvým vozidlom nemusia roz-
poznať, ak jazdia za sebou v tesnej blízkosti.

* Radarové snímače možno nebudú schopné
rozpoznať pomalšie sa pohybujúce vozidlá,
ak okolo nich prejdete rýchlo.

Vojdenie zo strany
MEVHT33A1-1C822A1D-100F-44CC-89B6-4C39016F2213

MJVS0741X

Obrázok 7 - Vstup zboku

Obrázok 7: Bočný indikátor sa rozsvieti, ak sa do
oblasti rozpoznávania dostane iné vozidlo z kto-
rejkoľvek z bočných strán.
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POZNÁMKA:

Radarové snímače nemusia rozpoznať vozidlo,
ktoré pri vjazde do oblasti rozpoznávania jazdí
približne rovnakou rýchlosťou ako vaše vozidlo.

MWAF0555X

Obrázok 8 - Vstup zboku

Obrázok 8: Ak vodič zapne smerové svetlo, keď je v
oblasti rozpoznávania iné vozidlo, potom zabliká
bočný indikátor a indikátor systému inteligentné-
ho zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla a dvakrát
zaznie zvukový signál.

POZNÁMKA:

Ak vodič aktivuje smerové svetlo predtým, ako
vozidlo vstúpi do oblasti rozpoznávania, bočný
indikátor a indikátor systému inteligentného
zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla budú blikať,
ale pri rozpoznaní iného vozidla nezaznie zvu-
kový signál.

MJVS0761X

Obrázok 9 - Vstup zboku

Obrázok 9: Ak je zapnutý systém inteligentného
zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla a vaše vozidlo
sa priblíži k označeniu jazdného pruhu, zatiaľ čo
iné vozidlo je v oblasti rozpoznávania, systém
zaznie (trikrát) a zablikajú bočné indikátory a
indikátor systému inteligentného zásahu pri sle-
dovaní mŕtveho uhla. Systém inteligentného zá-
sahu pri sledovaní mŕtveho uhla a aktivuje sa
krátkym pribrzdením na jednej strane vozidla, čím
sa pomôže vráteniu vozidla späť do stredu jazd-
ného uhla.

MJVS0742X

Obrázok 10 - Vstup zboku

Obrázok 10: Systém inteligentného zásahu pri
sledovaní mŕtveho uhla nebude pracovať, ak je
vaše vozidlo na označení jazdného pruhu, keď iné
vozidlo vstúpi do zóny detekcie. V tomto prípade
pracuje len systém BSW.

POZNÁMKA:
* Radarové snímače nemusia rozpoznať vo-

zidlo, ktoré pri vjazde do oblasti rozpozná-
vania jazdí približne rovnakou rýchlosťou
ako vaše vozidlo.

* Inteligentný zásah pri sledovaní mŕtveho
uhla nebude pracovať alebo sa zastaví a
ozve sa len zvukové znamenie pri nasledov-
ných podmienkach.
— Keď je stlačený brzdový pedál alebo ak

vozidlo silne znižuje akceleráciu.
— Keď vozidlo zrýchli počas činnosti systé-

mu inteligentného zásahu pri sledovaní
mŕtveho uhla
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— Pri rýchlom riadení
— Keď zaznie varovanie ICC, inteligentné

varovanie pred čelnou zrážkou alebo
inteligentné núdzové brzdenie s detek-
ciou chodcov.

— Keď sú zapnuté výstražné smerovky.
— Pri jazde do zákruty vysokou rýchlosťou.
— Keď je systém BSW vypnutý.

SYSTÉM JE PRECHODNE NEDOSTUPNÝ
MEVHT33A1-37E58EF6-4253-4547-9045-60DB4ADC93AD

Keď sa na displeji s informáciami o vozidle objavia
nasledovné hlásenia, zaznie zvuková signalizácia a
systém inteligentného zásahu pri sledovaní mŕt-
veho uhla sa automaticky vypne.

* [Nie je k dispozícii, klzká cesta]:
Keď je v prevádzke systém VDC/ESP (s vý-
nimkou funkcie systému kontroly trakcie)
alebo systém ABS.

* [Momentálne nedostupné]:
— Keď je systém VDC/ESP vypnutý.
— Zvolený je režim SNEH alebo TERÉN (modely

s 4WD).
* [Nie je k dispozícii, vysoká teplota kamery]:

Ak je vozidlo zaparkované na priamom slneč-
nom svetle za vysokej teploty (približne nad
40°C (104°F)).

* [Nie je k dispozícii, prekážka bočného radaru]:
Keď sa zistila prekážka bočného radaru.

Vypnite systém inteligentného zásahu pri sledo-
vaní mŕtveho uhla a znova ho zapnite keď už
vyššie uvedené podmienky neexistujú.

PORUCHA SYSTÉMU
MEVHT33A1-DA0F4C9F-4080-49DE-B2F0-D757283877F5

Pri poruche systému Inteligentný zásah pri výskyte
mŕtveho uhla sa systém automaticky vypne, roz-
svieti sa indikátor Inteligentný zásah pri výskyte
mŕtveho uhla, zaznie zvukový signál a na infor-
mačnom displeji vozidla sa zobrazí varovné hláse-
nie [Porucha systému Pozrite si užívateľskú
príručku].

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a stlače-
ním prepínača polohy P prepnite do polohy „P“
(Parkovanie). Systém e-POWER vypnite a znovu
naštartujte. Ak sa výstražné hlásenie zobrazuje aj
naďalej, odporúča sa navštíviť predajcu NISSAN
alebo kvalifikovaný servis na vykonanie tejto
služby.

ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-46E5EBC8-44FD-4514-B075-C66A9E0E8A6F

MWAF0633X

Dva radarové snímače pre systém Inteligentný
zásah pri sledovaní mŕtveho uhla sa nachádzajú 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
radarovým snímačom.

Skontrolujte, či v priestore okolo radarových sní-
mačov neprekážajú nejaké predmety a odstráňte
ich.

Do blízkosti radarových snímačov neprilepujte
nálepky (vrátane priehľadných materiálov), ne-
montujte príslušenstvo ani nenanášajte doplnkový
náter.

Nezasahujte, ani nepoškodzujte oblasť okolo ra-
darových snímačov.

Ak je oblasť okolo radarových snímačov poško-
dená v dôsledku kolízie, odporúčame navštíviť
predajcu vozidiel NISSAN alebo autorizovaný ser-
vis.

Jednotka kamery jazdného pruhu pre systém
inteligentného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla
sa nachádza nad vnútorným zrkadlom. Z dôvodu
zachovania správnej prevádzky systému inteli-
gentného zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla a
zabránenia vzniku poruchy systému určite dodr-
žiavajte nasledujúce:

* Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.
* Do blízkosti jednotky kamery nenalepujte ná-

lepky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.
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* Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajú-
ce materiály, ako napríklad biely papier alebo
zrkadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať
negatívny dopad na schopnosť rozpoznávania
jazdných pruhov jednotky kamery.

* Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu
kamery, ani neodstraňujte skrutku nachádza-
júcu sa na jednotke kamery. Ak je jednotka
kamery poškodená v dôsledku nehody, odpo-
rúča sa kontaktovať predajcu NISSAN alebo
kvalifikovaný servis.

Opatrenia, týkajúce sa opravy nárazníka
MEVGUID-D0A785F6-1D2E-4738-B1F0-238093AB421D

Pri oprave nárazníka buďte opatrní, pretože na
nárazníku sú nainštalované radarové snímače.

Radarové snímače rozpoznajú objekty emitovaním
radarového signálu a potom merajú jeho odraz.

VÝSTRAHA
Ak sa na nárazníku vykonala nesprávna oprava
(napríklad aplikácia tmelu, vyrobeného z rôz-
nych materiálov, prefarbenie atď.), radarový
signál môže byť oslabený alebo mu je zabrá-
nené od správnej funkcie. Toto môže spôsobiť,
že radarový snímač nedetekuje predmety
správne. Nesprávna oprava môže mať za ná-
sledok vážne zranenie osôb. Ak je potrebné
nárazník opraviť, odporúčame vám navštíviť
predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

MEVHT33A1-212332F5-370C-44DF-B5A2-9C89439133B0

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému RCTA môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Systém RCTA nie je náhradou za správny
postup riadenia a nie je navrhnutý na
zabránenie 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
vozidlá blížiace sa z boku, upozorní vás.

UPOZORNENIE NA DOPRAVU ZA VO-
ZIDLOM (RCTA) (ak je súčasťou výbavy)
UPOZORNENIE NA DOPRAVU ZA VOZIDLOM (RCTA) (ak je súčasťou výbavy)
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MWAF1279X

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

PREVÁDZKA SYSTÉMU RCTA
MEVHT33A1-5E3DBCD2-534F-4094-A7FF-3E1513EFB182

Systém RCTA môže pomôcť upozorniť vodiča na
blížiace sa vozidlo v prípade, keď vodič cúva z
parkovacieho miesta.

Systém RCTA je v prevádzke, keď je radiaca páka v
polohe R (spiatočka) a rýchlosť vozidla je menšia
ako približne 8 km/h (5 MPH).

V prípade, že radar zaznamená blížiace sa vozidlo z

niektorej strany, systém spustí zvukovú signalizá-
ciu (jedenkrát) a bočný indikátor zabliká na tej
strane, z ktorej sa blíži vozidlo.

MJVS0173X

MWAF0414X

Systém RCTA používa na zaznamenanie blížiaceho
sa vozidla radarové snímače nainštalované na
oboch stranách v blízkosti zadného nárazníka.

Radarové snímače môžu zaznamenať blížiace sa
vozidlo až do vzdialenosti približne 20 m (66 stôp).
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ZAPNUTIE/VYPNUTIE SYSTÉMU RCTA
MEVHT33A1-1A458B05-9324-4A27-8593-FB5F7795B76F

MWAF1270X

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

Systém RCTA zapnete alebo vypnete pomocou
nasledujúcich krokov.

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
brazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo rolovania. Pomocou rolovacieho voliča
vyberte položku [Asistencia pre vodiča]. Potom
stlačte rolovací volič.

2. Zvoľte [Upozornenie na dopravu za vozidlom]
a stlačte rolovací volič, čím systém zapnete
alebo vypnete.

POZNÁMKA:

Nastavenie systému bude zachované, dokonca
aj vtedy, ak sa systém e-POWER reštartuje.
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OBMEDZENIA SYSTÉMU RCTA
MEVHT33A1-AE9890E0-04F7-4C4C-A626-8DD36B90F3CF

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému RCTA.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s týmito
obmedzeniami systému, môže to mať za ná-
sledok vážne zranenie alebo usmrtenie.

* Pred začatím cúvania vždy skontrolujte

okolie a otočte sa, aby ste skontrolovali, čo
sa nachádza za vami. Radarové snímače
zaznamenávajú blížiace sa (pohybujúce)
vozidlá. Radarové snímače nedokážu za-
znamenať každý predmet, ako napríklad:

— chodcov, bicykle, motocykle, zvieratá
alebo hračkárske vozidlá ovládané deť-
mi,

— vozidlo, ktoré sa pohybuje rýchlosťou
väčšou ako približne 30 km/h (19 MPH),

— vozidlo, ktoré sa pohybuje rýchlosťou
menšou ako približne 8 km/h (5 MPH).

* Radarové snímače nemusia zaznamenať
blížiace sa vozidlá v určitých situáciách:

— Ilustrácia : Ak vozidlo zaparkované
vedľa vás prekáža lúču radaru.

— Ilustrácia : Ak je vozidlo zaparkované
na šikmom parkovacom mieste.

— Ilustrácia : Ak je vozidlo zaparkované
na šikmom povrchu.

— Ilustrácia : Ak blížiace sa vozidlo
odbočí do uličky s parkovacímmiestom
vášho vozidla.

— Ilustrácia : Ak je uhol vytvorený
vaším vozidlom a približujúcim sa vo-
zidlom malý.

* Nasledujúce podmienky môžu znížiť
schopnosť radaru rozpoznať iné vozidlá:

— nepriaznivé počasie,

— postrek vozovky,

— nános ľadu/námrazy/nečistôt na vo-
zidle,

* Do blízkosti radarových snímačov neprile-
pujte nálepky (vrátane priehľadných ma-
teriálov), nemontujte príslušenstvo ani
nenanášajte doplnkový náter. Tieto pod-
mienky môžu znížiť schopnosť radaru roz-
poznať iné vozidlá.

* Keď ťaháte príves alebo iné vozidlo, vy-
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pnite systém RCTA, aby sa predišlo neoča-
kávanej nehode v dôsledku náhlej pre-
vádzky systému:

* Nadmerný hluk (napr. hlasitosť audio sy-
stému, otvorené okno vozidla) bude rušiť
zvukovú signalizáciu a možno ju nebudete
počuť.

MJVS0172X

Obrázok 1

MJVS0173X

Obrázok 2

POZNÁMKA:

V prípade, ak sa približuje niekoľko vozidiel za
sebou (obrázok 1) alebo v opačnom smere
(obrázok 2) a prvé vozidlo prejde cez snímače,
nemusí zaznieť zvukový signál systému RCTA.

SYSTÉM JE PRECHODNE NEDOSTUPNÝ
MEVHT33A1-09B800FF-C822-42DE-BF7C-41CED2459499

Keď sa rozpozná zablokovanie radaru, systém sa
automaticky deaktivuje. Na displeji s informáciami
o vozidle sa zobrazí výstražné hlásenie [Nie je
dostupné Bočný radar blokovaný].

Systémy nebudú k dispozícii, pokým tieto pod-
mienky 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 snímačom.

POZNÁMKA:

Ak sa systém BSW zastaví, systém RCTA a
systém inteligentného zásahu (ak je vo výbave)
prestanú pracovať.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, sy-
stém sa automaticky obnoví.

PORUCHA SYSTÉMU
MEVHT33A1-1268FF40-FFAA-4D31-919A-B6261E4E3E5A

Ak dôjde k poruche systému RCTA, automaticky sa
vypne. Na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí výstražné hlásenie [Porucha systému Po-
zrite si príručku vlastníka].

POZNÁMKA:

Ak sa systém BSW zastaví, systém RCTA a
systém inteligentného zásahu (ak je vo výbave)
prestanú pracovať.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste a stlače-
ním prepínača polohy P prepnite do polohy „P“
(Parkovanie). Systém e-POWER vypnite a znovu
naštartujte. Ak sa výstražné hlásenie stále zobra-
zuje, nechajte systém skontrolovať. Odporúčame,
aby ste pre vykonanie tohto servisného úkonu
navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo autorizo-
vaný servis.

ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-27B6E548-16CE-4293-96C2-975F659E4855

MWAF0414X
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Dva radarové snímače pre systém RCTA sa
nachádzajú 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
radarovým snímačom.

Skontrolujte, či v priestore okolo radarových sní-
mačov neprekážajú nejaké predmety a odstráňte
ich.

Do blízkosti radarových snímačov neprilepujte
nálepky (vrátane priehľadných materiálov), ne-
montujte príslušenstvo ani nenanášajte doplnkový
náter.

Nezasahujte, ani nepoškodzujte oblasť okolo ra-
darových snímačov. Ak je oblasť okolo radarových
snímačov poškodená v dôsledku kolízie, odporú-
čame navštíviť predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

Opatrenia, týkajúce sa opravy nárazníka
MEVGUID-E1AFDAFB-13D9-4B2C-B540-8F4894502E6C

Pri oprave nárazníka buďte opatrní, pretože na
nárazníku sú nainštalované radarové snímače.

Radarové snímače rozpoznajú objekty emitovaním
radarového signálu a potom merajú jeho odraz.

VÝSTRAHA
Ak sa na nárazníku vykonala nesprávna oprava
(napríklad aplikácia tmelu, vyrobeného z rôz-
nych materiálov, prefarbenie atď.), radarový

signál môže byť oslabený alebo mu je zabrá-
nené od správnej funkcie. Toto môže spôsobiť,
že radarový snímač nedetekuje predmety
správne. Nesprávna oprava môže mať za ná-
sledok vážne zranenie osôb. Ak je potrebné
nárazník opraviť, odporúčame vám navštíviť
predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

MEVHT33A1-131C307F-FF63-48FD-A763-1DAB78A699E4
Obmedzovač rýchlosti vám umožňuje nastaviť
požadované obmedzenie rýchlosti vozidla. Pokiaľ
je obmedzovač rýchlosti aktivovaný, vodič môže
normálnym spôsobom zrýchľovať a brzdiť, no
vozidlo neprekročí nastavenú rýchlosť.

VÝSTRAHA
* Vždy dodržiavajte rýchlostné obmedzenia

uvádzané na dopravnom značení. Nena-
stavujte rýchlosť nad ich úroveň.

* Vždy si overte nastavenie stavu obmedzo-
vača rýchlosti na displeji s informáciami o
vozidle.

Keď je obmedzovač rýchlosti zapnutý, tempomat
(ak je súčasťou výbavy) nemožno obsluhovať.

ČINNOSTI OBMEDZOVAČA RÝCHLOSTI
MEVHT33A1-07A8ACF4-40B8-4068-BBE9-52A63E3A6097

Obmedzovač rýchlosti je možné nastaviť na rých-
losť medzi nasledujúcimi rýchlosťami.

* 30 až 170 km/h (20 až 105 MPH) (pre modely
2WD)

* 30 až 180 km/h (20 až 110 MPH) (pre modely
4WD)
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MWAF1178X

Spínač nastavenia obmedzovača rýchlosti sa na-
chádzajú na volante.

1. Spínač <RES+>
2. Spínač <SET->
3. Spínač <CANCEL>
4. Spínač MAIN obmedzovača rýchlosti (Po

stlačení tohto spínača prejde obmedzovač
rýchlosti do pohotovostného režimu. Ak je
tempomat (ak je vo výbave) alebo systém
ICC (ak je vo výbave) zapnutý, systém sa
vypne a obmedzovač rýchlosti prejde do
pohotovostného režimu.)

MJVS0284X

Prevádzkový stav obmedzovača rýchlosti je zo-
brazený na displeji s informáciami o vozidle.

1. Indikátor obmedzovača rýchlosti
2. Nastavenie indikátora rýchlosti

Jednotky rýchlosti môžete prepínať na „km/h“ a
„MPH“ (ak je súčasťou výbavy). (Pozri časť “Jed-
notka/jazyk” (Str. 106).)

V prípade, že vozidlo prekročí nastavený rých-
lostný limit, indikátor nastavenej rýchlosti bude
blikať a plynový pedál nebude fungovať, pokým
vozidlo nespomalí pod nastavený rýchlostný limit.

Obmedzovač rýchlosti nebude automaticky zni-
žovať rýchlosť vozidla na nastavené rýchlostné
obmedzenie.

Zapnutie obmedzovača rýchlosti
MEVHT33A1-3E25176E-2C5D-4968-9FA9-A7202535E449

Stlačte spínač obmedzovača rýchlosti MAIN. Na
displeji s informáciami o vozidle sa rozsvieti
obmedzovač rýchlosti a indikátory nastavenej
rýchlosti (na displeji sa zobrazí správa [LIMIT ZAP
Stlačte SET- pre aktivovanie]).

Nastavenie rýchlostného obmedzenia
MEVHT33A1-C1EBF3B3-A2CA-4B94-9EC6-E17983D81793

1. Stlačte spínač <SET->.
. Po zastavení vozidla bude rýchlosť nasta-

vená na hodnotu 30 km/h alebo 20 MPH.
. Počas jazdy bude rýchlostné obmedzenie

nastavené na aktuálnu rýchlosť.

POZNÁMKA:
Ak stlačíte spínač <RES+> a uvoľníte ho,
keď nie je nastavená rýchlosť vozidla,
vozidlo sa bude správať rovnako ako pri
stlačení spínača <SET->.

2. Po nastavení rýchlostného obmedzenia sa na
displeji s informáciami o vozidle rozsvieti
indikátor obmedzovača rýchlosti a nastavenej
rýchlosti (na displeji sa zobrazí správa [+/-
Zmeniť nastavenú rýchlosť]).

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
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prekročení nastavenej rýchlosti, ak sa nezazna-
mená zásah vodiča.

Zrušenie rýchlostného obmedzenia
MEVHT33A1-1F1749FC-9566-4392-B9FB-7061B9E9A809

Ak chcete obmedzovač rýchlosti zrušiť, stlačte
spínač <CANCEL>. Indikátor obmedzovača rýchlo-
sti a indikátor nastavenia rýchlosti na informač-
nom displeji vozidla sa vypne na displeji sa objaví
správa ([Pohotovostný režim Stlačte RES+ pre
Obnovenie]).

Rýchlostné obmedzenie je možné aj obísť, a to
úplným stlačením plynového pedálu za bod, keď
začne klásť odpor.

VÝSTRAHA
* Po zrušení rýchlostného obmedzenia vo-

zidlo môže zrýchliť.

* Ak plánujete použiť ďalšie podlahové ro-
hože, ubezpečte sa, že sú správne zaistené
a že nemôžu zasahovať do plynového
pedálu. Rohože, ktoré nie sú prispôsobené
pre vozidlo, môžu brániť správnej činnosti
obmedzovača rýchlosti.

V plnej miere zatlačte plynový pedál až za bod, keď
začne klásť odpor. Obmedzovač rýchlosti bude
vypnutý, čím sa umožní jazda nad nastavenou
rýchlosťou. Indikátor nastavenej rýchlosti bude
blikať. Obmedzovač rýchlosti automaticky obnoví
činnosť, keď rýchlosť klesne pod nastavené rých-
lostné obmedzenie.

Obnovenie predchádzajúcej nastavenej rýchlosti
MEVHT33A1-2485CD01-45D2-481B-87F8-D6DFE56F3F88

Ak bolo nastavené rýchlostné obmedzenie zru-
šené, nastavená rýchlosť sa uloží do pamäte
obmedzovača rýchlosti.

Toto rýchlostné obmedzenie je možné znova
aktivovať stlačením spínača <RES+> smerom na-
hor (na displeji sa zobrazí správa [Obnovené]).

Ak je aktuálna rýchlosť vozidla vyššia ako v
minulosti nastavená rýchlosť, plynový pedál ne-
bude fungovať a indikátor nastavenej rýchlosti
bude blikať, 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
MEVHT33A1-8236A3C3-3CD8-4EB8-9297-E8B96AC84599

Obmedzovač rýchlosti bude vypnutý po uskutoč-
není jednej z nasledovných činností:

* Stlačte spínač obmedzovača rýchlosti MAIN.
Indikátor obmedzovača rýchlosti a indikátor
nastavenej rýchlosti na displeji s informáciami
o vozidle zhasnú.

* Stlačte spínač tempomatu ON/OFF. Informá-
cie o obmedzovači rýchlosti na displeji s
informáciami o vozidle budú nahradené infor-
máciami o tempomate. Pre podrobnosti si
pozrite časť “Tempomat (ak je súčasťou vý-
bavy)” (Str. 326).

* Po zastavení vozidla a presunutí spínača
napájania do vypnutej polohy „OFF“.

Vypnutím obmedzovača rýchlosti vymažete pa-
mäť nastavených rýchlostných obmedzení.

Porucha obmedzovača rýchlosti
MEVHT33A1-49B58CA9-70C1-48B6-A0D6-502DA241DC7A

Ak dôjde k poruche obmedzovača rýchlosti, obme-
dzovač rýchlosti bude na displeji s informáciami o
vozidle blikať (na displeji sa objaví správa [LIMIT Nie
je dostupný]).

Vypnite spínač obmedzovača rýchlosti MAIN a
systém nechajte skontrolovať u predajcu vozidiel
NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.
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MEVHT33A1-3CB05FA0-A686-48B9-AC8C-D8BD471B4E3D

MWAF0421X

1. Spínač <RES+>
2. Spínač <SET->
3. Spínač <CANCEL>
4. Spínač tempomatu ON/OFF

Pre modely so systémom ProPILOT Assist si pozrite
“Konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť)” (Str.
372).

Pre modely so systémom inteligentného tempo-
matu (ICC) (bez systému ProPILOT) pozrite “Kon-
venčný režim tempomatu (fixná rýchlosť)” (Str. 341).

VÝSTRAHA
* Vždy dodržiavajte vyznačené povolené

rýchlosti a nenastavujte rýchlosť na vyššie
hodnoty, ako predpisuje dopravné znače-
nie.

* Tempomat nepoužívajte počas jazdy za
nasledujúcich podmienok: Ak to urobíte,
môže to spôsobiť stratu kontroly nad
vozidlom a následnú 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 kopcovi-
tých cestách

— Pri jazde na klzkých cestách (dážď,
sneh, ľad atď.)

PREVENTÍVNE OPATRENIA K TEMPOMATU
MEVHT33A1-C1B3FBF6-66A0-4E6D-A05B-28AC5FADAA48

* Ak dôjde k poruche systému tempomatu, bude
automaticky vypnutý. Indikátor tempomatu na
displeji s informáciami o vozidle bude potom
blikať, aby upozornil vodiča.

* Ak indikátor bliká a na displeji sa zobrazí
správa [Nie je dostupné. Chyba tempomatu]
Vypnite spínač ON/OFF tempomatu spínač a
dajte systém tempomatu skontrolovať. Odpo-
rúčame, aby ste pre vykonanie tohto servisné-
ho úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu.

* Indikátor tempomatu môže blikať, keď je
spínač tempomatu ON/OFF v polohe ON,
zatiaľ čo stláčate niektorý zo spínačov <RES
+>, <SET-> alebo <CANCEL>. Pre správne
nastavenie systému tempomatu vykonajte
nasledujúce kroky.

ČINNOSTI TEMPOMATU
MEVHT33A1-F2559FA0-5502-40A0-AC47-17C1EEC38DDF

Tempomat umožňuje udržiavať rýchlosť jazdy nad
30 km/h (20 MPH) bez toho, aby ste museli mať
nohu položenú na plynovom pedále.

Tempomat sa automaticky zruší, ak vozidlo spo-
malí na rýchlosť približne o 13 km/h (8 MPH) nižšiu
ako je nastavená rýchlosť. (Na displeji sa objaví
správa [Nie je dostupné Rýchlosť je príliš vysoká/
nízka].)

Presunutím radiacej páky do polohy N (Neutrál)
zrušíte tempomat.

Zapínanie tempomatu
MEVHT33A1-2303B217-4FD0-413F-9ACF-24035E3291A0

Stlačte spínač tempomatu ON/OFF. Na informač-
nom displeji vozidla sa zobrazí indikátor tempo-
matu a správa [TEMPOMAT ZAP Stlačte NASTAVIŤ-
pre aktiváciu].

Nastavenie rýchlosti tempomatu
MEVHT33A1-A7FAD722-AEBE-46FA-9992-CC007883E58A

1. Zrýchlite s vašim vozidlom na požadovanú
rýchlosť.

2. Zatlačte spínač <SET-> nadol alebo spínač
<RES+> nahor a uvoľnite ho.

3. Dajte dolu nohu z plynového pedálu.

Vozidlo bude zachovávať nastavenú rýchlosť. (Ak
sa na displeji zobrazí hlásenie [+/- Zmeniť nasta-
venú rýchlosť].)

POZNÁMKA:

Pri stlačení spínača <RES+> a jeho uvoľnení, keď
nie je nastavená rýchlosť vozidla, sa rýchlosť
nastaví na aktuálnu rýchlosť vozidla.

TEMPOMAT (ak je súčasťou výbavy)TEMPOMAT (ak je súčasťou výbavy)
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Predchádzanie iného vozidla:
Stlačte plynový pedál pre akceleráciu. Keď plynový
pedál uvoľníte, vozidlo spomalí na predtým na-
stavenú 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
ktorúkoľvek z nasledujúcich metód.

* Jemne stlačte pedál nožnej brzdy. Keď vozidlo
dosiahne želanú rýchlosť, zatlačte nadol a
uvoľnite spínač <SET->.

* Zatlačte nadol a podržte spínač <SET->. Toto
zníži rýchlosť vozidla približne o 5 km/h alebo
5 MPH. Keď vozidlo dosiahne želanú rýchlosť,
uvoľnite spínač <SET->.

* Rýchlo zatlačte nadol a uvoľnite spínač <SET-
>. Toto zníži rýchlosť vozidla približne o 1 km/h
alebo 1MPH.

Vynulovanie na vyššiu rýchlosť:
Pre vynulovanie na vyššiu rýchlosť použite ktorú-
koľvek z nasledujúcich metód.

* Stlačte plynový pedál. Keď vozidlo dosiahne
želanú rýchlosť, zatlačte nadol a uvoľnite
spínač <SET->.

* Zatlačte nahor a podržte spínač <RES+>. Toto
zvýši rýchlosť vozidla približne o 5 km/h alebo
5 MPH. Keď vozidlo dosiahne želanú rýchlosť,
uvoľnite spínač <RES+>.

* Rýchlo zatlačte nahor a uvoľnite spínač <RES

+>. Toto zvýši rýchlosť vozidla približne o 1
km/h alebo 1MPH.

Obnovenie predvolenej rýchlosti:
Zatlačte nahor a uvoľnite spínač <RES+>.

Vozidlo obnoví naposledy nastavenú rýchlosť
jazdy, ak je rýchlosť vozidla vyššia ako 30 km/h
(20 MPH). (Na displeji sa zobrazí hlásenie [Obno-
vené].)

Zrušenie rýchlosti tempomatu
MEVHT33A1-88B40337-C20C-48AF-BB19-137F7A6ECAF7

Na zrušenie nastavenej rýchlosti použite ktorúkoľ-
vek z nasledujúcich metód. (Na displeji sa objaví
správa [Pohotovostný režim Stlačte RES+ pre
Obnovenie].)

* Stlačte spínač <CANCEL>.
* Stlačte pedál nožnej brzdy.
* Stlačte spínač tempomatu ON/OFF. Indikátor

CRUISE zhasne.

MEVHT33A1-1652888D-9B7D-476C-BF9F-DCBE2B282328
Pre modely so systémom ProPILOT Assist si pozrite
“Systém inteligentného tempomatu (ICC)” (Str.
355).

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému ICC môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Systém ICC nie je zariadenie na vyhýbanie
sa kolízii alebo výstražné zariadenie. Je
určený len na jazdu po diaľnici a nie je
určený pre jazdu v hustej premávke alebo
v meste. Nebrzdenie môže mať za násle-
dok nehodu.

* Systém ICC je iba pomôcka pre vodiča, nie
je to zariadenie na vyhýbanie sa kolízii
alebo výstražné zariadenie. Je na zodpo-
vednosti vodiča, aby dával pozor, jazdil
bezpečne a ovládal vždy vozidlo.

* Vždy dodržiavajte vyznačené povolené
rýchlosti a nenastavujte rýchlosť na vyššie
hodnoty, ako predpisuje dopravné znače-
nie.

* Pri používaní ktoréhokoľvek režimu tem-
pomatu vždy jazdite opatrne a dávajte
pozor. Pred použitím tempomatu si dô-
kladne prečítajte Príručku vlastníka a po-
chopte ju. Aby ste sa vyhli vážnemu
zraneniu alebo usmrteniu, nespoliehajte
sa pri prevencii nehôd alebo regulácii
rýchlosti vozidla v núdzových situáciách
výlučne na systém. Tempomat nepoužívaj-
te, ak na to nie sú na ceste a v premávke
vhodné podmienky.
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* V konvenčnom režime tempomatu (fixná
rýchlosť) vás zvuková signalizácia upo-
zorní na to, že ste príliš blízko vozidla
jazdiaceho pred vami. Venujte veľkú po-
zornosť vzdialenosti medzi vašim vozid-
lom a vozidlom pred vami, inak môže dôjsť
ku kolízii.

Systém ICC udržiava konštantnú nastavenú rých-
losť alebo udržiava nastavenú vzdialenosť od
vozidla 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 me-
dzi vašim vozidlom a vozidlom pred vami až do
nastavenej rýchlosti.

* Konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť):
Pre jazdu nastavenou rýchlosťou.

Systém ICC sa nedá používať, keď je zapnutý
obmedzovač rýchlosti. (Pozri časť “Obmedzovač
rýchlosti (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 323).) MWAF1179X

Príklad

Zobrazenia a indikátory
Spínače systému ICC
Spínač tempomatu ON/OFF

Stlačením spínača ON/OFF tempomatu si vy-
berte režim tempomatu, a to buď režim regulácie
vzdialenosti medzi vozidlami alebo režim konvenč-
ného tempomatu (fixná rýchlosť).

Keď je aktivovaný jeden režim tempomatu, nedá
sa zmeniť na druhý režim tempomatu. Ak chcete
režim zmeniť, stlačte jedenkrát spínač ON/OFF
tempomatu , aby sa systém vypol. Potom stlačte
znovu spínač ON/OFF tempomatu , aby sa
systém znovu zapol a zvoľte požadovaný režim
tempomatu.
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Vždy si overte nastavenie systému ICC na displeji
systému.

Režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami si
pozrite v časti “Režim regulácie vzdialenosti medzi
vozidlami” (Str. 329).

Režim konvenčného tempomatu (fixná rýchlosť) si
pozrite v časti “Konvenčný režim tempomatu (fixná
rýchlosť)” (Str. 341).

AKO ZVOLIŤ REŽIM TEMPOMATU
MEVHT33A1-97B82C3A-7850-4CF1-A046-B3ADC1CC80D8

MWAF1180X

Príklad

Výber režimu regulácie vzdialenosti medzi vozidlami
MEVHT33A1-A5616025-1FCA-42AE-85F5-090609976C80

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

Výber konvenčného režimu tempomatu (fixná rýchlosť)
MEVHT33A1-9D971814-D7DF-40D4-8E51-6128A42348CB

Ak chcete vybrať konvenčný režim tempomatu
(fixná rýchlosť) , stlačte a podržte spínač Tem-
pomat ON/OFF dlhšie ako približne 1,5 sekundy.
Pozrite si časť “Konvenčný režim tempomatu (fixná
rýchlosť)” (Str. 341).

REŽIM REGULÁCIE VZDIALENOSTI MEDZI VOZIDLAMI
MEVHT33A1-5AD2A826-7CD1-4419-862A-54DAB1FCCA29

V režime regulácie vzdialenosti medzi vozidlami
systém ICC automaticky udržiava zvolenú vzdiale-
nosť od vozidla jazdiaceho pred vami, a to podľa
rýchlosti tohto vozidla (až po nastavenú rýchlosť),
alebo podľa nastavenej rýchlosti, ak je cesta pred
vami prázdna.

MWAF0646X
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Systém je určený na zlepšenie prevádzky vozidla,
keď jazdíte za vozidlom, ktoré ide v rovnakom
jazdnom pruhu a smere jazdy.

Ak radarový snímač zistí pred vami pomaly
jazdiace vozidlo, systém zníži rýchlosť vozidla tak,
že vaše vozidlo bude jazdiť za vozidlom pred vami
so zvoleným odstupom.

Systém v prípade potreby automaticky reguluje
škrtiacu klapku a používa brzdy (približne 40 %
brzdného výkonu vozidla).

Činnosť režimu regulácie vzdialenosti medzi vozidlami
MEVHT33A1-3193CD19-44D5-48A5-A5A0-52A085441568

Režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami je
určený na zachovanie zvolenej vzdialenosti a
zníženie rýchlosti tak, aby bola zhodná ako rých-
losť vozidla jazdiaceho pred vami. Systém podľa
potreby spomalí vozidlo. Systém ICC však môže
využívať len približne 40 % celkového brzdného
výkonu vozidla. Tento systém by sa mal používať
len vtedy, keď podmienky cestnej premávky umož-
ňujú 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 skrátiť, pre-
tože systém ICC nedokáže spomaliť vozidlo do-
statočne rýchlo. Ak sa to stane, systém ICC spustí
výstražnú zvukovú signalizáciu a displej systému
bude blikať, aby upozornil vodiča na nevyhnutný
zásah.

Systém sa zruší a zaznie výstražná zvuková
signalizácia, ak rýchlosť vozidla klesne pod pri-
bližne 25 km/h (15 MPH) a nezistí sa vozidlo pred
vami.

Režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami riadi
nasledovné položky:

* Keď pred vami nejazdia žiadne vozidlá, režim
regulácie vzdialenosti medzi vozidlami udr-
žiava rýchlosť nastavenú vodičom. Rozsah
rýchlosti je nasledovná rýchlosť.
— 30 a 170 km/h (20 a 106 MPH) (modely s

2WD)
— 30 a 173 km/h (20 a 108 MPH) (modely s

4WD)
* Keď pred vami jazdí iné vozidlo, režim regulá-

cie vzdialenosti medzi vozidlami upraví rých-
losť tak, aby udržal vzdialenosť od vozidla pred
vami zvolenú vodičom. Rozsah úpravy rých-
losti je približne 30 km/h (20 MPH) až po
nastavenú rýchlosť.

* Keď vozidlo jazdiace pred vami opustí tento
jazdný pruh, režim regulácie vzdialenosti me-
dzi vozidlami zrýchli vozidlo a bude udržiavať
nastavenú rýchlosť.

Systém ICC nereguluje rýchlosť vozidla, ani vás
neupozorní, keď sa blížite k stojacim alebo pomaly
jazdiacim 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.

MSSD0254

Keď jazdíte po diaľnici nastavenou rýchlosťou a
blížite sa k pomaly jazdiacemu vozidlu pred vami,
systém ICC upraví rýchlosť tak, aby udržal vzdiale-
nosť od vozidla pred vami zvolenú vodičom. Ak
vozidlo pred vami zmení jazdný pruh alebo opustí
diaľnicu, systém ICC zrýchli vozidlo a bude udržia-
vať nastavenú rýchlosť. Pri jazde dávajte pozor, aby
ste si udržali kontrolu nad vozidlom pri zrýchľovaní
na nastavenú rýchlosť.

Vozidlo nemusí byť schopné udržiavať nastavenú
rýchlosť pri jazde do kopca. Ak sa to stane, musíte
rýchlosť vozidla regulovať manuálne.

Tento systém pri regulácii vzdialenosti od vozidla
pred vami za normálnych okolností spomalí alebo
zrýchli vaše vozidlo podľa rýchlosti vozidla jazdia-
ceho pred vami. Ak potrebujete akceleráciu pri
zmene jazdného pruhu, stlačte plynový pedál, aby
vozidlo primerane zrýchlilo. Ak je potrebné spoma-
lenie z dôvodu udržania bezpečnej vzdialenosti od
vozidla pred vami z dôvodu prudkého brzdenia
tohto vozidla alebo ak sa vozidlo pred vás prudko
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zaradilo, stlačte brzdový pedál. Vždy zostaňte
obozretní, keď používate systém ICC.

Spínače režimu regulácie vzdialenosti medzi vozidlami
MEVHT33A1-7A2E11BF-D743-46FC-8A90-75A74B2EE68F

MWAF1181X

Systém sa ovláda pomocou spínača ON/OFF
tempomatu a štyroch ovládacích spínačov. Všetky
sa nachádzajú na volante.

1. Spínač <RES+>:

Obnovuje nastavenú rýchlosť alebo postupne
zvyšuje rýchlosť.

2. Spínač <SET->:

Nastavuje požadovanú rýchlosť, postupne zni-
žuje rýchlosť.

3. Spínač <CANCEL>:

Deaktivuje systém bez toho, aby vymazal
nastavenú rýchlosť.

4. Spínač ON/OFF tempomatu:

Hlavný spínač aktivácie systému

5. Spínač <VZDIALENOSŤ>:

Zmeniť vzdialenosť vozidla nasledovne:
. [Dlhá]
. [Stredne]
. [Krátka]

Displej a indikátory režimu regulácie vzdialenosti medzi vozidlami
MEVHT33A1-AAB412E0-888E-4B31-BBEF-A89270610BC1

MWAF1182X

Príklad

Displej sa nachádza na ľavej strane rýchlomera.

1. Indikátor rozpoznania vozidla idúceho vpredu:

Udáva, či rozpoznal vozidlo pred vami (len ak je
systém ICC aktívny).

2. Nastavenie indikátora vzdialenosti:

Zobrazuje zvolenú vzdialenosť medzi vozidla-
mi nastavenú pomocou spínača DISTANCE.

3. Tento indikátor udáva stav systému ICC po-
mocou farby.
. Indikátor systému ICC v polohe ON (sivý):

Pohotovostný režim systému ICC.

. Indikátor systému ICC v polohe ON (zelený):

Udáva, že systém ICC je v polohe ON a
aktívny.

Udáva, že je nastavená rýchlosť jazdy.

— Zobrazená zelená ikona vozidla: rozpoz-
nané vozidlo pred vami.

— Nie je zobrazená žiadna ikona vozidla:
Nebolo rozpoznané žiadne vozidlo pred
vami. (Vaše vozidlo bude udržiavať na-
stavenú rýchlosť zvolenú vodičom.)

. Varovanie systému ICC (žltá):

Udáva, že v systéme ICC sa vyskytla po-
rucha.

4. Nastavenie indikátora rýchlosti vozidla:

Udáva nastavenú rýchlosť vozidla.
. Zelená: ICC je aktívny
. Sivá: pohotovostný režim systému ICC

(Jednotky rýchlosti môžete prepínať na „km/h“
a „MPH“ (ak je súčasťou výbavy). Pozrite si časť
“Jednotka/jazyk” (Str. 106).)
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Režim ovládania operačnej vzdialenosti vozidla
MEVHT33A1-C2FAA690-C86C-4BFD-9CF8-F92CB3A1F3CF

MWAF1183X

Pre zapnutie tempomatu rýchlo stlačte a uvoľnite
spínač ON/OFF . Indikátor spínača ON systému
ICC (sivý), nastavenie indikátora vzdialenosti a
indikátor nastavenia rýchlosti vozidla sa rozsvietia
a zostanú pre nastavenie v pohotovostnom stave.

MWAF1184X

Ak chcete nastaviť udržiavanú rýchlosť, vozidlo
zrýchlite na želanú rýchlosť, stlačte spínač <SET->

a uvoľnite ho. (Indikátor ON systému ICC
(zelená), indikátor nastavenia vzdialenosti a indiká-
tor nastavenia rýchlosti vozidla sa rozsvieti.) Dajte
dolu nohu z plynového pedálu. Vaše vozidlo bude
udržiavať nastavenú rýchlosť.

Keď stlačíte spínač <SET-> za nasledovných
podmienok, systém sa nedá nastaviť a indikátor
nastavenej rýchlosti vozidla bude približne 2 sek-
undy 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
dopredu)

* Keď je parkovacia brzda aktivovaná
* Keď vodič obsluhuje brzdy
Keď je spínač <SET-> stlačený za nasledovných
podmienok, systéme nie je možné nastaviť a
vyskočí správa.

* Keď je systém VDC/ESP vypnutý. (Ak chcete
používať systém ICC, zapnite systém VDC/ESP.
Stlačte spínač tempomatu ON/OFF pre vy-
pnutie systému ICC a resetujte systém ICC
stlačením spínača tempomatu ON/OFF
znova.)
Ak chcete získať viac informácií o systému
VDC/ESP, pozrite si časť “Systém dynamickej
kontroly vozidla (VDC)/elektronický stabili-
začný program (ESP)” (Str. 407).

* Keď je systém VDC/ESP (vrátane systému
kontroly trakcie) v prevádzke.

* Keď je zvolený režim [SNEH] alebo [TERÉN].
(modely s pohonom 4 kolies)

* Keď koleso preklzáva. (Ak chcete použiť sy-
stém ICC, uistite sa, že kolesá už neprekĺzava-
jú.)

* Keď je funkcia predného radaru narušená v
dôsledku nečistoty alebo inej prekážky, ktorá
blokuje snímač radaru.

Vodič nastaví požadovanú rýchlosť vozidla na
základe podmienok na ceste. Systém ICC udržiava
nastavenú rýchlosť vozidla, podobne ako klasický
tempomat, pokým v jazdnom pruhu pred vami
nerozpozná iné vozidlo.

Systém ICC zobrazuje nastavenú rýchlosť.

Rozpoznané vozidlo pred vami:

MWAF1185X

Príklad

Keď systém ICC rozpozná v jazdnom pruhu pred
vami vozidlo, spomalí vozidlo reguláciou škrtiacej
klapky a použitím bŕzd tak, aby zosúladil vašu
rýchlosť s rýchlosťou pomalšieho vozidla pred
vami. Systém následne reguluje rýchlosť vozidla
podľa rýchlosti vozidla pred vami, aby tak udržal
vodičom zvolenú vzdialenosť medzi vozidlami.
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POZNÁMKA:
* Brzdové svetlá vozidla sa rozsvietia, keď

systém ICC spustí brzdové svetlá.
* Počas činnosti bŕzd je možné počuť hluk. Nie

je to porucha.

Keď sa rozpozná vozidlo pred vami, rozsvieti sa
indikátor rozpoznania vozidla pred vami. Systém
ICC zobrazí aj nastavenú rýchlosť a zvolenú
vzdialenosť.

Nerozpoznané vozidlo pred vami:

MWAF1186X

Príklad

Keď už vozidlo pred vami viac nie je rozpoznávané,
systém ICC postupne zrýchli vaše vozidlo tak, aby
obnovil predtým nastavenú rýchlosť vozidla. Sy-
stém 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
systém ICC v prevádzke, systém reguluje vzdiale-
nosť od takéhoto vozidla.

Keď už vozidlo pred vami viac nie je rozpoznávané
pri rýchlosti nižšej ako približne 25 km/h (15 MPH),
systém sa zruší.

Keď predbiehate iné vozidlo:

MWBF0178X

Vodič môže obísť prevádzku ICC stlačením
plynového pedálu. Indikátor nastavenej rýchlosti

bude blikať, keď rýchlosť vozidla prekročí
nastavenú hodnotu. Keď je priestor pred vozidlom
voľný, indikátor rozpoznania vozidla zhasne. Keď
pedál uvoľníte, vozidlo sa vráti k predtým nasta-
venej rýchlosti.

Dokonca aj keď je rýchlosť vozidla nastavená
systémom ICC, môžete stlačiť plynový pedál, keď
potrebujete prudko zrýchliť.

Ako vypnúť systém ICC
MEVGUID-D2076ED5-C9CD-4933-A7D5-B8B5BD0688CB

Úplne vypnite systém ICC tak, že dáte spínač
tempomatu ON/OFF do polohy vypnutia. Indikátor
systému ICC zhasne.

Spôsob zmeny nastavenej rýchlosti vozidla
MEVHT33A1-81DFB76B-3B1A-4BEA-A894-1153CBB8D90D

Ak chcete zrušiť predvolenú rýchlosť, použite
jeden z týchto spôsobov:

* Stlačte spínač <CANCEL>. Indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla a indikátor tempomatu budú
sivé.

* Stlačte brzdový pedál. Indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla a indikátor tempomatu budú
sivé.

* Vypnite spínač ON/OFF tempomatu. Indikátor
systému ICC zhasne.

Ak chcete nastaviť vyššiu udržiavanú rýchlosť,
použite jeden z týchto spôsobov:

* Stlačte plynový pedál. Keď vozidlo dosiahne
želanú rýchlosť, stlačte a uvoľnite spínač <SET-
>.

* Stlačte a podržte spínač <RES+>. Nastavená
rýchlosť vozidla sa bude zvyšovať v prírast-
koch 10 km/h alebo 5 MPH.

* Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <RES+>.
Vždy, keď to urobíte, nastavená rýchlosť sa
zvýši o približne 1 km/h (1 MPH).

Ak chcete nastaviť nižšiu udržiavanú rýchlosť,
použite jeden z týchto spôsobov:

* Jemne stlačte brzdový pedál. Keď vozidlo
dosiahne želanú rýchlosť, stlačte spínač
<SET-> a uvoľnite ho.

* Stlačte a podržte spínač <SET->. Nastavená
rýchlosť vozidla sa bude znižovať v prírastkoch
10 km/h alebo 5 MPH.

* Stlačte a potom rýchlo uvoľnite spínač <SET->.
Vždy, keď to urobíte, nastavená rýchlosť sa
zníži o približne 1 km/h (1 MPH).

Naštartovanie a riadenie 333



(338,1)

334 Naštartovanie a riadenie

Ak chcete obnoviť predvolenú rýchlosť, stlačte a
uvoľnite spínač <RES+>. Vozidlo obnoví naposledy
nastavenú rýchlosť jazdy, ak je rýchlosť vozidla
vyššia ako 30km/h (20 MPH).

Spôsob zmeny nastavenej vzdialenosti od vozidla pred vami
MEVHT33A1-17DBF70F-4DF6-4B13-8C83-32389A15AA53

MWAF1188X

Vzdialenosť od vozidla pred vami môžete zvoliť,
keď je systém ICC v pohotovostnom režime alebo
aktívny.

Po každom stlačení spínača VZDIALENOSŤ sa
nastavená vzdialenosť zmení na dlhú, strednú,
krátku a späť na dlhú v tomto poradí.

MWAF1189X

Príklad

Vzdialenosť – približná vzdialenosť pri rýchlosti
100 km/h (60 MPH)

1. Dlhá – 60 m (200 ft)

2. Stredná – 45 m (150 ft)

3. Krátka – 30 m (100 ft)

* Vzdialenosť od vozidla pred vami sa mení
podľa rýchlosti vozidla. Čím vyššia rýchlosť,
tým väčšia vzdialenosť.

* Aktuálne nastavenie vzdialenosti sa zachová,
dokonca aj po reštartovaní systému e-POWER.

Výstraha priblíženia
MEVHT33A1-1718DFFB-6831-4611-AAF7-669DEE6BC500

Ak sa vaše vozidlo priblíži k vozidlu pred vami kvôli
prudkému spomaleniu tohto vozidla alebo keď sa
pred vás prudko zaradí iné vozidlo, systém upo-
zorní vodiča zvukovou signalizáciou a na displeji
systému ICC. Spomaľte stlačením brzdového pe-
dálu, 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
krátka vzdialenosť. Tu je niekoľko príkladov:

* Keď vozidlá jazdia rovnakou rýchlosťou a
vzdialenosť medzi vozidlami sa nemení.

* Keď vozidlo pred vami jazdí rýchlejšie a
vzdialenosť 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
systémom.

POZNÁMKA:

Výstražná zvuková signalizácia priblíženia môže
zaznieť a displej systému môže blikať aj vtedy,
keď radarový snímač rozpozná objekty na
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bočnej strane vozidla alebo objekty, ktoré sa
nachádzajú pri ceste. To môže spôsobiť, že
systém ICC spomalí alebo zrýchli vozidlo. Rada-
rový snímač môže tieto predmety detekovať
počas jazdy v silnom vetre, na úzkych cestách,
v kopcoch, prípadne pri vchádzaní do zákruty
alebo vychádzaní z nej. V týchto prípadoch
musíte správnu vzdialenosť od vozidla idúceho
pred vami regulovať manuálne.

Citlivosť snímača môže ovplyvniť aj obsluha vo-
zidla (riadiaci manéver alebo pozícia v jazdnom
pruhu), ako aj situácia v premávke, prípadne stav
vozidla (ak napríklad jazdíte s vozidlom, ktoré je
poškodené).

Akcelerácia pri predbiehaní (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-9AEF4AE9-AB4A-42D2-98B7-C5A49FF622EA

Predbiehanie po ľavej strane (pre krajiny, kde je
premávka po pravej strane cesty):
Keď má systém ICC viac ako 70 km/h (45 MPH) a
ide za pomalším vozidlom (pod nastavenou hod-
notou rýchlosti ICC) a je aktivovaná ľavá smerovka,
systém 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 vodič riadi vozidlo a príde do pruhu na
predbiehanie, ak sa vpredu nerozpozná žiadne
vozidlo, systém 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 ľavého
pruhu na predbiehanie, akcelerácia sa po krátkom
čase zastaví a znova sa nadobudne nastavená
vzdialenosť nasledovania. Akceleráciu je možné

zastaviť v ktoromkoľvek bode stlačením brzdové-
ho pedálu alebo spínačom <CANCEL> na volante.

Predbiehanie po pravej strane (pre krajiny, kde
je premávka po ľavej strane cesty):
Keď má systém ICC viac ako 70 km/h (45 MPH) a
ide za pomalším vozidlom (pod nastavenou hod-
notou rýchlosti ICC) a je aktivovaná pravá sme-
rovka, systém 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 predbiehanie, ak sa vpredu nerozpozná
žiadne vozidlo, systém ICC bude pokračovať v
akcelerácii na rýchlosť nastavenú v systéme ICC.
Ak sa vpredu rozpozná ďalšie vozidlo, potom bude
vozidlo akcelerovať až po rýchlosť nasledovania
tohto vozidla. Ak vozidlo nie je smerované do
pravého pruhu na predbiehanie, akcelerácia sa
po krátkom čase zastaví a znova sa nadobudne
nastavená vzdialenosť. Akceleráciu je možné za-
staviť v ktoromkoľvek bode stlačením brzdového
pedálu alebo spínačom <CANCEL> na volante.

VÝSTRAHA
Aby sa znížilo riziko kolízie, ktorá môže mať za
následok vážne zranenie alebo smrť, dbajte,
prosím, o nasledovné:

* Táto funkcia sa aktivuje len s ľavou alebo
pravou smerovkou a bude rýchlo akcele-
rovať vozidlo dokonca aj vtedy, keď sa
nezmení jazdný pruh. Toto môže zahŕňať
situácie bez predbiehania, ako výjazdy
ľavou alebo pravou stranou.

* Zabezpečte, aby v prípade predbiehania
iného vozidla bol vedľajší jazdný pruh čistý
predtým ako sa iniciuje predbiehanie. Po-
čas predbiehania sa môžu vyskytnúť náhle
zmeny v premávke. Vždy manuálne riaďte
a brzdite tak, ako je to potrebné. Nikdy sa
výhradne nespoliehajte na systém.

Speed Limit Link (ak je súčasťou výbavy)
MEVGUID-44E6CCC8-5F08-45A6-AA69-000AF572EB5D

VÝSTRAHA
Nižšie je uvedený systém obmedzení pre
Speed Limit Link Ak nebudete vozidlo používať
v súlade s týmito obmedzeniami systému,
môže to mať za následok vážne zranenie alebo
usmrtenie:

* Je na zodpovednosti vodiča, aby zvolil
správnu rýchlosť, dodržiaval všetky do-
pravné predpisy a sledoval ostatných uží-
vateľov premávky.

* Speed Limit Link nemusí fungovať správne
a aktuálne obmedzenie rýchlosti sa nemu-
sí aplikovať na nastavenia rýchlosti za
všetkých podmienok. Vodič musí ma-
nuálne riadiť rýchlosť vozidla.

Nižšie sú uvedené nejaké príklady:

— Keď systém rozpoznania dopravného
značenia (TSR) nefunguje správne ale-
bo je vypnutý. (Pozri časť “Rozpozná-
vanie dopravných značiek (TSR) (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 283).)

— Pri jazde v oblasti, kde sú v blízkosti
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paralelné cesty (napríklad diaľnica s
paralelnou servisnou jazdou).

— Pri jazde v oblasti, kde každý jazdný
pruh má naznačený rôzny rýchlostný
limit.

— Pri jazde na ceste, ktorá je v rekon-
štrukcii alebo v konštrukčnej zóne.

— Keď je naznačená koncová značka
obmedzenia rýchlosti.

* Keď sa jednotka rýchlosti zvolená na
displeji s informáciami o vozidle líši od
jednotky značky obmedzenia rýchlosti.

Keď je systém ICC aktívny a detekuje zmenu
rýchlostného limitu, je naznačený nový rýchlostný
limit a môže sa aplikovať na nastavenie rýchlosti
vozidla manuálne.

Speed Limit Link je v prevádzke:

* Keď detekovaný rýchlostný limit je 30 km/h
(20 MPH) a viac.

* [Prep. obm.rých] je aktivovaný v ponuke na-
stavení na informačnom nastavení vozidla.

POZNÁMKA:
* V nasledovných situáciách Speed Limit Link

nebude v prevádzke:
— Ak je detekované zvýšenie zavedeného

rýchlostného limitu, ale nastavenie rých-
losti vozidla je už vyššie, ako nový rých-
lostný limit.

— Ak je detekované zníženie zavedeného
rýchlostného limitu, ale nastavenie rých-
losti vozidla je už nižšie, ako nový rých-
lostný limit.

Displej a indikátory systému:

MWAF1253X

Príklad

1. Indikátor detekovaného obmedzenia rýchlosti

Zobrazí aktuálne detekovaný rýchlostný limit.
Ďalšie informácie nájdete v časti “Rozpozná-
vanie dopravných značiek (TSR) (ak je súča-
sťou výbavy)” (Str. 283).

Indikátor aplikovaného rýchlostného limitu
(zelený rám)

Indikuje, že detekovaný rýchlostný limit je
možné aplikovať na nastavenie rýchlosti vo-
zidla.

2. Indikátor Speed Limit Link

Označuje činnosť systému.

“ ”: Manuálny režim je aktivovaný a nový
rýchlostný limit (vyššia hodnota rýchlosti) je
naznačený.

“ ”: Manuálny režim je aktivovaný a nový
rýchlostný limit (nižšia hodnota rýchlosti) je
naznačený.

Prevádzkovanie systému:
Keď systém detekuje iný rýchlostný limit, naznačí
sa nová hodnota rýchlosti. Nastavenie rýchlosti
vozidla je možné zmeniť na naznačený rýchlostný
limit manuálne.

* Pre akceptovanie novo naznačeného rýchlost-
ného limitu stlačte spínač RES+ (v prípade
hornej hranice rýchlostného limitu) alebo spí-
nač <SET-> (v prípade dolnej hranice rýchlost-
ného limitu).

* Indikátor Speed Limit Link ( alebo
zhasne po približne 15 sekundách, ak

spínač <RES+> alebo <SET-> nie je stlačený.
(Indikátor Speed Limit Link je možné vypnúť
okamžite stlačením opačného spínača, ako je
v smere naznačenom indikátorom Speed Limit
Link

Systém sa neaktivuje, ak sa nerozpozná zmena
rýchlostného limitu.

Ako zapnúť alebo vypnúť systém:
1. Stlačte tlačidlo tlačidlo na volante

stláčajte dovtedy, pokým sa na displeji s
informáciami o vozidle nezobrazí položka [Na-
stavenia] a následne stlačte tlačidlo rolovania.

2. Pomocou rolovacieho voliča vyberte položku
[Asistencia pre vodiča]. Potom stlačte rolovací
volič.

3. Zvoľte [Prep. obm.rých] a stlačte rolovací volič,
čím systém zapnete alebo vypnete.
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POZNÁMKA:

Systém zachová aktuálne nastavenia na displeji
s informáciami o vozidle, dokonca aj vtedy, ak sa
systém e-POWER reštartuje.
Výber hĺbky obmedzenia rýchlosti:
Je možné nastaviť, či by sa mal rýchlostný limit
akceptovať presne alebo s toleranciou -10 km/h (–
5 MPH) až +10 km/h (+5 MPH).

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo na volante
stláčajte dovtedy, pokým sa na displeji s
informáciami o vozidle nezobrazí položka [Na-
stavenia] a následne stlačte tlačidlo rolovania.

2. Pomocou rolovacieho voliča vyberte položku
[Asistencia pre vodiča]. Potom stlačte rolovací
volič.

3. Zvoľte [Vyr.prep.rýchl.] a stlačte otočný volič
pre výber hodnoty tolerancie. (Výberom [VYP]
funkciu vypnete.)

POZNÁMKA:

Systém zachová aktuálne nastavenia na displeji
s informáciami o vozidle, dokonca aj vtedy, ak sa
systém e-POWER reštartuje.

Automatické zrušenie
MEVHT33A1-92601FE1-E941-4DF2-B81B-45FAACC54216

Zvuková signalizácia znie za nasledovných pod-
mienok a ovládanie sa automaticky zruší.

* Keď pred vami nebolo rozpoznané vozidlo a
vaše vozidlo jazdí rýchlosťou nižšou ako 25
km/h (15 MPH)

* Keď systém usúdi, že vozidlo je odstavené
(stojí) a nehýbe sa (nie je v pohybe)

* Keď radiaca páka nie je v polohe D (jazda
dopredu)

* Keď je parkovacia brzda aktivovaná
* Keď je systém VDC/ESP vypnutý
* Keď je systém VDC/ESP (vrátane systému

kontroly trakcie) v prevádzke
* Keď je zvolený režim SNEH alebo TERÉN

(modely s 4WD)
* Keď dôjde k narušeniu merania vzdialenosti v

dôsledku priľnutia nečistôt alebo prekážok k
snímaču

* Keď koleso preklzáva
* Keď je radarový signál dočasne prerušený
* Na cestách s opakovanými klesaniami a stú-

paniami

Obmedzenia režimu regulácie vzdialenosti medzi vozidlami
MEVHT33A1-A46C10C4-5F29-44AC-9BE3-504021ED551E

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému ICC.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s týmito
obmedzeniami systému, môže to mať za ná-
sledok vážne zranenie alebo usmrtenie.

* Systém je primárne určený na to, aby sa
používal na rovných, suchých a otvorených
cestách s menšou premávkou. Neodpo-
rúča sa používať systém v mestskej alebo
hustej premávke.

* Systém sa neprispôsobí automaticky pod-
mienkam na ceste. Tento systém by sa mal
používať v rovnomerne plynúcej pre-
mávke. Systém nepoužívajte na cestách s
ostrými zákrutami, na zľadovatených ce-
stách, v silnom daždi alebo v hmle.

* Keďže výkon funkcie regulácie vzdiale-
nosti má svoje obmedzenia, nikdy sa ne-
spoliehajte výlučne na systém ICC. Tento
systém nenapraví neopatrnú, nepozornú
alebo roztržitú jazdu, ani neprekoná zlú
viditeľnosť v daždi, hmle alebo inom zlom
počasí. Znížte rýchlosť vozidla stlačením
brzdového pedálu, a to v závislosti od
vzdialenosti od vozidla pred vami a od
okolitých okolností, aby ste udržali bez-
pečnú vzdialenosť medzi vozidlami.

* Vždy dávajte pozor na činnosť vozidla a
buďte pripravení manuálne upraviť správ-
nu vzdialenosť. Režim regulácie vzdiale-
nosti medzi vozidlami systému ICC nemusí
za určitých okolností zvládať udržiavanie
zvolenej vzdialenosti medzi vozidlami (od-
stup) alebo zvolenú rýchlosť vozidla.

* Systém nemusí rozpoznať vozidlo pred
vami za určitých cestných alebo poveter-
nostných podmienok. Ak sa chcete vyhnúť
nehodám, systém ICC nikdy nepoužívajte
za nasledovných podmienok:

— Na cestách s hustou premávkou alebo
ostrými zákrutami

— Na vozovkách s klzkým povrchom, ako
je ľad alebo sneh atď.

— Počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh
atď.)

— Keď sa do snímača systému dostane
dážď, sneh alebo nečistoty

— Pri strmých klesaniach (vozidlo môže
prekročiť nastavenú rýchlosť vozidla a
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časté brzdenie môže mať za následok
prehriatie bŕzd)

— Na cestách s opakovanými klesaniami
a stúpaniami

— Ak podmienky premávky sťažujú udr-
žanie správnej vzdialenosti medzi vozi-
dlami z dôvodu častého zrýchľovania
alebo spomaľovania

— Ak je rušený inými radarovými zdrojmi

* Na niektorých cestách alebo podmienkach
cestnej premávky sa môže vozidlo alebo
iný predmet nečakane dostať do detekčnej
zóny snímača a spôsobiť automatické
brzdenie. Možno budete musieť regulovať
vzdialenosť od iných vozidiel pomocou
plynového pedálu. Buďte vždy v pohoto-
vosti a vyhýbajte sa používaniu systému
ICC, ak sa podľa tejto časti neodporúča.

* Systém ICC nepoužívajte pri ťahaní prívesu
alebo iného vozidla. Systém možno neroz-
pozná vozidlo pred vami.

Radarový snímač nerozpozná nasledujúce pred-
mety:

* Statické a pomaly sa pohybujúce vozidlá
* Chodcov alebo prekážky na vozovke
* Prichádzajúce vozidlá v rovnakom pruhu
* Motocykle jazdiace okrajom jazdného pruhu
Snímač vo všeobecnosti rozpoznáva signály, ktoré
sa vracajú od vozidla pred vami. Preto ak snímač
nedokáže rozpoznať odraz od vozidla pred vami,
systém ICC nemôže udržiavať zvolenú vzdialenosť.

Nasledujú niektoré podmienky, za ktorých snímač
nedokáže rozpoznať signály:

* Keď sneh alebo voda rozstreknutá prechádza-
júcimi vozidlami znižuje viditeľnosť snímača

* Keď na zadné sedadlá alebo do batožinového
priestoru vášho vozidla naložíte mimoriadne
ťažký náklad

* 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
alebo nejakou prekážkou, systém sa automaticky
zruší. Ak je snímač pokrytý ľadom, priesvitným
alebo priehľadným plastovým vreckom atď., sy-
stém ICC ich nemusí detekovať. V takýchto prípa-
doch sa režim regulácie vzdialenosti medzi
vozidlami nemusí zrušiť a nemusí byť schopný
udržiavať zvolenú vzdialenosť od vozidla pred
vami. Uistite sa, že pravidelne kontrolujete a čistíte
snímač.
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MSSD0252

Detekčná oblasť radarového snímača je obme-
dzená. Vozidlo pred vami musí byť v detekčnej
zóne režimu regulácie vzdialenosti medzi vozidla-
mi, aby sa zachovala zvolená vzdialenosť od
vozidla pred vami.

Vozidlo pred vami môže prejsť mimo detekčnej
zóny, a to kvôli svojej polohe v rovnakom jazdnom
pruhu. Motocykle jazdiace v rovnakom pruhu pred
vami sa nemusia rozpoznať, ak nejazdia pri stredo-
vej čiare jazdného pruhu. Vozidlo, ktoré vchádza
do jazdného pruhu pred vami sa nemusí roz-
poznať, kým sa vozidlo úplne nepresunie do
jazdného pruhu. Ak sa to stane, systém ICC vás
môže upozorniť bliknutím indikátora systému a
zvukovou signalizáciou. Správnu vzdialenosť od
vozidla idúceho pred musí vodič regulovať
manuálne.

Naštartovanie a riadenie 339



(344,1)

340 Naštartovanie a riadenie

MSSD0253

Pri jazde na niektorých typoch ciest, ako sú
napríklad veterné cesty, kopcovité cesty, cesty so
zákrutami, úzke cesty alebo cesty vo výstavbe,
môže radarový snímač rozpoznávať vozidlá v inom
jazdnom pruhu, prípadne dočasne nemusí roz-
poznať vozidlo jazdiace pred vami. To môže
spôsobiť, že systém ICC spomalí alebo zrýchli
vozidlo.

Na rozpoznávanie vozidiel môže mať vplyv aj
činnosť vozidla (manévre riadenia alebo poloha v
jazdnom pruhu atď.), prípadne stav vozidla. Ak sa
to stane, systém ICC vás môže upozorniť ne-
čakaným bliknutím indikátora systému a zvu-
kovou signalizáciou. Správnu vzdialenosť od
vozidla idúceho pred vami musíte regulovať
manuálne.

Systém je prechodne nedostupný
MEVHT33A1-85942FC1-E434-4949-86A0-E9E0A1A9A03F

Za nasledujúcich podmienok môže byť systém ICC
dočasne nedostupný. V takýchto prípadoch sa
systém ICC nemusí zrušiť a nemusí byť schopný

udržiavať zvolenú vzdialenosť od vozidla pred
vami.

Situácia A:
Systém ICC bude automaticky zrušený za nasle-
dovných podmienok. Zaznie zvuková signalizácia a
systém sa nebude dať nastaviť:

* Keď je systém VDC/ESP vypnutý
* Keď je systém VDC/ESP (vrátane systému

kontroly trakcie) v prevádzke
* Keď je zvolený režim [SNEH] alebo [TERÉN]

(modely s 4WD)
* Keď pred vami nebolo rozpoznané vozidlo a

vaše vozidlo jazdí rýchlosťou nižšou ako 25
km/h(15 MPH)

* Keď systém usúdi, že vozidlo je odstavené
(stojí) a nehýbe sa (nie je v pohybe)

* Keď radiaca páka nie je v polohe D (jazda
dopredu)

* Keď je parkovacia brzda aktivovaná

* Keď pneumatika preklzáva
* Keď je radarový signál dočasne prerušený
* Keď sa otvoria ktorékoľvek dvere
* Na cestách s opakovanými klesaniami a stú-

paniami
Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky viac nie sú prí-
tomné, systém ICC znovu zapnite, aby ste ho mohli
používať.

Situácia B:
Zaznie zvuková signalizácia a na displeji s informá-
ciami o vozidle sa zobrazí výstražná správa [Nie je
dostupné Predný radar je blokovaný].

* Systém ICC sa automaticky zruší, keď je oblasť
radarového snímača pokrytá nečistotami ale-
bo prekážkami, prípadne je funkcia predného
radaru narušená v dôsledku nečistoty alebo
inej prekážky, ktorá blokuje snímač radaru, čo
znemožní zistenie vozidla pred vami.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa zobrazí výstražné hlásenie, zastavte vozidlo
na bezpečnom mieste, stlačte polohový spínač P
do polohy P (Parkovanie) a vypnite systém e-
POWER. Keď je radarový signál dočasne prerušený,
vyčistite oblasť snímača a znovu zapnite systém e-
POWER. Ak sa výstražná správa [Dočasne nedo-
stupné Predný radar blokovaný] zobrazuje aj
naďalej, systém ICC nechajte skontrolovať u pred-
ajcu vozidiel NISSAN alebo v autorizovanom servi-
se.

* Pri jazde po cestách s obmedzenou infra-
štruktúrou alebo s budovami (napríklad dlhé
mosty, púšte, zasnežené polia, jazda popri
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dlhých stenách) môže systém na displeji s
informáciami o vozidle zobraziť výstražné
hlásenie [Nie je dostupné Predný radar je
blokovaný].

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky viac nie sú prí-
tomné, systém ICC znovu zapnite, aby ste ho mohli
používať.

Porucha systému
MEVGUID-3A3BBB28-DBB4-4BDC-9B28-508C61551CE5

MJVS0968X

Keď systém ICC nepracuje správne, zaznie zvuková
signalizácia, objaví sa výstraha systému ICC (žltá) a
zobrazí sa varovanie [Chyba systému. Pozrite si
Príručku vlastníka].

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa zobrazí upozornenie, stlačením polohového
spínača P prepnite do polohy P (Parkovanie),
vypnite systém e-POWER, reštartujte systém e-
POWER, pokračujte v jazde a znovu nastavte
systém ICC.

Ak nie je možné nastaviť systém alebo ak

zostane výstraha rozsvietená, môže to zname-
nať, že systém ICCmá poruchu. Hoci je vozidlo za
normálnych podmienok stále pojazdné, nechaj-
te si vozidlo skontrolovať. Túto službu vám
poskytne predajca NISSAN alebo kvalifikovaný
servis.

Údržba systému
MEVHT33A1-9522FD09-B2CC-4161-A587-97B806688345

MWAF0646X

Snímač systému ICC sa nachádza v prednej časti
vozidla .

Aby sa zaistila správna prevádzka systému ICC,
uistite 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 pod-
obné objekty. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie
alebo poruchu.

* Do blízkosti priestoru snímača nedávajte ko-
vové objekty (kryt kefiek atď.). Mohlo by to
spôsobiť zlyhanie alebo poruchu.

* Predný nárazník nepozmeňujte, neodstraňujte
alebo nestriekajte. Pred úpravou alebo výme-
nou predného nárazníka sa obráťte na pred-
ajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Overovacie čísla a informácie o rádiu nájdete v
“Overovacie číslo rádia a informácie” (Str. 505).

KONVENČNÝ REŽIM TEMPOMATU (fixná rýchlosť)
MEVHT33A1-38B68700-2835-4BF5-809B-BFF0355304F5

Tento režim umožňuje jazdu rýchlosťou od 30 do
170 km/h (20 až 106 MPH) (modely 2WD) alebo od
30 do 173 km/h (20 až 108 MPH) (modely 4WD) bez
toho, aby ste mali nohu na plynovom pedáli.

VÝSTRAHA
* V režime konvenčného tempomatu (fixná

rýchlosť) nezaznie výstražná zvuková sig-
nalizácia, ktorá by vás upozornila, ak sa
priblížite príliš blízko k vozidlu pred vami,
pretože nerozpoznáva prítomnosť vozidla
pred vami, ani vzdialenosť medzi vozidla-
mi.

* Venujte veľkú pozornosť vzdialenosti me-
dzi vašim vozidlom a vozidlom pred vami,
inak môže dôjsť ku kolízii.

* Vždy si overte nastavenie systému ICC na
displeji systému.

* Režim konvenčného tempomatu (fixná
rýchlosť) nepoužívajte počas jazdy za na-
sledujúcich podmienok:

— Ak nie je možné udržať vozidlo pri
nastavenej rýchlosti
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— V hustej premávke alebo v premávke,
kde sa rýchlosti často menia

— Na veterných alebo kopcovitých ce-
stách

— Na klzkých cestách (dážď, sneh, ľad,
atď.)

— Vo veľmi veterných oblastiach

* Ak to urobíte, môže to spôsobiť stratu
kontroly nad vozidlom a následnú nehodu.

Spínače konvenčného tempomatu (fixná rýchlosť)
MEVHT33A1-F564AAF8-8DCA-4EAB-9171-A05BDB7FF67B

MWAF1203X

1. Spínač <RES+>:

Obnoví nastavenie rýchlosti vozidla alebo po-
stupne zvýši rýchlosť

2. Spínač <SET->:

Nastavuje požadovanú rýchlosť alebo po-
stupne znižuje rýchlosť

3. Spínač <CANCEL>:

Deaktivuje systém bez toho, aby vymazal
nastavenú rýchlosť

4. Spínač ON/OFF tempomatu:

Hlavný spínač na aktiváciu alebo deaktiváciu
systému

Displej a indikátory konvenčného režim
tempomatu (fixná rýchlosť)

MEVHT33A1-AEE0E379-8844-4C57-9B3E-5E7627AEE38F

MJVS0317X

Displej sa nachádza na displeji s informáciami o
vozidle.

1. Indikátor tempomatu:

Tento indikátor zobrazuje stav konvenčného
režimu tempomatu (pevná rýchlosť) systému
ICC prostredníctvom farby.
. Indikátor tempomatu ON (sivý): Udáva, že

spínač ON/OFF tempomatu je v polohe ZAP.
. Indikátor nastavenia tempomatu (zelený):

Udáva, že je nastavená rýchlosť jazdy

. Výstraha tempomatu (žltá): Indikuje, či nie je
prítomná porucha režimu konvenčného
(pevná rýchlosť) tempomatu systému ICC

2. Indikátor nastavenia rýchlosti vozidla:

Tento indikátor udáva nastavenú rýchlosť
vozidla.
. Zelená: Tempomat aktívny
. Sivá: Pohotovostný režim tempomatu

Jednotky rýchlosti môžete prepínať na
„km/h“ a „MPH“ (ak sú súčasťou výbavy).
Pozrite si časť “Jednotka/jazyk” (Str. 106).)

Prevádzka konvenčného režimu tempomatu (fixná rýchlosť)
MEVHT33A1-C00C3601-DEA9-4DF5-9339-95E1BDCA4CA7

MWAF1204X

Ak chcete zapnúť konvenčný režim tempomatu
(fixná rýchlosť), stlačte spínač ON/OFF tempomatu

na dlhší čas ako približne na 1,5 sekundy.

Keď stlačením zapnete spínač ON/OFF tempoma-
tu, na displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí
displej konvenčného režimu tempomatu (fixná
rýchlosť) a indikátory. Keď podržíte spínač ON/
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OFF stlačený po dobu dlhšiu ako 1,5 sekundy,
displej systému ICC zhasne. Objaví sa indikátor
tempomatu. Teraz môžete nastaviť požadovanú
rýchlosť jazdy. Opakovaným stlačením spínača
ON/OFF tempomatu systém úplne vypnete. Keď
spínač napájania prepnete do vypnutej polohy
„OFF“, systém sa tiež automaticky vypne.

Ak chcete systém ICC použiť znovu, rýchlo stlačte
a uvoľnite spínač ON/OFF tempomatu (režim
regulácie vzdialenosti medzi vozidlami) alebo ho
znovu stlačte a podržte (režim konvenčného
tempomatu), aby sa zapol.

VÝSTRAHA
Aby ste predišli náhodnej aktivácii tempomatu,
uistite sa, že ste vypli spínač ON/OFF tempo-
matu, keď systém ICC nepoužívate.

MWAF1205X

Ak chcete nastaviť rýchlosť jazdy, zrýchlite vozidlo
na požadovanú rýchlosť, stlačte spínač <SET-> a
uvoľnite ho. (Farba indikátora tempomatu sa
zmení na zelenú a rozsvieti sa indikátor nastavenej

rýchlosti vozidla.) Dajte dolu nohu z plynového
pedálu. Vaše vozidlo bude udržiavať nastavenú
rýchlosť.

* Ak chcete predbehnúť iné vozidlo, stlačte
pedál plynu. Keď plynový pedál uvoľníte,
vozidlo spomalí na nastavenú rýchlosť.

* Vozidlo nie je schopné udržiavať nastavenú
rýchlosť pri jazde nahor alebo nadol strmým
svahom. Ak sa to stane, rýchlosť vozidla
udržujte manuálne.

Ak chcete zrušiť prednastavenú rýchlosť vozidla,
použite jednu z nasledujúcich metód:

* Stlačte spínač <CANCEL>. Indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla a indikátor tempomatu sa
zmení na sivý.

* Stlačte brzdový pedál. Indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla a indikátor tempomatu sa
zmení na sivý.

* Vypnite spínač ON/OFF tempomatu. 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
želanú rýchlosť, stlačte nadol a uvoľnite spínač
<SET->.

* Zatlačte nahor a podržte spínač <RES+>. Keď
vozidlo dosiahne želanú rýchlosť, uvoľnite
spínač.

* Zatlačte nahor a potom rýchlo uvoľnite spínač
<RES+>. Vždy, keď to urobíte, nastavená rých-
losť vozidla sa zvýši o cca 1 km/h (1 MPH).

Ak chcete znovu nastaviť vyššiu rýchlosť, postu-
pujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:

* Jemne stlačte brzdový pedál. Keď vozidlo
dosiahne želanú rýchlosť, stlačte nadol spínač
<SET-> a uvoľnite ho.

* Zatlačte nadol 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
vozidla sa zníži o cca 1 km/h (1 MPH).

Ak chcete obnoviť nastavenú rýchlosť vozidla,
stlačte a uvoľnite spínač <RES+>. Vozidlo obnoví
naposledy nastavenú rýchlosť jazdy, ak je rýchlosť
vozidla vyššia ako 30 km/h (20 MPH).

Systém je prechodne nedostupný
MEVGUID-F2BA3996-97C1-49BA-AA2D-E8240EEA313B

Zvuková signalizácia znie za nasledovných pod-
mienok a ovládanie sa automaticky zruší.

* Keď radiaca páka nie je v polohe D (jazda
dopredu)

* Keď je parkovacia brzda aktivovaná
* Keď je systém VDC/ESP (vrátane systému

kontroly trakcie) v prevádzke
* Keď je systém VDC/ESP vypnutý
* Keď koleso preklzáva
Výstraha

Naštartovanie a riadenie 343



(348,1)

344 Naštartovanie a riadenie

MJVS1003X

Ak systém nefunguje správne, znie zvuková signa-
lizácia a farba indikátora tempomatu sa zmení na
žltú.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa farba indikátora tempomatu zmení na žltú,
vozidlo zaparkujte na bezpečnom mieste. Vypnite
systém e-POWER, znovu zapnite systém e-POWER,
pokračujte v jazde a potom vykonajte nastavenie
znovu.

Ak nastavenie nie je možné alebo ak zostane
indikátor rozsvietený, môže to znamenať, že
systém má poruchu. Hoci je vozidlo za normál-
nych podmienok stále pojazdné, nechajte si
systém skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre
vykonanie tohto servisného úkonu navštívili
predajcu vozidiel NISSAN alebo autorizovaný
servis.

MEVHT33A1-D0EE6AF6-52E3-4B00-ABAC-0191D4A752CC

VÝSTRAHA
Nedodržanie upozornení a pokynov na
správne používanie asistenčného systému
ProPILOT Assist môže mať za následok vážne
zranenie alebo smrť.

* ProPILOT Assist nie je samojazdiaci sy-
stém. V rámci svojich možností, ako sú
tieto opísané v tejto príručke, pomáha
vodičovi pri určitých činnostiach počas
jazdy.

* Systém ProPILOT Assist nenahrádza
správne jazdné postupy a nie je určený
na nápravu neopatrnej, nepozornej alebo
roztržitej jazdy. Asistent ProPILOT Assist
nebude vždy riadiť vozidlo tak, aby ho
udržal v jazdnom pruhu. Systém ProPILOT
Assist nie je navrhnutý tak, aby zabránil
strate kontroly. Je na zodpovednosti vo-
diča, aby dával pozor, jazdil bezpečne,
vozidlo udržiaval v jazdnom pruhu a vo-
zidlo mal vždy pod kontrolou.

* Možnosti systému ProPILOT Assist sú ob-
medzené. Systém ProPILOT Assist nefun-
guje za všetkých jazdných, dopravných,
poveternostných a cestných podmienok.
Je na zodpovednosti vodiča, aby dával
pozor, jazdil bezpečne, vozidlo udržiaval v
jazdnom pruhu a vozidlo mal vždy pod
kontrolou.

* Systém ProPILOT Assist je len pomôcka,
ktorá pomáha vodičovi, a nie je to zaria-
denie na varovanie pred kolíziou ani na jej
odvrátenie.

* Systém ProPILOT Assist je určený len na
používanie na diaľniciach s protiidúcou
premávkou oddelenou zábranou a nie je
určený na jazdu v meste. Ak nepoužijete
brzdy alebo nebudete ovládať vozidlo, keď
to bude potrebné, môže dôjsť k vážnej
nehode.

* Vždy dodržiavajte vyznačené povolené
rýchlosti a nenastavujte rýchlosť na vyššie
hodnoty, ako predpisuje dopravné znače-
nie.

* Počas jazdy nikdy nedávajte ruky dole z
volantu. Vždy držte ruky na volante a
jazdite bezpečne s vašim vozidlom.

* Pri používaní systému ProPILOT Assist si
nikdy neodpájajte bezpečnostný pás. Tým
sa automaticky zruší systém ProPILOT
Assist.

* Systém ProPILOT Assist nereaguje, keď sa
blíži k stojacim alebo pomaly sa pohybu-
júcim vozidlám.

* Pri používaní asistenčného systému Pro-
PILOT jazdite vždy opatrne a pozorne. Pred
použitím asistenčného systému ProPILOT
si dôkladne prečítajte návod na obsluhu a
porozumejte mu. Aby ste sa vyhli vážnemu
zraneniu alebo usmrteniu, nespoliehajte sa
pri prevencii nehôd alebo regulácii rých-
losti vozidla v núdzových situáciách vý-
lučne na systém. Asistenčný systém
ProPILOT Assist používajte len za vhod-
ných podmienok na ceste a v premávke.

PROPILOT ASSIST (ak je vo výbave)PROPILOT ASSIST (ak je vo výbave)



(349,1)

MWAF0644X

Systém ProPILOT Assist je určený na zlepšenie
prevádzky vozidla pri sledovaní vozidla idúceho v
rovnakom jazdnom pruhu a smere.

Systém ProPILOT Assist využíva prednú kameru s
viacerými senzormi umiestnenú za čelným
sklom na sledovanie značiek jazdného pruhu a
radarový senzor umiestnený v prednej časti
vozidla na meranie vzdialenosti od vozidla idúceho
vpredu v tom istom jazdnom pruhu. Ak systém
detekuje pred vami pomaly jazdiace vozidlo, sy-
stém zníži rýchlosť vozidla tak, že vaše vozidlo
bude jazdiť za vozidlom pred vami so zvoleným
odstupom. Systém pomáha tiež držať vozidlo v
strede jazdného pruhu, keď zreteľne rozpoznáva
označenia jazdných pruhov.

POZNÁMKA:

Je dôležité zabezpečiť, aby prednú kameru a
radarové snímače nikdy neobmedzovali pre-
kážky. (Pozri časť “Údržba snímača systému
ICC” (Str. 367) a “Údržba asistenta riadenia” (Str.
372) pre viac podrobností.)

MWAF1280X

Ovládací prvok na volante (vľavo)
Displej s informáciami o vozidle
Ovládací prvok na volante (vpravo)
spínač systému ProPILOT Assist
Spínač asistenta riadenia

PREVÁDZKA SYSTÉMU PROPILOT ASSIST
MEVHT33A1-F2D7746A-1B14-4D83-AF41-9BEB5EB544EB

Systém ProPILOT má nasledovné dve funkcie:

1. Systém inteligentného tempomatu (ICC)
MEVHT33A1-4AE536C9-D3DA-4310-AF97-2C293D4005CF

Systém ICC sa dá nastaviť na jeden z dvoch
režimov tempomatu:

* Konvenčný režim tempomatu (fixná rýchlosť):
Pre jazdu s nastavenou rýchlosťou vozidla
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Ďalšie informácie nájdete v časti “Zapnutie (ON)
konvenčného režimu tempomatu (fixná rýchlosť)”
(Str. 350).

POZNÁMKA:

Asistent riadenia nie je k dispozícii v konvenč-
nom režime tempomatu (fixná rýchlosť).

* Režim regulácie vzdialenosti medzi vozidlami:
Systém ICC udržiava zvolenú vzdialenosť od
vozidla pred vami v rámci rozsahu rýchlosti 0
km/h (0 MPH) až po nastavenú rýchlosť.
Nastavenú rýchlosť môže vodič zvoliť na
približne 30 km/h. Keď vozidlo pred vami
spomalí až tak, že zastaví, vaše vozidlo po-
stupne spomalí tak, že tiež zostane stáť. Keď je
vozidlo zastavené, systém ICC udržuje silu
brzdenia, aby vozidlo zostalo stáť.

* 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 elektronická parkovacia
brzda.

* Ak sa vozidlo pred vami začne pohybovať
smerom dopredu, brzdu uvoľníte stlačením
tlačidla <RES+> na volante alebo ľahkým
stlačením plynového pedálu. Systém ICC za-
čne znovu udržiavať zvolenú vzdialenosť od
vozidla pred vami.

* Pred reštartovaním vozidla vždy sledujte oko-
lie.

* Keď je vozidlo zastavené a nie je detekované
žiadne vozidlo vpredu, ICC nebude fungovať.

Na riadenie rýchlosti vozidla by sa mal pou-
žívať plynový pedál.

POZNÁMKA:

Aj keď vodič vypne nastavenie inteligentného
núdzového brzdenia pomocou ponuky „Nasta-
venia“ na informačnom displeji vozidla, inteli-
gentné núdzové brzdenie sa automaticky zapne
pri použití ICC.

2. Asistent riadenia
MEVHT33A1-1DA108D7-F64C-4012-9215-337BCD65A695

Funkcia asistenta riadenia ovláda systém riadenia
a pomáha vám udržať vozidlo v jazdnom pruhu.

Keď pred vami nie je žiadne vozidlo, asistent
riadenia nie je k dispozícii pri rýchlostiach nižších
ako 60 km/h (37 MPH).
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PREPÍNAČE PROPILOT ASSIST
MEVHT33A1-E745EA52-7201-4F16-83B5-BAB0DFEE2CAC

MWAF1281X

1. Spínač RES+:

Obnoví nastavenie rýchlosti vozidla alebo po-
stupne zvýši rýchlosť

2. Spínač SET-

Nastavuje požadovanú rýchlosť alebo po-
stupne znižuje rýchlosť

3. Spínač CANCEL:

Deaktivuje systém ProPILOT bez toho, aby
vymazal nastavenú rýchlosť

4. spínač systému ProPILOT Assist:

Zapne alebo vypne systém ProPILOT Assist

5. Spínač VZDIALENOSTI:
. [Dlhá]
. [Stredne]
. [Krátka]

6. Spínač asistenta riadenia:

Zapína alebo vypína funkciu asistenta riadenia
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DISPLEJ A INDIKÁTORY SYSTÉMU PROPILOT ASSIST
MEVHT33A1-F06E4F2F-FE49-438F-B3E5-1CA14DC2A0B8

MWAF1170X

Modely s o zobrazením na celú obrazovku

MWAF1175X

Modely s analógovým meračom a farebným displejom

1. Aktivácia ProPILOT Assist

Zobrazí sa po aktivácii systému ProPILOT
Assist

2. Indikátor rozpoznania vozidla idúceho vpre-
du

Zobrazuje, či systém rozpoznal vozidlo pred
vami (len ak je systém ICC aktívny)

3. Indikátor asistenta riadenia

Prostredníctvom farby indikátora udáva stav
funkcie asistenta riadenia

. Indikátor asistenta riadenia (sivá): asistent
riadenia je v pohotovostnom režime

. Indikátor asistenta riadenia (zelená): asi-
stent riadenia je aktívny

4. Nastavenie indikátora vzdialenosti

Zobrazuje zvolenú vzdialenosť

5. Indikátor označenia jazdných pruhov

Označuje, či systém rozpoznáva jazdné pruhy
. Nezobrazujú sa žiadne označenia jazdných

pruhov: asistent riadenia je vypnutý
. Indikátor označenia jazdných pruhov (sivá):

nerozpoznali sa žiadne označenia jazdných
pruhov

. Indikátor označenia jazdných pruhov (ze-
lená): rozpoznali sa označenia jazdných
pruhov, asistent riadenia je aktívny

. Indikátor označenia jazdných pruhov (žltá):
zistilo sa opustenie jazdného pruhu

6. Indikátor stavu ProPILOT Assist ( )

Prostredníctvom farby indikátora udáva stav
systému ProPILOT Assist
. Indikátor stavu ProPILOT Assist (biely):

Funkcia ProPILOT Assist je zapnutá, ale v
pohotovostnom režime

. Indikátor stavu ProPILOT Assist (modrý):
ProPILOT Assist aktívny

7. Indikátor/výstraha stavu asistenta riadenia
( , )

Prostredníctvom farby indikátora/výstrahy zo-
brazuje stav asistenta riadenia
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. Nezobrazuje sa žiadny indikátor stavu asi-
stenta riadenia: asistent riadenia je vypnutý

. Indikátor stavu asistenta riadenia (sivá):
asistent riadenia je v pohotovostnom reži-
me

. Indikátor stavu asistenta riadenia (zelená):
asistent riadenia je aktívny

. Indikátor stavu asistenta riadenia (žltá):
Porucha asistenta riadenia

. Indikátor stavu asistenta riadenia (červená):
detekované sú ruky zložené z volantu

8. Indikátor stavu riadenia rýchlosti/indikátor
nastavenia vzdialenosti/indikátor označenia
jazdných pruhov ( )

Zobrazuje stav riadenia rýchlosti prostredníc-
tvom farby indikátora a zobrazuje zvolenú
vzdialenosť prostredníctvom počtu zobraze-
ných vodorovných pruhov
. Indikátor stavu riadenia rýchlosti (biela):

pohotovostný režim systému ICC
. Indikátor stavu riadenia rýchlosti (zelená):

systém ICC (režim regulácie vzdialenosti) je
aktívny

— Zobrazená zelená ikona vozidla: Roz-
poznané vozidlo pred vami

— Nie je zobrazená žiadna ikona vozidla:
vpredu nebolo detekované žiadne vo-
zidlo (Vaše vozidlo udržiava nastavenú
rýchlosť zvolenú vodičom.)

. Indikátor stavu riadenia rýchlosti (žltá): indi-
kuje poruchu systému ICC

Informácie o indikátore označenia jazdných

pruhov nájdete v časti “Displej a indikátory
asistenta riadenia” (Str. 368).

9. Indikátor nastavenia rýchlosti vozidla

Indikuje nastavenú rýchlosť vozidla
. Zelená: ICC je aktívny
. Sivá: pohotovostný režim systému ICC

(Jednotky rýchlosti môžete prepínať na
„km/h“ a „MPH“ (ak je súčasťou výbavy).
Pozrite si časť “Jednotka/jazyk” (Str. 106).)

10. Ukazovateľ nastavenej rýchlosti (ak je na-
montovaný)

Indikuje cieľovú rýchlosť vozidla
. Biely trojuholník: Tempomat alebo obme-

dzovač rýchlosti (ak je namontovaný) cie-
ľová rýchlosť

. Zelený trojuholník: cieľová rýchlosť systému
ICC

11. Indikátor cestných informácií (ak je súčasťou
výbavy) ( , , )

Indikuje zistené informácie o ceste

12. Indikátor detekovaných dopravných značiek
(obmedzenie rýchlosti) (ak je súčasťou vý-
bavy) ( )

Indikuje aktuálne detekovaný rýchlostný limit

13. Indikátor Speed Limit Link (ak je súčasťou
výbavy) (A, , / , )

Indikuje režim aktivácie Speed Limit Link alebo
prevádzku systému

MWAF1247X

14. Zelená čiara (ak je vo výbave)

Indikuje rozdiel medzi aktuálnou rýchlosťou a
cieľovou rýchlosťou systému ICC

15. Červená čiara (ak je vo výbave)

Označuje značku obmedzenia rýchlosti (TSR)

POZNÁMKA:
* Niektoré z uvedených položiek sú k dispozí-

cii len v klasickom zobrazení (modely s
celoobrazovkovým displejom), ktoré je zná-
zornené na obrázku vyššie. (Pozri časť
“Zmena zobrazenia obrazovky merača (mo-
dely so zobrazením na celý displej)” (Str. 83).)

* Po aktivácii systému ProPILOT Assist sa
displej automaticky prepne na displej systé-
mu ProPILOT Assist. Ak chcete túto funkciu
vypnúť, vypnite položku [Displej tempomatu
AUTO] v časti [Nastavenia displeja] v ponuke
s nastaveniami.

Zobrazenie systému ProPILOT Assist sa zobrazuje
aj na displeji s projekciou na čelné sklo (HUD) (ak je
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súčasťou výbavy). (Pozri časť “Head Up displej
(HUD) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 124).)

ZAPNUTIE (ON) KONVENČNÉHO REŽIMU
TEMPOMATU (fixná rýchlosť)

MEVHT33A1-C086B46A-991B-4F15-AF11-314FCEBBE829

POZNÁMKA:

Systém ProPILOT Assist v konvenčnom režime
tempomatu (fixná rýchlosť) neponúka výstrahu
pri priblížení sa, automatickom brzdení, ani pre
asistenta riadenia.

Ak chcete vybrať konvenčný režim tempomatu
(fixná rýchlosť), stlačte a podržte spínač systému
ProPILOT Assist na dlhší čas, ako približne 1,5
sekundy. Ďalšie informácie nájdete v časti “Kon-
venčný režim tempomatu (fixná rýchlosť)” (Str. 372).

PREVÁDZKA PROPILOT ASSIST
MEVHT33A1-EDDA12BB-8CB2-4CC2-A232-C5C5C371723C

MWAF0843X

Príklad

1. Stlačte spínač systému ProPILOT Assist .
Tým sa zapne systém ProPILOT Assist.
. Indikátor stavu ProPILOT Assist svieti

bielo.

. Na určitý čas sa zobrazí obrazovka, ktorá
indikuje stav funkcií pomoci pri jazde.
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Príklad (všetky aktivované)

Keď je aktivované pomoc pri jazde:

Zóna Asistent riadenia

Vpredu

Inteligentná núdzová brzda so sy-
stémom detekcie chodcov

Inteligentné varovanie pred čelnou
kolíziou

Pruh

Varovanie pri zmene jazdného pru-
hu (LDW)

Inteligentné riadenie jazdného pru-
hu

Mŕtvy uhol

Varovanie pri sledovaní mŕtveho
uhla (BSW)

Systém inteligentného zásahu pri
sledovaní mŕtveho uhla (ak je sú-
časťou výbavy)

. Keď je niektorý zo systémov [Výstraha]
aktivovaný, značka “ ” sa zobrazí v
každej zóne.

. Keď je niektorý zo systémov [Intervencia]
aktivovaný, značka“ ” sa zobrazí v každej
zóne.

. Keď nie je aktivovaný žiadny systém, v
každej zóne sa zobrazí [VYP].

MWAF0560X

Ak chcete zmeniť stav jazdných pomôcok,
pomocou alebo prejdite na obrazovku
nastavení. Ďalšie informácie nájdete v časti
“Návod na používanie displeja s informáciami o
vozidle” (Str. 98).

2. Zrýchlite alebo spomaľte vozidlo na požado-
vanú rýchlosť a stlačte spínač <SET-> .

Systém ProPILOT Assist začne automaticky
udržiavať nastavenú rýchlosť vozidla. Indikátor
aktivácie asistenta ProPILOT Assist a indiká-
tor stavu asistenta ProPILOT Assist svietia
modro. Keď sa pred vami deteguje vozidlo a
pohybuje sa rýchlosťou 30 km/h (20 MPH)
alebo nižšou a spínač <SET-> je stlačený,
nastavená rýchlosť vozidla je 30 km/h (20
MPH).

POZNÁMKA:

Ak je v ponuke nastavení informačného displeja
vozidla zapnutý systém inteligentného zásahu
do jazdného pruhu a systém inteligentného
zásahu do mŕtveho uhla (ak je vo výbave),
zapnutím asistenčného systému ProPILOT sa
tieto systémy zapnú súčasne. Ak je systém
inteligentného riadenia jazdného pruhu deakti-
vovaný v nastaveniach ponuky, inteligentné
riadenie jazdného pruhu sa automaticky vypne,
keď je systém asistenta riadenia aktívny. Ďalšie
informácie nájdete v časti “Systém inteligentné-
ho riadenia jazdného pruhu (ak je súčasťou
výbavy)” (Str. 290), “Inteligentné riadenie jazd-
ného pruhu” (Str. 369) a “Systém inteligentného
zásahu pri sledovaní mŕtveho uhla (ak je súča-
sťou výbavy)” (Str. 309).

MWAF0844X

Keď je spínač SET- stlačený za nasledujúcich
podmienok, funkcia ProPILOT Assist sa nedá
nastaviť a indikátor nastavenej rýchlosti vozidla

bliká približne 2 sekundy:
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* Keď jazdíte rýchlosťou nižšou ako 30 km/h (20
MPH) a nerozpozná sa vozidlo pred vami

* Keď sa páka radenia posunie z polohy D
(jazda)

* Keď je parkovacia brzda aktivovaná
* Keď vodič obsluhuje brzdy
* Keď je aktivovaná funkcia ProPILOT Park (ak je

súčasťou výbavy)
* Keď je systém VDC/ESP vypnutý. Ďalšie infor-

mácie nájdete v časti “Systém dynamickej
kontroly vozidla (VDC)/elektronický stabili-
začný program (ESP)” (Str. 407).

* Keď je systém VDC/ESP (vrátane systému
kontroly trakcie) aktivovaný

* Keď je zvolený režim SNEH alebo TERÉN
(modely s 4WD)

* Keď koleso preklzáva
* Keď sa otvoria ktorékoľvek dvere
* Keď nie je zapnutý bezpečnostný pás vodiča

Zmena nastavenej rýchlosti vozidla
MEVHT33A1-ADF4F2BB-464E-4AA1-B832-ED61422A00C2

MWAF0561X

Nastavená rýchlosť vozidla sa dá upraviť.

Ak chcete nastaviť vyššiu rýchlosť jazdy:

* Zatlačte nahor a podržte spínač <RES+> .
Nastavená rýchlosť vozidla sa bude zvyšovať v
prírastkoch 10 km/h alebo 5 MPH.

* Zatlačte nahor a potom rýchlo uvoľnite spínač
<RES+> . Zakaždým, keď to urobíte, nasta-
vená rýchlosť vozidla sa zvýši o 1 km/h (1 MPH).

Ak chcete nastaviť nižšiu rýchlosť jazdy:

* Zatlačte nadol a podržte spínač <SET-> .
Nastavená rýchlosť vozidla sa bude znižovať v
prírastkoch 10 km/h alebo 5 MPH.

* Zatlačte nadol a potom rýchlo uvoľnite spínač
<SET-> . Zakaždým, keď to urobíte, nasta-
vená rýchlosť vozidla sa zníži o 1 km/h (1 MPH).

Ako chvíľkovo zrýchliť alebo spomaliť
MEVHT33A1-FB44C9A1-CA1B-406C-865A-89F2EDD739C4

* Ak potrebujete zrýchliť, stlačte plynový pedál.
Ak chcete obnoviť predtým nastavenú rýchlosť
vozidla, uvoľnite plynový pedál.

* Ak potrebujete spomaliť, stlačte brzdový pedál.
Ovládanie systémom ProPILOT™ Assist je zru-
šené. Ak chcete obnoviť predtým nastavenú
rýchlosť vozidla, stlačte spínač <RES+>.

VÝSTRAHA
Keď je stlačený plynový pedál a približujete sa
k vozidlu pred vami, systém ICC nebude
ovládať brzdenie, ani neupozorní vodiča zvu-
kovou a obrazovou signalizáciou. Vodič musí
manuálne regulovať 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-> nadol a
vozidlo ide vyššou rýchlosťou, ako je rýchlosť
nastavená vodičom, indikátor nastavenej rých-
losti vozidla bude blikať.

Spôsob zmeny nastavenej vzdialenosti od vozidla pred vami
MEVHT33A1-4BF598EE-06EE-4494-916D-FE82903C53F4

MWAF0424X

Príklad

Vzdialenosť od vozidla pred vami môžete zvoliť,
keď je systém ICC v pohotovostnom režime alebo
aktívny.

Po každom stlačení spínača DISTANCE sa
nastavená vzdialenosť zmení na možnosť [dlhá],
[stredná], [krátka] a znova [dlhá] v tomto poradí.
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MWAF0645X

Príklad

Vzdialenosť – približná vzdialenosť pri rýchlosti
100 km/h (60 MPH)

1. Dlhá – 60 m (200 ft)

2. Stredná – 45 m (150 ft)

3. Krátka – 30 m (90 ft)

* Skutočná vzdialenosť od vozidla pred vami sa
upravuje automaticky podľa rýchlosti vozidla.
Čím vyššia rýchlosť, tým väčšia vzdialenosť.

* Aktuálne nastavenie vzdialenosti sa zachová,
dokonca aj po reštartovaní systému e-POWER.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ASISTENTA RIADENIA
MEVHT33A1-26CF5DEC-8F62-4D9D-AE33-D29CC2EB19B8

Asistenta riadenia zapnete alebo vypnete pomo-
cou nasledujúcich metód.
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MWAF1282X

Ovládací prvok na volante (vľavo)
Displej s informáciami o vozidle
Spínač asistenta riadenia

Spínač asistenta riadenia:

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť asistenta riadenia,
stlačte spínač asistenta riadenia na prístrojovej
doske.

POZNÁMKA:
* Keď použijete spínač asistenta riadenia na

zapnutie alebo vypnutie systému, systém si
nastavenie zapamätá aj v prípade prepnutia
spínača zapnutia. Ak chcete nastavenie
zmeniť na zapnuté alebo vypnuté, musíte
stlačiť spínač znovu.

* Spínač asistenta riadenia zmení stav výberu
položky [Asistent riadenia] uskutočnený na
obrazovke [Nastavenia] na displeji s infor-
máciami o vozidle.

Nastavenie na displeji s informáciami o vozidle:

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo na volante ,
pokým sa na displeji s informáciami o vozidle

nezobrazí položka [Nastavenia] a následne
stlačte rolovací volič.

2. Pomocou rolovacieho voliča vyberte položku
[Asistencia pre vodiča]. Potom stlačte rolovací
volič.

3. Zvoľte [Asistent riadenia] a stlačte rolovací
volič, čím asistenta riadenia zapnete alebo
vypnete.

POZNÁMKA:
* Keď sa na displeji s informáciami o vozidle

zobrazuje obrazovka systému ProPILOT As-
sist, stlačením rolovacieho voliča na volante
vyvolajte zobrazenie nastavenia [Podpora
riadenia].

* Keď systém zapínate/vypínate prostredníc-
tvom displeja s informáciami o vozidle,
systém si uchová aktuálne nastavenia aj v
prípade reštartovania systému e-POWER.
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AKO ZRUŠIŤ SYSTÉM PROPILOT ASSIST
MEVHT33A1-5B367FD4-1289-4AE6-ACE5-9B8B750ED3F2

Ak chcete zrušiť systém ProPILOT Assist, použite
jeden z nasledujúcich spôsobov:

* Stlačte spínač <CANCEL>.
* Stlačte brzdový pedál (okrem zastavenia).
* Stlačením spínača ProPILOT Assist vypnite

systém. Indikátor stavu ProPILOT Assist sa
vypne.

Keď zrušíte systém ProPILOT Assist počas toho,
ako vozidlo stojí, elektronická parkovacia brzda sa
automaticky aktivuje.

VÝSTRAHA
Aby ste zabránili neočakávanému pohybu
alebo prevráteniu vozidla, ktoré by mohlo
mať za následok vážne zranenie osôb alebo
poškodenie majetku, pred vystúpením z vo-
zidla sa uistite, že ste stlačením prepínača
asistenta ProPILOT vypli systém, stlačením
prepínača polohy P zaradili polohu P (Parko-
vanie) a vypli systém e-POWER.

SYSTÉM INTELIGENTNÉHO TEMPOMATU (ICC)
MEVHT33A1-FDF49E0A-D045-482C-9257-E9ED40B77913

* Inteligentný tempomat (ICC) je súčasťou sy-
stému ProPILOT. Ak chcete zvoliť systém ICC
bez asistenta riadenia, aktivujte systém Pro-
PILOT a potom vypnite asistenta riadenia
pomocou spínača alebo v ponuke nastavení.
Ďalšie informácie nájdete v časti “Prevádzka
ProPILOT Assist” (Str. 350) a “Zapnutie/vypnu-
tie asistenta riadenia” (Str. 353).

* Ak chcete vybrať konvenčný režim tempoma-
tu (fixná rýchlosť), stlačte a podržte spínač
systému ProPILOT Assist na dlhší čas, ako
približne 1,5 sekundy. Ďalšie informácie nájdete
v časti “Konvenčný režim tempomatu (fixná
rýchlosť)” (Str. 372).

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému ICC môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Systém ICC je iba pomôcka pre vodiča, nie
je to zariadenie na vyhýbanie sa kolízii
alebo výstražné zariadenie. Odporúča sa
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 vždy vozidlo.

* Systém ICC má svoje obmedzenia. Systém
ICC nefunguje vo všetkých jazdných, do-
pravných, 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
rýchlosti a nenastavujte rýchlosť na vyššie
hodnoty, ako predpisuje dopravné znače-
nie.

* Systém ICC nereaguje na stojace alebo
pomaly sa pohybujúce vozidlá.

* Pri používaní systému ICC vždy jazdite
opatrne a dávajte pozor. Pred použitím
systému ICC si dôkladne prečítajte príruč-
ku vlastníka a pochopte ju. Aby ste sa vyhli
vážnemu zraneniu alebo usmrteniu, ne-
spoliehajte sa pri prevencii nehôd alebo
regulácii rýchlosti vozidla v núdzových
situáciách výlučne na systém. Systém ICC
nepoužívajte, ak na to nie sú na ceste a v
premávke vhodné podmienky.

Prevádzka systému ICC
MEVHT33A1-C432F51F-BE6D-4486-9852-657F1E239920

Systém ICC je navrhnutý tak, aby udržiaval zvolenú
vzdialenosť od vozidla pred vami a dokázal znížiť
rýchlosť vozidla podľa rýchlosti pomalšieho vozidla
pred vami. Systém podľa potreby spomalí vozidlo a
ak vozidlo pred vami zastaví, vaše vozidlo spomalí
tak, že tiež zastaví. Systém ICC však dokáže
využívať len približne 40% celkového brzdného
výkonu vozidla.

Tento systém by sa mal používať len vtedy, keď
podmienky cestnej premávky 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 skrátiť, pretože systém
ICC nedokáže spomaliť vozidlo dostatočne rýchlo.
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Ak sa to stane, systém ICC spustí výstražnú
zvukovú signalizáciu a displej systému bude blikať,
aby upozornil vodiča na nevyhnutný zásah.

Systém ICC sa zruší a zaznie výstražná zvuková
signalizácia, ak rýchlosť vozidla klesne pod pri-
bližne 25 km/h (15 MPH) a nezistí sa vozidlo pred
vami. Systém ICC sa zruší a zaznie výstražná
zvuková signalizácia, ak vozidlo stojí viac ako
približne 3 sekundy a pred vami nie je detekované
žiadne vozidlo.

Systém ICC funguje nasledovne:

* Keď pred vami nejazdia žiadne vozidlá, systém
ICC udržiava rýchlosť nastavenú vodičom.
Rozsah nastavenia rýchlosti vozidla je viac
ako približne 30 km/h (20 MPH).

* Keď pred vami jazdí iné vozidlo, systém ICC
upraví rýchlosť tak, aby udržal vzdialenosť od
vozidla pred vami zvolenú vodičom. Ak vozidlo
pred vami zastaví, vaše vozidlo spomalí tak, že
tiež zostane stáť. Keď vaše vozidlo zastane,
systém ICC udržiava vozidlo zastavené.

* Ak vaše vozidlo stojí dlhšie ako 3 sekundy a
vozidlo pred vami začne zrýchľovať, stlačte
spínač <RES+> alebo zľahka zatlačte plynový
pedál. Systém ICC začne nasledovať vozidlo
pred vami. Ak je vaše vozidlo odstavené na
viac ako približne 3 minúty, systém ICC sa
vypne a použije sa elektronická parkovacia
brzda.

* Keď vozidlo jazdiace pred vami prejde do
iného jazdného pruhu, zatiaľ čo je rýchlosť
vozidla vyššia 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 nižšia ako 30 km/h (20 MPH), systém
ICC sa zruší a zaznie výstražná zvuková
signalizácia.

Systém ICC nereguluje rýchlosť vozidla, ani vás
neupozorní, keď sa blížite k stojacim alebo pomaly
jazdiacim 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.

MSSD0254

Keď jazdíte po diaľnici nastavenou rýchlosťou
vozidla a blížite sa k pomaly jazdiacemu vozidlu
pred vami, systém ICC upraví rýchlosť tak, aby od
vozidla pred vami udržal vzdialenosť zvolenú
vodičom. Ak vozidlo pred vami zmení jazdný pruh
alebo opustí diaľnicu, systém ICC zrýchli a bude
udržiavať nastavenú rýchlosť. Pri jazde dávajte
pozor, aby ste si udržali kontrolu nad vozidlom
pri zrýchľovaní na nastavenú 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
vami za normálnych okolností spomalí alebo
zrýchli vaše vozidlo podľa rýchlosti vozidla jazdia-
ceho pred vami.

Ak potrebujete akceleráciu pri zmene jazdného
pruhu, stlačte plynový pedál, aby vozidlo prime-
rane zrýchlilo. Ak je potrebné spomalenie pre
udržanie 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
vždy zostaňte pozorný.

MWAF0845X

Displej nastavenia systému – bez zisteného vozidla
pred vami*

Nebolo rozpoznané žiadne vozidlo pred vami:
Vodič nastaví požadovanú rýchlosť vozidla na
základe podmienok na ceste. Systém ICC udržiava
nastavenú rýchlosť vozidla, podobne ako klasický
tempomat, kým v jazdnom pruhu pred vami
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nerozpozná iné vozidlo. Systém ICC zobrazuje
nastavenú rýchlosť vozidla.

*: Dizajn displeja súpravy sa môže líšiť v závislosti
od modelu.

MWAF0846X

Zobrazenie nastavenia systému - vozidlo pred vami*

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
rýchlosť s rýchlosťou pomalšieho vozidla pred
vami. Systém ICC následne prispôsobuje rýchlosť
vozidla podľa rýchlosti vozidla pred vami, aby tak
udržal vodičom zvolenú vzdialenosť medzi vozi-
dlami.

POZNÁMKA:
* Keď systém ICC začne brzdiť, rozsvietia sa

brzdové svetlá vozidla.
* Keď systém brzdí, môžete počuť prevádz-

kové zvuky. Nie je to porucha.

Keď systém ICC zistí vozidlo pred vami, zobrazí sa

indikátor zistenia vozidla pred vami a indikátor
stavu rýchlosti sa rozsvieti na zeleno.

*: Dizajn displeja súpravy sa môže líšiť v závislosti
od modelu.

Vozidlo pred vami zastaví:
Keď sa zistí vozidlo pred vami, ktoré postupne
spomaľuje až tak, že zastaví, vaše vozidlo spomalí
tak, že tiež zostane stáť. Keď vaše vozidlo stojí, na
displeji s informáciami o vozidle sa zobrazuje
správa [(RES+) Stlačte pre reštartovanie].

POZNÁMKA:

Ak vaše vozidlo zastaví na menej ako 3 sekundy,
vaše vozidlo bude automaticky nasledovať vo-
zidlo 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:
* Keď je vaše vozidlo zastavené a vozidlo pred

vami začne zrýchľovať, stlačte <RES+> alebo
zľahka stlačte plynový pedál. Systém ICC
začne nasledovať vozidlo pred vami.

* Pred reštartovaním vozidla vždy sledujte oko-
lie.

Nerozpoznané vozidlo pred vami:
Keď už vozidlo pred vami viac nie je rozpoznané,
systém ICC postupne zrýchli vaše vozidlo tak, aby
obnovil predtým nastavenú rýchlosť vozidla. Sy-
stém ICC následne udržiava nastavenú rýchlosť
vozidla.

Keď už vozidlo pred vami nie je viac rozpoznané,
indikátor rozpoznania vozidla pred vami a indiká-

tor stavu riadenia rýchlosti (riadiaci režim udržia-
vania rýchlosti) sa vypnú.

Systém ICC postupne zrýchli na nastavenú rých-
losť vozidla, 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.

Systém ICC sa zruší a zaznie zvuková signalizácia,
ak vaše vozidlo stojí viac ako približne 3 sekundy a
pred vami nie je detekované žiadne vozidlo.

MWAF0847X

Pri predchádzaní iného vozidla bliká indikátor
nastavenej rýchlosti vozidla , keď rýchlosť vo-
zidla prekročí nastavenú rýchlosť. Keď je priestor
pred vozidlom voľný, indikátor rozpoznania vozidla
pred vami zhasne. Keď pedál uvoľníte, vozidlo sa
vráti k predtým nastavenej rýchlosti. Dokonca aj
keď je rýchlosť vozidla nastavená systémom ICC,
môžete stlačiť plynový pedál, keď potrebujete
prudko zrýchliť.
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Výstraha priblíženia
MEVHT33A1-0C918255-CF2D-4A25-BAA9-F864DFAEDCEE

Ak sa vaše vozidlo priblíži k vozidlu pred vami kvôli
prudkému spomaleniu tohto vozidla alebo keď sa
pred vás prudko zaradí iné vozidlo, systém upo-
zorní vodiča zvukovou signalizáciou a na displeji
systému ICC. Spomaľte stlačením brzdového pe-
dálu, aby ste udržali bezpečnú vzdialenosť od
vozidla v prípade ak:

* Zaznie zvuková signalizácia.
* Zabliká indikátor rozpoznania vozidla pred

vami.
* O tom, či je potrebné udržiavať bezpečnú

vzdialenosť rozhodujete vy.
Výstražná zvuková signalizácia nemusí zaznieť v
niektorých prípadoch, keď je medzi vozidlami
krátka vzdialenosť. Tu je niekoľko príkladov:

* Keď vozidlá jazdia rovnakou rýchlosťou a
vzdialenosť medzi vozidlami sa nemení.

* Keď vozidlo pred vami jazdí rýchlejšie a
vzdialenosť 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
systémom.

POZNÁMKA:

Výstražná zvuková signalizácia priblíženia môže
zaznieť a displej systému môže blikať aj vtedy,
keď radarový snímač rozpozná objekty na
bočnej strane vozidla alebo objekty, ktoré sa

nachádzajú pri ceste. To môže spôsobiť, že
systém ICC spomalí alebo zrýchli vozidlo. Rada-
rový snímač môže tieto predmety detekovať
počas jazdy s vozidlom v silnom vetre, na úzkych
cestách alebo v kopcoch, prípadne pri vchádzaní
s vozidlom do zákruty alebo vychádzaní z nej. V
týchto prípadoch musíte správnu vzdialenosť od
vozidla idúceho pred vami regulovať manuálne.

Citlivosť snímača môže ovplyvniť aj obsluha
vozidla (riadiaci manéver alebo poloha v jazd-
nom pruhu), ako aj situácia v premávke, prí-
padne stav vozidla (ak napríklad jazdíte s
vozidlom, ktoré je poškodené).

Akcelerácia pri predbiehaní (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-51BD8917-4E6D-4F4E-9746-832DCF21C43E

Predbiehanie po ľavej strane (pre krajiny, kde je
premávka po pravej strane cesty):
Keď má systém ICC viac ako 70 km/h (44 MPH) a
ide za pomalším vozidlom (pod nastavenou hod-
notou rýchlosti ICC) a je aktivovaná ľavá smerovka,
systém 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 vodič riadi vozidlo a príde do pruhu na
predbiehanie, ak sa vpredu nerozpozná žiadne
vozidlo, systém ICC bude pokračovať v akcelerácii
na rýchlosť nastavenú v systéme. Ak sa vpredu
rozpozná ďalšie vozidlo, potom bude vozidlo
akcelerovať až po rýchlosť nasledovania tohto
vozidla. Ak vozidlo nie je smerované do ľavého
pruhu na predbiehanie, akcelerácia sa po krátkom
čase zastaví a znova sa nadobudne nastavená
vzdialenosť nasledovania. Akceleráciu je možné

zastaviť v ktoromkoľvek bode stlačením brzdové-
ho pedálu alebo spínačom <CANCEL> na volante.

Predbiehanie po pravej strane (pre krajiny, kde
je premávka po ľavej strane cesty):
Keď má systém ICC viac ako 70 km/h (44 MPH) a
ide za pomalším vozidlom (pod nastavenou hod-
notou rýchlosti ICC) a je aktivovaná pravá sme-
rovka, systém 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 predbiehanie, ak sa vpredu nerozpozná
žiadne vozidlo, systém ICC bude pokračovať v
akcelerácii na rýchlosť nastavenú v systéme. Ak
sa vpredu rozpozná ďalšie vozidlo, potom bude
vozidlo akcelerovať až po rýchlosť nasledovania
tohto vozidla. Ak vozidlo nie je smerované do
pravého pruhu na predbiehanie, akcelerácia sa
po krátkom čase zastaví a znova sa nadobudne
nastavená vzdialenosť. Akceleráciu je možné za-
staviť v ktoromkoľvek bode stlačením brzdového
pedálu alebo spínačom <CANCEL> na volante.

VÝSTRAHA
Aby sa znížilo riziko kolízie, ktorá môže mať za
následok vážne zranenie alebo smrť, dbajte,
prosím, o nasledovné:

* Táto funkcia sa aktivuje len s ľavou alebo
pravou smerovkou a bude rýchlo akcele-
rovať vozidlo dokonca aj vtedy, keď sa
nezmení jazdný pruh. Toto môže zahŕňať
situácie bez predbiehania, ako výjazdy
ľavou alebo pravou stranou.
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* Zabezpečte, aby v prípade predbiehania
iného vozidla bol vedľajší jazdný pruh čistý
predtým ako sa iniciuje predbiehanie. Po-
čas predbiehania sa môžu vyskytnúť náhle
zmeny v premávke. Vždy manuálne riaďte
a brzdite tak, ako je to potrebné. Nikdy sa
výhradne nespoliehajte na systém.

Speed Limit Link (ak je súčasťou výbavy)
MEVGUID-B9332E34-1184-4A9B-B0E4-5D2963F3905A

VÝSTRAHA
Nižšie je uvedený systém obmedzení pre
Speed Limit Link Ak nebudete vozidlo používať
v súlade s týmito obmedzeniami systému,
môže to mať za následok vážne zranenie alebo
usmrtenie:

* Je na zodpovednosti vodiča, aby zvolil
správnu rýchlosť, dodržiaval všetky do-
pravné predpisy a sledoval ostatných uží-
vateľov premávky.

* Speed Limit Link nemusí fungovať správne
a aktuálne obmedzenie rýchlosti sa nemu-
sí aplikovať na nastavenia rýchlosti za
všetkých podmienok. Vodič musí ma-
nuálne riadiť rýchlosť vozidla.

Nižšie sú uvedené nejaké príklady:

— Keď systém rozpoznania dopravného
značenia (TSR) nefunguje správne ale-
bo je vypnutý. (Pozri časť “Rozpozná-
vanie dopravných značiek (TSR) (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 283).)

— Pri jazde v oblasti, kde sú v blízkosti

paralelné cesty (napríklad diaľnica s
paralelnou servisnou jazdou).

— Pri jazde v oblasti, kde každý jazdný
pruh má naznačený rôzny rýchlostný
limit.

— Pri jazde na ceste, ktorá je v rekon-
štrukcii alebo v konštrukčnej zóne.

— Keď je naznačená koncová značka
obmedzenia rýchlosti.

* Keď sa jednotka rýchlosti zvolená na
displeji s informáciami o vozidle líši od
jednotky značky obmedzenia rýchlosti.

Keď je systém ICC aktívny a detekuje zmenu
rýchlostného limitu, je naznačený nový rýchlostný
limit a môže sa aplikovať na nastavenie rýchlosti
vozidla manuálne.

Speed Limit Link je v prevádzke:

* Keď detekovaný rýchlostný limit je 30 km/h
(20 MPH) a viac.

* [Prep. obm.rých] je aktivovaný v ponuke na-
stavení na informačnom nastavení vozidla.

POZNÁMKA:
* V nasledovných situáciách Speed Limit Link

nebude v prevádzke:
— Ak je detekované zvýšenie zavedeného

rýchlostného limitu, ale nastavenie rých-
losti vozidla je už vyššie, ako nový rých-
lostný limit.

— Ak je detekované zníženie zavedeného
rýchlostného limitu, ale nastavenie rých-
losti vozidla je už nižšie, ako nový rých-
lostný limit.

Displej a indikátory systému:

MWAF1192X

Príklad

1. Indikátor detekovaného obmedzenia rýchlosti

Zobrazí aktuálne detekovaný rýchlostný limit.
Ďalšie informácie nájdete v časti “Rozpozná-
vanie dopravných značiek (TSR) (ak je súča-
sťou výbavy)” (Str. 283).

Indikátor aplikovaného rýchlostného limitu
(zelený rám)

Indikuje, že detekovaný rýchlostný limit je
možné aplikovať na nastavenie rýchlosti vo-
zidla.

2. Indikátor Speed Limit Link

Označuje činnosť systému.

“ ”: Manuálny režim je aktivovaný a nový
rýchlostný limit (vyššia hodnota rýchlosti) je
naznačený.

“ ”: Manuálny režim je aktivovaný a nový
rýchlostný limit (nižšia hodnota rýchlosti) je
naznačený.

Naštartovanie a riadenie 359
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Prevádzkovanie systému:
Keď systém detekuje iný rýchlostný limit, naznačí
sa nová hodnota rýchlosti. Nastavenie rýchlosti
vozidla je možné zmeniť na naznačený rýchlostný
limit manuálne.

* Pre akceptovanie novo naznačeného rýchlost-
ného limitu stlačte spínač <RES+> (v prípade
hornej hranice rýchlostného limitu) alebo spí-
nač <SET-> (v prípade dolnej hranice rýchlost-
ného limitu).

* Indikátor Speed Limit Link ( alebo
zhasne po približne 15 sekundách, ak

spínač <RES+> alebo <SET-> nie je stlačený.
(Indikátor Speed Limit Link je možné vypnúť
okamžite stlačením opačného spínača, ako je
v smere naznačenom indikátorom Speed Limit
Link

Systém sa neaktivuje, ak sa nerozpozná zmena
rýchlostného limitu.

Ako zapnúť alebo vypnúť systém:
1. Stlačte tlačidlo tlačidlo na volante

stláčajte dovtedy, pokým sa na displeji s
informáciami o vozidle nezobrazí položka [Na-
stavenia] a následne stlačte tlačidlo rolovania.

2. Pomocou rolovacieho voliča vyberte položku
[Asistencia pre vodiča]. Potom stlačte rolovací
volič.

3. Zvoľte [Prep. obm.rých] a stlačte rolovací volič,
čím systém zapnete alebo vypnete.

POZNÁMKA:

Systém zachová aktuálne nastavenia na displeji
s informáciami o vozidle, dokonca aj vtedy, ak sa
systém e-POWER reštartuje.
Výber hĺbky obmedzenia rýchlosti:
Je možné nastaviť, či by sa mal rýchlostný limit
akceptovať presne alebo s toleranciou -10 km/h (–
5 MPH) až +10 km/h (+5 MPH).

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo na volante
stláčajte dovtedy, pokým sa na displeji s
informáciami o vozidle nezobrazí položka [Na-
stavenia] a následne stlačte tlačidlo rolovania.

2. Pomocou rolovacieho voliča vyberte položku
[Asistencia pre vodiča]. Potom stlačte rolovací
volič.

3. Zvoľte [Vyr.prep.rýchl.] a stlačte otočný volič
pre výber hodnoty tolerancie. (Výberom [VYP]
funkciu vypnete.)

POZNÁMKA:

Funkcia zachová aktuálne nastavenia na displeji
s informáciami o vozidle, aj keď sa systém e-
POWER reštartuje.

Speed Limit Link - funkcia systému ProPI-
LOT Assist s navi link (ak je súčasťou výbavy)

MEVGUID-CCFF3B0D-EA3B-4F65-BBC6-314190EDCE2D

VÝSTRAHA
Nižšie je uvedený systém obmedzení pre
Speed Limit Link Ak nebudete vozidlo používať
v súlade s týmito obmedzeniami systému,
môže to mať za následok vážne zranenie alebo
usmrtenie:

* Je na zodpovednosti vodiča, aby zvolil

správnu rýchlosť, dodržiaval všetky do-
pravné predpisy a sledoval ostatných uží-
vateľov premávky.

* Speed Limit Link nemusí fungovať správne
a aktuálne obmedzenie rýchlosti sa nemu-
sí aplikovať na nastavenia rýchlosti za
všetkých podmienok. Vodič musí ma-
nuálne riadiť rýchlosť vozidla.

Nižšie sú uvedené nejaké príklady:

— Keď systém rozpoznania dopravného
značenia (TSR) nefunguje správne ale-
bo je vypnutý. (Pozri časť “Rozpozná-
vanie dopravných značiek (TSR) (ak je
súčasťou výbavy)” (Str. 283).)

— Pri jazde v krajinách alebo oblastiach
bez pokrytia navigačným systémom.

— Pri prekročení národných hraníc.

— Keď jazdíte na výjazde diaľnice s
obmedzeným prístupom, ako je to na-
značené v dátach navigačnej mapy.

— Pri jazde v oblasti, kde sú v blízkosti
paralelné cesty (napríklad diaľnica s
paralelnou servisnou jazdou).

— Pri jazde v oblasti, kde každý jazdný
pruh má naznačený rôzny rýchlostný
limit.

— Pri jazde na ceste, ktorá je v rekon-
štrukcii alebo v konštrukčnej zóne.

— Keď dáta z navigačného systému nie
sú aktuálne alebo nie sú dostupné.

Keď je ProPILOT Assist so systémom Navi-link
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aktívny a detekuje zmenu rýchlostného limitu, je
naznačený nový rýchlostný limit a môže sa apliko-
vať na nastavenie rýchlosti vozidla automaticky
alebo manuálne.

Speed Limit Link je v prevádzke:

* Keď detekovaný rýchlostný limit je 30 km/h
(20 MPH) a viac.

* [Prep. obm.rých] je aktivovaný v ponuke na-
stavení na informačnom nastavení vozidla.

POZNÁMKA:
* Kým je pedál plynu prevádzkovaný so zvo-

leným režimom [AUTO], Speed Limit Link
bude fungovať (automaticky doladí nasta-
venú rýchlosť vozidla) len ak je detekovaný
rýchlostný limit vyšší, ako je nastavená
rýchlosť vozidla.

* V nasledovných situáciách Speed Limit Link
nebude v prevádzke:
— Ak je detekované zvýšenie zavedeného

rýchlostného limitu, ale nastavenie rých-
losti vozidla je už vyššie, ako nový rých-
lostný limit.

— Ak je detekované zníženie zavedeného
rýchlostného limitu, ale nastavenie rých-
losti vozidla je už nižšie, ako nový rých-
lostný limit.

Pre Nemecko (Nastavenie rýchlosti bez limitu):

Keď zapnete systém e-POWER a následne vstúpite
na diaľnicu, kde nie je rýchlostný limit, systém
najprv zreguluje rýchlosť na 130 km/h (80 MPH).
Potom sa aplikuje posledná rýchlosť uložená
vodičom na diaľnici bez obmedzenia rýchlosti.

POZNÁMKA:

Táto funkcia pracuje len v Nemecku.
Displej a indikátory systému:

MWAF1249X

Príklad

1. Indikátor detekovaného obmedzenia rých-
losti

Ľavá strana:

Zobrazí detekované hroziace alebo predví-
dané rýchlostné limity. Tento rýchlostný limit
bude naznačený, keď sa nový rýchlostný limit
(nižšia hodnota rýchlosti) deteguje v manuál-
nom režime.

Pravá strana:

Zobrazí aktuálne detekovaný rýchlostný limit.
Ďalšie informácie nájdete v časti “Rozpozná-
vanie dopravných značiek (TSR) (ak je súča-
sťou výbavy)” (Str. 283).

Indikátor aplikovaného rýchlostného limitu
(zelený rám)

Indikuje, že detekovaný rýchlostný limit je

možné aplikovať na nastavenie rýchlosti vo-
zidla.

2. Indikátor Speed Limit Link

Indikuje režim aktivácie systému alebo pre-
vádzku systému.

“ ”: Manuálny režim je aktivovaný a nový
rýchlostný limit (vyššia hodnota rýchlosti) je
naznačený.

“ ”: Manuálny režim je aktivovaný a nový
rýchlostný limit (nižšia hodnota rýchlosti) je
naznačený.

„A“: Režim auto je aktivovaný.

Prevádzkovanie systému:
Keď systém detekuje iný rýchlostný limit, naznačí
sa nová hodnota rýchlosti. Nastavenie rýchlosti
vozidla je možné zmeniť na naznačený rýchlostný
limit automaticky alebo manuálne.

Keď je zvolený manuálny režim v ponuke
nastavení (továrensky predvolené nastavenia):

* Pre akceptovanie novo naznačeného rýchlost-
ného limitu stlačte spínač <RES+> (v prípade
hornej hranice rýchlostného limitu) alebo spí-
nač <SET-> (v prípade dolnej hranice rýchlost-
ného limitu).

* Indikátor Speed Limit Link ( alebo
zhasne po približne 15 sekundách, ak

spínač <RES+> alebo <SET-> nie je stlačený.
(Indikátor Speed Limit Link je možné vypnúť
okamžite stlačením opačného spínača, ako je
v smere naznačenom indikátorom Speed Limit
Link

Naštartovanie a riadenie 361
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Systém sa neaktivuje, ak sa nerozpozná zmena
rýchlostného limitu.

Keď je zvolený režim auto v ponuke nastavení:

* Naznačený rýchlostný limit na sa aplikuje na
nastavenie rýchlosti vozidla automaticky, keď
je na diaľnici s obmedzeným prístupom, ako je
to identifikované v dátach navigačnej mapy.
Ak je ProPILOT Assist so systémom Navi Link
zapnutý, ale nie nastavený (aktívny) a deteguje
sa nový rýchlostný limit, nastavenie rýchlosti
vozidla sa automaticky aktualizuje.

* Režim auto nemusí byť dostupný v niektorých
regiónoch alebo cestách, iných ako diaľnice s
obmedzeným prístupom. V tomto prípade
systém pracuje v manuálnom režime.

Ako zapnúť alebo vypnúť systém:
1. Stlačte tlačidlo tlačidlo na volante

stláčajte dovtedy, pokým sa na displeji s
informáciami o vozidle nezobrazí položka [Na-
stavenia] a následne stlačte tlačidlo rolovania.

2. Pomocou rolovacieho voliča vyberte položku
[Asistencia pre vodiča]. Potom stlačte rolovací
volič.

3. Zvoľte [Speed Limit Link] a stlačte rolovací
volič pre voľbu [Auto] alebo [Dopyt] pre
zapnutie (nie aktiváciu) systému.

Pre deaktiváciu systému zvoľte [VYP].

POZNÁMKA:

Systém zachová aktuálne nastavenia na displeji
s informáciami o vozidle, dokonca aj vtedy, ak sa
systém e-POWER reštartuje.

Výber hĺbky obmedzenia rýchlosti:
Je možné nastaviť, či by sa mal rýchlostný limit
akceptovať presne alebo s toleranciou -10 km/h (–
5 MPH) až +10 km/h (+5 MPH).

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo na volante
stláčajte dovtedy, pokým sa na displeji s
informáciami o vozidle nezobrazí položka [Na-
stavenia] a následne stlačte tlačidlo rolovania.

2. Pomocou rolovacieho voliča vyberte položku
[Asistencia pre vodiča]. Potom stlačte rolovací
volič.

3. Zvoľte [Vyr.prep.rýchl.] a stlačte otočný volič
pre výber hodnoty tolerancie. (Výberom [VYP]
funkciu vypnete.)

POZNÁMKA:

Funkcia zachová aktuálne nastavenia na displeji
s informáciami o vozidle, aj keď sa systém e-
POWER reštartuje.

CRUISE Navi Link - funkcia ProPILOT s
Navi-link (ak je súčasťou výbavy)

MEVGUID-2F7127B4-5CCF-4717-92A4-FB6EB0D95042

VÝSTRAHA
Nižšie je uvedený systém obmedzení pre
CRUISE Navi link. Ak nebudete vozidlo používať
v súlade s týmito obmedzeniami systému,
môže to mať za následok vážne zranenie alebo
usmrtenie:

* Existujú obmedzenia, týkajúce sa funkcie
CRUISE Navi Link. Systém nefunguje vo
všetkých jazdných, dopravných, poveter-
nostných, ani cestných podmienkach. Je

na zodpovednosti vodiča, aby dával pozor,
jazdil bezpečne a ovládal vždy vozidlo.

* Systém CRUISE Navi Link nezabrzdí vozidlo
až po jeho zastavenie. Kedykoľvek je to
potrebné, vodič musí vhodne brzdiť.

* Je na zodpovednosti vodiča, aby zvolil
správnu rýchlosť, dodržiaval všetky do-
pravné predpisy a sledoval ostatných uží-
vateľov premávky.

* Dostupnosť funkcie CRUISE Navi Link je v
závislosti od krajiny. V niektorých kraji-
nách, napríklad Island, Malta, Cyprus, táto
funkcia nie je dostupná. Kvalita dát mapy
nespĺňa systémové požiadavky. Ak systém
deteguje, že sa vozidlo nachádza v týchto
krajinách na základe GPS informácie, sy-
stém zakáže funkciu CRUISE Navi Link.

* CRUISE Navi Link nemusí pracovať správne
na niektorých cestách a podmienkach
premávky, systém môže neočakávane
zmeniť rýchlosť. Vodič musí manuálne
riadiť rýchlosť vozidla.

Nižšie sú uvedené nejaké príklady:

— Pri jazde v krajinách alebo oblastiach
bez pokrytia navigačným systémom.

— Keď dáta z navigačného systému nie
sú aktuálne alebo nie sú dostupné.

— Keď nejazdíte pozdĺž cesty, odporuče-
nej navigačným systémom.

— Keď navigačný systém prepočítava
cestu.
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— Pri jazde v krajinách alebo oblastiach
bez pokrytia navigačným systémom.

— Pri jazde na rozostavanej alebo novo-
vybudovanej ceste.

— Pri jazde v blízkosti rozdelenej cesty
alebo križovatky.

— Keď jazdíte v zlom počasí alebo zlých
podmienkach cesty.

Keď je ProPILOT so systémom Navi Link aktívny na
diaľnici s obmedzených prístupom (ako je to
naznačené v dátach navigačnej mapy), CRUISE
Navi Link používa cestné informácie z navigačného
systému a je možné nastaviť rýchlosť vozidla v
závislosti od zákrut, križovatiek a výjazdov.

CRUISE Navi Link používa cestné informácie, po-
skytnuté navigačným systémom a je možné na-
staviť rýchlosť vozidla v závislosti od kruhových
objazdov (ako je to identifikované v dátach na-
vigačnej mapy).

Systém nemusí vždy znížiť rýchlosť pre všetky
zákruty, križovatky, kruhové objazdy alebo výjazdy
a možno bude potrebné, aby vodič niekedy
aplikoval doplňujúce brzdenie.

Keď vozidlo prechádza cez zákrutu, kruhový ob-
jazd alebo križovatku, vozidlo bude znova akcele-
rovať na nastavenú rýchlosť. Pri výjazde z diaľnice
s obmedzeným prístupom, bude potrebné, aby
vodič aplikoval brzdu na konci výjazdu.

POZNÁMKA:
* Systém nefunguje, keď je stlačený plynový

pedál.
* Systém nemusí pracovať v závislosti od

nastavenej vzdialenosti k vozidlu vpredu a
vozidlám detekovaným vpredu.

Displej a indikátory systému:

MWAF1250X

Príklad

1. Indikátor informácií o ceste

Objaví sa, keď systém nastaví rýchlosť v
závislosti od odbočovania alebo vjazdoch.

Zákruty a križovatky

Výjazdy vpravo

Výjazdy vľavo

Kruhových objazdov

Ako zapnúť alebo vypnúť systém:
1. Stlačte tlačidlo tlačidlo na volante

stláčajte dovtedy, pokým sa na displeji s
informáciami o vozidle nezobrazí položka [Na-
stavenia] a následne stlačte tlačidlo rolovania.

2. Pomocou rolovacieho voliča vyberte položku
[Asistencia pre vodiča]. Potom stlačte rolovací
volič.

3. Zvoľte [Prep.nav a TEMPO.] a stlačte rolovací
volič čím systém zapnete alebo vypnete.

POZNÁMKA:

Systém zachová aktuálne nastavenia na displeji
s informáciami o vozidle, dokonca aj vtedy, ak sa
systém e-POWER reštartuje.

Obmedzenia systému ICC
MEVHT33A1-F6F6C837-85BC-494B-8B8B-A721BAC341D1

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému ICC.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s týmito
obmedzeniami systému, môže to mať za ná-
sledok vážne zranenie alebo usmrtenie:

* Systém ICC je primárne určený na to, aby
sa používal na rovných, suchých a otvore-
ných cestách s menšou premávkou. Ne-
odporúča sa používať systém ICC v
mestskej alebo hustej premávke.

* Systém ICC sa neprispôsobí automaticky
podmienkam na ceste. Tento systém by sa
mal používať v rovnomerne plynúcej pre-
mávke. Systém nepoužívajte na cestách s
ostrými zákrutami, na zľadovatených ce-
stách, v silnom daždi alebo v hmle.
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* Keďže výkon funkcie regulácie vzdiale-
nosti má svoje obmedzenia, nikdy sa ne-
spoliehajte výlučne na systém ICC. Tento
systém nenapraví neopatrnú, nepozornú
alebo roztržitú jazdu, ani neprekoná zlú
viditeľnosť v daždi, hmle alebo inom zlom
počasí. Znížte rýchlosť vozidla stlačením
brzdového pedálu, a to v závislosti od
vzdialenosti od vozidla pred vami a od
okolitých okolností, aby ste udržali bez-
pečnú vzdialenosť medzi vozidlami.

* Ak systém ICC automaticky zastaví vozidlo,
vaše vozidlo môže automaticky zrýchliť, ak
je vozidlo zastavené na menej ako pri-
bližne 3 sekundy. Buďte pripravení vozidlo
zastaviť v prípade potreby.

* Pred reštartovaním vozidla vždy sledujte
okolie.

* Vždy dávajte pozor na činnosť vozidla a
buďte pripravení manuálne upraviť správ-
nu vzdialenosť. Systém ICC nemusí za
určitých okolností zvládať udržiavanie zvo-
lenej vzdialenosti medzi vozidlami (od-
stup) alebo zvolenú rýchlosť vozidla.

* Systém ICC nerozpoznáva nasledujúce
predmety:

— Stojace alebo pomaly sa pohybujúce
vozidlá (keď sa vaše vozidlo k nim blíži)

— Chodcov alebo prekážky na vozovke

— Prichádzajúce vozidlá v rovnakom
pruhu

— Motocykle jazdiace okrajom jazdného
pruhu

* Systém ICC nemusí detekovať vozidlo
vpredu na určitých cestách, pri daných
poveternostných alebo jazdných pod-
mienkach. Ak sa chcete vyhnúť nehodám,
systém ICC nikdy nepoužívajte za nasle-
dovných podmienok:

— Na cestách s vysokou intenzitou pre-
mávky, vysokou rýchlosťou premávky
alebo v ostrých zákrutách

— Na vozovkách s klzkým povrchom, ako
je ľad alebo sneh atď.

— Pri jazde na hrboľatom povrchu cesty,
ako sú napríklad nerovné prašné cesty

— Pri strmých klesaniach (vozidlo môže
prekročiť nastavenú rýchlosť vozidla a
časté brzdenie môže mať za následok
prehriatie bŕzd)

— Na cestách s opakovanými klesaniami
a stúpaniami

— Počas zlého počasia (dážď, hmla, sneh
atď.)

— Keď je rozpoznávanie snímača zní-
žené (podmienky ako napríklad dážď,
sneženie, hmla, prachové búrky, pie-
sočné búrky a voda rozstriekaná po
ceste inými vozidlami)

— Ak oblasť radarového snímača prekrý-
vajú nečistoty, ľad, sneh alebo iný
materiál

— Ak podmienky premávky sťažujú udr-
žanie správnej vzdialenosti medzi vozi-
dlami z dôvodu častého zrýchľovania
alebo spomaľovania

— Ak je v blízkosti vozidla pred vami
vozidlo s komplikovanými tvarmi, ako
napríklad príves na prepravu vozidiel
alebo nákladné vozidlo/príves s ploši-
nou.

— Ak existuje rušenie z iných radarových
zdrojov

— Keď na zadné sedadlá alebo do bato-
žinového priestoru vášho vozidla na-
ložíte mimoriadne ťažký náklad

* Systém ICC nepoužívajte pri ťahaní prívesu
alebo iného vozidla. Systém možno neroz-
pozná vozidlo pred vami.

* 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 používaniu systému ICC, ak
sa podľa tejto časti s upozorneniami ne-
odporúča.

* Systém ICC tiež využíva prednú kameru s
viacnásobným snímaním. Nasledujú nie-
ktoré podmienky, pri ktorých kamera ne-
musí správne rozpoznať vozidlo a
rozpoznanie vozidla pred vami môže byť
oneskorené:

— Slabá viditeľnosť (podmienky ako na-
príklad dážď, sneženie, hmla, prachové
búrky, piesočné búrky a voda rozstrie-
kaná po ceste inými vozidlami)

— Ak je oblasť kamery na čelnom skle
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zahmlená alebo pokrytá nečistotami,
kvapkami vody, ľadom, snehom atď.

— Keď je pred prednou kamerou silné
svetlo (napr. slnečné svetlo alebo diaľ-
kové svetlá prichádzajúcich vozidiel)

— Keď nastane náhla zmena v jase (napr.
keď vozidlo vojde do tunelu, tienistej
oblasti alebo ich opustí, prípadne počas
búrky s bleskami)

Systém ICC je navrhnutý tak, aby v rámci určitých
obmedzení systému automaticky kontroloval čin-
nosť radarového snímača

Detekčná oblasť radarového snímača je obme-
dzená. Vozidlo pred vami musí byť v detekčnej
zóne systému ICC, aby sa zachovala zvolená
vzdialenosť od vozidla pred vami. Vozidlo pred
vami môže prejsť mimo detekčnej zóny, a to kvôli
svojej polohe v rovnakom jazdnom pruhu. Moto-
cykle jazdiace v rovnakom pruhu pred vami sa
nemusia rozpoznať, ak nejazdia pri stredovej čiare
jazdného pruhu. Vozidlo, ktoré vchádza do jazdné-
ho pruhu pred vami sa nemusí rozpoznať, kým sa
vozidlo úplne nepresunie do jazdného pruhu.

Ak sa to stane, systém ICC vás môže upozorniť
bliknutím indikátora systému a zvukovou signali-
záciou. Správnu vzdialenosť od vozidla idúceho
pred musí vodič regulovať manuálne.

MSSD0252

MSSD0253

Pri jazde na niektorých typoch ciest, ako sú
napríklad veterné cesty, kopcovité cesty, cesty so
zákrutami, úzke cesty alebo cesty vo výstavbe,
môže radarový snímač rozpoznávať vozidlá v inom
jazdnom pruhu, prípadne dočasne nemusí roz-
poznať vozidlo jazdiace pred vami. To môže
spôsobiť, že systém ICC spomalí alebo zrýchli
vozidlo.

Na rozpoznávanie vozidiel môže mať vplyv aj

činnosť vozidla (manévre riadenia alebo poloha v
jazdnom pruhu atď.), prípadne stav vozidla.

Ak sa to stane, systém ICC vás môže upozorniť
nečakaným bliknutím indikátora systému a zvuko-
vou signalizáciou. Správnu vzdialenosť od vozidla
idúceho pred vami musíte regulovať manuálne.
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Systém ICC je dočasne nedostupný
MEVHT33A1-CD429AA3-3205-42E9-B530-3144974721CA

Za nasledujúcich podmienok môže byť systém ICC
dočasne nedostupný. V takýchto prípadoch sa
systém ICC nemusí zrušiť a nemusí byť schopný
udržiavať zvolenú vzdialenosť od vozidla pred
vami.

Situácia A:
Systém ICC bude automaticky zrušený za nasle-
dovných podmienok. Zaznie zvuková signalizácia a
systém sa nebude dať nastaviť:

* Niektoré z dverí sú otvorené.
* Bezpečnostný pás vodiča je odopnutý.
* Vozidlo pred vami nebolo rozpoznané a vaše

vozidlo jazdí rýchlosťou nižšou ako 25 km/h (15
MPH). Systém ICC sa zruší a zaznie výstražná
zvuková signalizácia, ak vozidlo stojí viac ako
približne 3 sekundy a pred vami nie je deteko-
vané žiadne vozidlo.

* Vaše vozidlo bolo zastavené systémom ICC na
približne 3 minúty alebo dlhšie.

* Radiaca páka sa pohne z polohy D (jazda
dopredu).

* Elektronická parkovacia brzda je aktivovaná.
* Systém VDC/ESP je vypnutý.
* Systém inteligentnej núdzovej brzdy aplikuje

čiastočné brzdenie.
* Systém ProPILOT Park (ak je súčasťou výbavy)

je aktivovaný.
* Systém VDC/ESP (vrátane systému kontroly

trakcie) je v prevádzke.
* Keď je zvolený režim [SNEH] alebo [TERÉN]

(vozidlá s 4WD).

* Koleso preklzáva.
* Keď je funkcia predného radaru narušená v

dôsledku nečistoty alebo inej prekážky, ktorá
blokuje snímač radaru.

* Keď je radarový signál dočasne prerušený.
Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky viac nie sú prí-
tomné, systém vypnite spínačom systému ProPI-
LOT Assist. Ak chcete systém používať, zapnite
znovu systém ProPILOT.

POZNÁMKA:

Keď zrušíte systém ICC za nasledovných pod-
mienok počas toho, ako vozidlo stojí, elektro-
nická parkovacia brzda sa automaticky aktivuje:
* Niektoré z dverí sú otvorené.
* Bezpečnostný pás vodiča je odopnutý.
* Vaše vozidlo bolo zastavené systémom ICC

na približne 3 minúty alebo dlhšie.
* Radiaca páka sa pohne z polohy D (jazda

dopredu).
* Systém VDC/ESP je vypnutý.
* Keď je funkcia predného radaru narušená v

dôsledku nečistoty alebo inej prekážky,
ktorá blokuje snímač radaru.

* Keď je radarový signál dočasne prerušený.

Situácia B:
Keď je radar blokovaný škaredým počasím (dážď,
hmla, sneh a pod.), systém ICC sa automaticky
zruší, zaznie zvuková signalizácia a na displeji s
informáciami o vozidle sa zobrazí výstražná správa
[Nie je dostupné Predný radar je blokovaný].

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky pominuli, upozor-
nenie na displeji s informáciami o vozidle už
nebude dostupné a systém bude fungovať nor-
málne. Ak sa výstražné hlásenie stále zobrazuje,
nechajte systém skontrolovať. Odporúčame, aby
ste pre vykonanie tohto servisného úkonu navští-
vili predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

Podmienka C:
Ak je radarový snímač na prednej strane vozidla
zakrytý nečistotami alebo nejakou prekážkou,
systém ICC sa automaticky zruší.

Zaznie zvuková signalizácia a na displeji s informá-
ciami o vozidle sa zobrazí výstražná správa [Nie je
dostupné Predný radar je blokovaný].

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa zobrazí výstražné hlásenie, zastavte vozidlo
na bezpečnom mieste, stlačte polohový spínač P
do polohy P (Parkovanie) a vypnite systém e-
POWER. Keď je radarový signál dočasne prerušený,
vyčistite oblasť snímača a znovu zapnite systém e-
POWER. Ak sa výstražné hlásenie stále zobrazuje,
nechajte systém skontrolovať. Odporúčame, aby
ste pre vykonanie tohto servisného úkonu navští-
vili predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

Podmienka D:
Pri jazde po cestách s obmedzenou infraštruktú-
rou alebo s budovami (napríklad dlhé mosty, púšte,
zasnežené polia, jazda popri dlhých stenách), môže
systém zobraziť hlásenie [Nie je dostupné Predný
radar je blokovaný].

Činnosť, ktorú treba vykonať:
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Keď vyššie uvedené jazdné podmienky pominú,
systém znovu zapnite.

Porucha systému ICC
MEVHT33A1-CDB0C15F-B608-4BFC-9CB9-107B835DC9B8

V prípade poruchy systému ICC sa tento systém
automaticky vypne, zaznie zvuková signalizácia,
zobrazí sa výstraha [Porucha systému Pozrite si
príručku vlastníka] a rozsvieti sa výstraha stavu
riadenia rýchlosti (žltá).

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka, zastavte vo-
zidlo na bezpečnom mieste. Vypnite systém e-
POWER, znovu zapnite systém e-POWER a znovu
nastavte systém ICC. Ak nie je možné nastaviť
systém ICC alebo ak výstraha zostane svietiť, môže
to znamenať poruchu. Hoci môžete normálne
pokračovať v jazde, systém ICC by ste mali nechať
skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre vykonanie
tohto servisného úkonu navštívili predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

POZNÁMKA:

Ak je systém ICC dočasne nedostupný, stále sa
môže používať konvenčný režim tempomatu.
Ďalšie informácie nájdete v časti “Konvenčný
režim tempomatu (fixná rýchlosť)” (Str. 372).

Údržba snímača systému ICC
MEVHT33A1-09879176-877E-4878-A9CB-5470EC006207

Ak sa radarový snímač nachádza v prednej časti
vozidla.

Aby sa zaistila správna prevádzka systému ICC,
uistite sa, že dodržujete nasledujúce body:

* Oblasť snímača vždy uchovávajte v čistote.

* Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
snímača.

* Do blízkosti snímača nenalepujte nálepky
(vrátane priehľadných materiálov) ani nemon-
tujte príslušenstvo. Mohlo by to spôsobiť
zlyhanie alebo poruchu.

* Do blízkosti priestoru snímača nedávajte ko-
vové objekty (kryt kefiek atď.). Mohlo by to
spôsobiť zlyhanie alebo poruchu.

* Predný nárazník nepozmeňujte, neodstraňujte
alebo nestriekajte.

Pred prispôsobením alebo obnovou predného
nárazníka sa odporúča navštíviť autorizovaného
predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú diel-
ňu.

Overovacie čísla a informácie o rádiu nájdete v
“Overovacie číslo rádia a informácie” (Str. 505).

Snímač kamery sa nachádza nad vnútorným
spätným zrkadlom.

Z dôvodu zachovania správnej prevádzky systé-
mov a zabránenia vzniku poruchy systému určite
dodržiavajte nasledujúce:

* Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.
* Do blízkosti jednotky kamery nenalepujte ná-

lepky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

* Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajú-
ce materiály, ako napríklad biely papier alebo
zrkadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať
negatívny dopad na schopnosť rozpoznávania
jazdných pruhov jednotky kamery.

* Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu

kamery, ani neodstraňujte skrutku nachádza-
júcu sa na jednotke kamery.

Ak sa kamera poškodí v dôsledku nehody, odpo-
rúčame vám navštíviť predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu.

Ďalšie informácie nájdete v časti “Všeobecný
sprievodca odstraňovaním porúch” (Str. 279).

ASISTENT RIADENIA
MEVHT33A1-1C86E792-3941-4F8D-9B83-22BA4986E349

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní asistenta riadenia môže spôsobiť
vážne zranenie alebo smrť.

* Asistent riadenia nie je náhradou za
správny postup riadenia a nie je navrhnutý
tak, aby naprával neopatrnú, nepozornú
alebo roztržitú jazdu. Asistent riadenia
nebude vždy riadiť vozidlo tak, aby ho
udržal v jazdnom pruhu. Nie je navrhnutý
tak, aby zabránil strate kontroly nad vo-
zidlom. 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
obmedzenia, nikdy sa nespoliehajte vý-
lučne na systém. Asistent riadenia nefun-
guje vo všetkých jazdných, dopravných,
poveternostných, ani cestných podmien-
kach. Vždy jazdite opatrne, dávajte pozor
na prevádzku vozidla a primerane ma-
nuálne ovládajte vozidlo.

* Asistent riadenia je určený na používanie
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na kvalitne vybudovaných diaľniciach ale-
bo rýchlostných cestách s jemnými (mier-
nymi) zákrutami, kde je premávka v
protismere oddelená bariérou. Aby ste
predišli riziku nehody, nepoužívajte tento
systém na miestnych cestách alebo ce-
stách mimo diaľnic a rýchlostných ciest.

* Asistent riadenia riadi vozidlo len do tej
miery, aby udržal jeho polohu v strede
jazdného pruhu. Vozidlo neurobí manéver,
aby sa vyhlo predmetom na ceste, ktoré sú
pred vozidlom, ani aby sa vyhlo vozidlu
prechádzajúcemu do vášho jazdného pru-
hu.

* Je na zodpovednosti vodiča, aby dával
pozor, jazdil bezpečne, vozidlo udržiaval v
jazdnom pruhu a vozidlo mal vždy pod
kontrolou. Počas jazdy nikdy nedávajte
ruky dole z volantu. Vždy držte ruky na
volante a jazdite bezpečne s vašim vozid-
lom.

* Pri používaní asistenta riadenia vždy jaz-
dite opatrne a dávajte pozor. Pred pou-
žitím asistenta riadenia si dôkladne
prečítajte príručku vlastníka a pochopte
ju. Aby ste sa vyhli vážnemu zraneniu
alebo usmrteniu, nespoliehajte sa pri pre-
vencii nehôd alebo regulácii rýchlosti vo-
zidla v núdzových situáciách výlučne na
systém. Asistenta riadenia nepoužívajte,
ak na to nie sú na ceste a v premávke
vhodné podmienky.

Spínač asistenta riadenia
MEVHT33A1-4AD0F4B3-5DCF-4677-8D02-BBB42E6F27AE

MWAF0222X

Spínač asistenta riadenia slúži na dočasné zapnu-
tie a vypnutie systému asistenta riadenia.

Na zapnutie a vypnutie systému asistenta riadenia
môžete použiť aj ponuku [Asistencia pre vodiča] na
informačnom displeji vozidla. (Pozri časť “Zapnutie/
vypnutie asistenta riadenia” (Str. 353).)

Systém asistenta riadenia ovláda systém riadenia
a pomáha vám udržať vozidlo počas jazdy v
blízkosti stredu jazdného pruhu. (Pozri časť “Pro-
PILOT Assist (ak je vo výbave)” (Str. 344).)

Prevádzka asistenta riadenia
MEVHT33A1-A80E7170-B008-492C-A245-6CE5597AD035

Asistent riadenia pomáha vodičovi udržiavať vo-
zidlo v blízkosti stredu jazdného pruhu v prípade
rozpoznania pravého aj ľavého označenia jazdné-
ho pruhu. Asistent riadenia funguje len v kombi-
nácii so systémom inteligentného tempomatu
(ICC). Ďalšie informácie nájdete v časti “Systém
inteligentného tempomatu (ICC)” (Str. 355).

Asistent riadenia sa dá aktivovať po splnení
nasledovných podmienok:

* Je aktivovaný systém ICC.
* Označenia jazdných pruhov na oboch stra-

nách sa dajú zreteľne rozpoznať.
* Vaše vozidlo jazdí pri rýchlosti viac ako 60

km/h (37 MPH) alebo je detekované vozidlo
pred vami pri jazde pod 60 km/h (37 MPH).

* Vodič drží volant.
* Vozidlo jazdí stredom jazdného pruhu.
* Nepoužívajú sa smerovky.
* Nepoužívajú sa stierače čelného skla vysokou

rýchlosťou (funkcia asistenta riadenia sa vy-
pne po tom, ako stierače pracujú približne 10
sekúnd vysokou rýchlosťou).

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť asistenta riadenia,
pozrite si časť “Zapnutie/vypnutie asistenta riade-
nia” (Str. 353).

Displej a indikátory asistenta riadenia
MEVHT33A1-C9DAD00E-F677-40A5-9DE1-89E7536C94CE

MWAF0848X

Príklad
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1. Indikátor/výstraha stavu asistenta riadenia

Prostredníctvom farby indikátora/výstrahy zo-
brazuje stav asistenta riadenia
. Nezobrazuje sa žiadny indikátor stavu asi-

stenta riadenia: asistent riadenia je vypnutý
. Indikátor stavu asistenta riadenia (sivá):

asistent riadenia je v pohotovostnom reži-
me

. Indikátor stavu asistenta riadenia (zelená):
asistent riadenia je aktívny

. Indikátor stavu asistenta riadenia (žltá):
Porucha asistenta riadenia

. Indikátor stavu asistenta riadenia (červená):
detekované sú ruky zložené z volantu

2. Indikátor asistenta riadenia

Prostredníctvom farby indikátora udáva stav
asistenta riadenia
. Indikátor asistenta riadenia (sivá): asistent

riadenia je v pohotovostnom režime
. Indikátor asistenta riadenia (zelená): asi-

stent riadenia je aktívny

3. Indikátor označenia jazdných pruhov

Označuje, či systém rozpoznáva označenie
jazdného pruhu
. Indikátor označenia jazdných pruhov (sivá):

Označenia jazdných pruhov nie sú rozpoz-
nané

. Indikátor označenia jazdných pruhov (ze-
lená): Rozpoznali sa označenia jazdných
pruhov

. Indikátor označenia jazdných pruhov (žltá):
zistilo sa opustenie jazdného pruhu

4. Indikátor označenia jazdného pruhu/indiká-
tor stavu riadenia rýchlosti/indikátor nasta-
venia vzdialenosti

Prostredníctvom farby indikátora označenia
pruhu indikuje stav asistenta riadenia.

Indikátor označenia jazdného pruhu (žiadny
pruh): asistent riadenia je vypnutý
. Indikátor označenia jazdných pruhov (sivá):

asistent riadenia je v pohotovostnom reži-
me

. Indikátor označenia jazdných pruhov (ze-
lená): asistent riadenia je aktívny

Indikátor stavu regulácie rýchlosti a indikátor
nastavenej vzdialenosti, pozrite si časť “Displej a
indikátory systému ProPILOT Assist” (Str. 348).

Keď je asistent riadenia v prevádzke, indikátory
stavu asistenta riadenia , indikátor asistenta
riadenia a indikátor označenia jazdného pruhu

a na displeji s informáciami o vozidle sa
zmenia na zelené.

Keď sa asistent riadenia deaktivuje, indikátor stavu
asistenta riadenia , indikátor asistenta riadenia

a indikátor označenia jazdného pruhu a na
displeji s informáciami o vozidle sa zmenia na sivé
a dvakrát zaznie zvuková signalizácia.

Inteligentné riadenie jazdného pruhu
MEVHT33A1-621FF46A-62C5-452B-B650-1BF95D8AA1C7

Keď zákruta alebo silný bočný vietor prekročí
možnosti asistenta riadenia a vaše vozidlo sa
priblíži k ľavej alebo pravej strane jazdného pruhu,
volant zavibruje, ozve sa zvukový signál a na

informačnom displeji vozidla bliká indikátor inteli-
gentného zásahu do jazdného pruhu (žltý). Potom
systém inteligentného riadenia jazdných pruhov
počas krátkeho časového úseku automaticky
aplikuje brzdenie, aby tak vodičovi pomohol pred-
ísť vybočeniu z jazdného pruhu a vrátiť vozidlo do
stredu jazdného pruhu. Táto činnosť je doplnkom
všetkých činností asistenta riadenia a výstrahy sa
nedajú vypnúť. Ak chcete získať viac informácií,
pozrite časť “Systém inteligentného riadenia jazd-
ného pruhu (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 290).

Detekcia manuálneho riadenia
MEVHT33A1-5C0FE079-91E2-49B9-8569-76DBB79DD03A

MWAF1283X

Keď je asistent riadenia aktivovaný, monitoruje
ovládanie volantu vodičom.

Ak vodič neovláda volant alebo ak vodič na určitý
čas zloží ruky z volantu, na displeji s informáciami o
vozidle sa objaví výstraha a rozsvieti sa vý-
stražná kontrolka pre ruky mimo volantu .

Ak vodič nezačne ovládať volant po zobrazení
výstrahy a rozsvietení výstražnej kontrolky, zaznie
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akustický výstražný signál a výstraha aj výstražná
kontrolka budú blikať. Ak vodič stále nezačne
ovládať volant, systém okamžite aplikuje brzdu,
aby sa vynútilo to, že vodič znova preberie
kontrolu nad vozidlom.

Ak vodič stále nereaguje, systém zapne výstražné
svetlá a spomalí vozidlo tak, že až úplne zastaví.

Vodič môže spomaľovanie kedykoľvek zrušiť tým,
že použije riadenie, brzdenie, zrýchľovanie alebo
spínač systému ProPILOT.

VÝSTRAHA
Asistent riadenia nie je systém, ktorý by
umožňoval jazdu bez použitia rúk. Vždy držte
ruky na volante a jazdite bezpečne s vašim
vozidlom. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k
kolízii s následným vážnym zranením alebo až
usmrtením.

POZNÁMKA:

Snímače nemusia detekovať ruky vodiča na
volante v nasledovných situáciách a môže sa
vyskytnúť sekvencia výstrah:
* Jazdenie s rukavicami.
* Ochranný kryt na volante.
* Uchopenie časti volantu bez snímačov, vrá-

tane kožených spojov a ramien.

Obmedzenia asistenta riadenia
MEVHT33A1-6974F9AD-D966-4459-9D25-C3FF3DDBB5E7

VÝSTRAHA
* V nasledovných situáciách kamera nemusí

správne rozpoznať označenia jazdných
pruhov alebo môže rozpoznať označenia

jazdných pruhov nesprávne a asistent
riadenia nemusí fungovať správne:

— Pri jazde na cestách s viacerými para-
lelnými označeniami jazdných pruhov,
s označeniami jazdných pruhov, ktoré
sú vyblednuté alebo nie sú namaľo-
vané jasne, na cestách s neštandard-
nými označeniami jazdných pruhov
alebo s označeniami jazdných pruhov,
ktoré sú pokryté vodou, nečistotami,
snehom atď.

— Pri jazde na cestách s prerušovaným
označením jazdných pruhov

— Pri jazde na cestách s jazdnými pru-
hmi, ktoré sa rozširujú alebo zužujú

— Pri jazde na cestách s viacerými jazd-
nými pruhmi alebo nejasnými jazdnými
pruhmi kvôli prácam na ceste

— Pri jazde na cestách, kde sú vysoko
kontrastné predmety, ako tiene, sneh,
voda, koľaje po kolesách, ryhy alebo
čiary, ktoré ostali po opravách ciest
(asistent riadenia môže rozpoznať tieto
predmety ako označenie jazdných pru-
hov)

— Pri jazde na cestách, kde sa jazdné
pruhy spájajú alebo rozdeľujú

* Asistenta riadenia nepoužívajte za nasle-
dovných podmienok, pretože systém ne-
musí správne rozpoznať označenie
jazdných pruhov. 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
nečistoty, olej, ľad, sneh, voda alebo iné
predmety

— Keď je objektív jednotky kamery za-
hmlený

— Keď na kameru žiari silné svetlo (napr.
slnečné svetlo alebo diaľkové svetlá
prichádzajúcich vozidiel)

— Keď svetlomety jasne nesvietia z dô-
vodu nečistôt na objektíve, prípadne ak
sú svetlomety vypnuté v tuneloch ale-
bo 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, prí-
padne tam, kde je dočasné značenia
jazdných pruhov kvôli prácam na ceste

— Pri uzávere jazdného pruhu z dôvodu
vykonávania opráv na ceste

— Pri jazde na hrboľatom povrchu cesty,
ako sú napríklad nerovné prašné cesty

— Pri jazde na kopcovitých alebo veter-
ných cestách

— Pri jazde na cestách s opakovanými
klesaniami a stúpaniami

* Asistenta riadenia nepoužívajte za nasle-



(375,1)

dovných podmienok, pretože systém ne-
musí fungovať správne:

— Pri jazde v podmienkach neštandard-
ných pneumatík (napríklad opotrebo-
vanie pneumatiky, abnormálne nízky
tlak v pneumatike, namontované re-
zervné koleso, snehové reťaze, neštan-
dardné kolesá)

— Keď vozidlo nie je vybavené originál-
nymi brzdovými dielmi alebo dielmi
odpruženia

— Keď kamere zacláňa predmet ako je
napríklad nálepka alebo náklad

— Keď na zadné sedadlá alebo do bato-
žinového priestoru vášho vozidla na-
ložíte mimoriadne ťažký náklad

— Keď sa prekročí nosnosť vozidla

— keď ťaháte príves alebo iné vozidlo

* Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej
signalizácie a nemusí ju byť počuť.

* Aby mohol systém ProPILOT Assist fungo-
vať správne, čelné sklo pred kamerou musí
byť čisté. Vymeňte opotrebované lišty stie-
račov. Musíte používať lišty stieračov so
správnou veľkosťou, 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 mode-
lový ročník vášho vozidla. Odporúčame
navštíviť vášho predajcu vozidiel NISSAN

alebo kvalifikovanú dielňu, u ktorých náj-
dete tie správne diely pre vaše vozidlo.

Asistent riadenia je dočasne v pohotovostnom režime
MEVHT33A1-A0B5902B-4E22-4C64-820A-03C875E1DD8D

Automatický pohotovostný režim v dôsledku
jazdnej prevádzky:

Keď vodič aktivuje smerovku, asistent riadenia sa
dočasne prepne do pohotovostného režimu. (Asi-
stent riadenia sa automaticky znovu zapne, keď sú
zase splnené prevádzkové podmienky.)

Automatický pohotovostný režim:

V nasledujúcich prípadoch sa aktivuje dvojitá
zvuková signalizácia a asistent riadenia sa do-
časne prepne do pohotovostného režimu. (Asi-
stent riadenia sa automaticky znovu zapne, keď sú
zase splnené prevádzkové podmienky.)

* Keď je aktuálny jazdný pruh príliš úzky na to,
aby systém fungoval.

* Keď je zákruta príliš tesná a vozidlo nemôže
zostať v jazdnom pruhu.

* Keď sa označenia jazdných pruhov na oboch
stranách dajú zreteľne rozpoznať

* Keď už vozidlo pred vami viac nie je roz-
poznávané pri rýchlosti nižšej ako približne 60
km/h (37 MPH).

* Keď sa do jednotky kamery dostane silné
svetlo (napr. svetlo svieti priamo na prednú
časť vozidla pri východe alebo západe slnka)

* Keď je teplota kamery príliš vysoká alebo
nízka.

POZNÁMKA:

Pre vozidlá vybavené ProPILOT so systémom
Navi Link na diaľnici s obmedzeným prístupom,
ako je to naznačené v dátach navigačnej mapy,
systém asistenta riadenia nemusí ďalej praco-
vať s viditeľnými označeniami pruhu na obid-
voch stranách, dokonca ani keď je rýchlosť
vozidla nižšia, ako približne 60 km/h (37 MPH)
a vpredu nie je detegované žiadne vozidlo.

Zrušenie asistenta riadenia
MEVHT33A1-EC41E86E-9C3D-429E-85BD-57D343148AB3

Asistent riadenia sa zruší za nasledovných pod-
mienok, dvakrát zaznie zvuková signalizácia, zo-
brazí sa výstraha a indikátor stavu asistenta
riadenia a indikátor asistenta riadenia sa vypnú:

* Keď sa v jazdnom pruhu objavia nezvyčajné
označenia jazdného pruhu alebo ak označenie
jazdného pruhu nemôže byť občas správne
rozpoznané z dôvodu určitých podmienok
(napríklad snehová stopa, odraz svetla v
daždivý deň, prítomnosť niekoľkých nejasných
označení jazdných pruhov)

* Keď stierače čelného skla pracujú vysokou
rýchlosťou (asistent riadenia sa vypne po tom,
ako stierače pracujú viac ako približne 10
sekúnd)

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky pominú, systém
asistenta riadenia znova zapnite pomocou tlačidla
asistenta riadenia.
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Porucha asistenta riadenia
MEVHT33A1-769AA251-9B35-476F-A2BE-DCE8AD01E049

Ak dôjde k poruche systému, automaticky sa
vypne. Výstraha stavu asistenta riadenia (žltá) sa
rozsvieti a na informačnom displeji vozidla sa
zobrazí výstraha [Porucha systému, pozrite si
príručku vlastníka]. V závislosti od situácie môže
znieť zvuková signalizácia.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste, stlačením
polohového spínača P prepnite do polohy P
(Parkovanie), vypnite systém e-POWER, znovu spu-
stite systém e-POWER, pokračujte v jazde a znovu
nastavte systém ICC. Ak výstraha (žltá) bude aj
naďalej svietiť, asistent riadenia má poruchu. Hoci
je vozidlo za normálnych podmienok stále po-
jazdné, nechajte si systém skontrolovať. Odporú-
čame, aby ste pre vykonanie tohto servisného
úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

Údržba asistenta riadenia
MEVHT33A1-4B7F0042-7515-411D-8C38-DFD18C553FC7

Kamera sa nachádza nad vnútorným spätným
zrkadlom.

Z dôvodu zachovania správnej prevádzky systému
a zabránenia vzniku poruchy systému určite
dodržiavajte nasledujúce:

* Čelné sklo vždy uchovávajte v čistote.
* Do blízkosti jednotky kamery nenalepujte ná-

lepky (vrátane priehľadných materiálov) ani
nemontujte príslušenstvo.

* Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajú-
ce materiály, ako napríklad biely papier alebo
zrkadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať

negatívny dopad na schopnosť rozpoznávania
jazdných pruhov jednotky kamery.

* Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
jednotky kamery. Nedotýkajte sa objektívu
kamery, ani neodstraňujte skrutku nachádza-
júcu sa na jednotke kamery.

Ak sa kamera poškodí v dôsledku nehody, odpo-
rúčame vám navštíviť predajcu vozidiel NISSAN
alebo kvalifikovanú dielňu.

Ďalšie informácie nájdete v časti “Všeobecný
sprievodca odstraňovaním porúch” (Str. 279).

KONVENČNÝ REŽIM TEMPOMATU (fixná rýchlosť)
MEVHT33A1-1D9973D7-B158-4072-A66E-C61A9EE60E82

POZNÁMKA:

Systém ProPILOT Assist v konvenčnom režime
tempomatu (fixná rýchlosť) neponúka výstrahu
pri priblížení sa, automatickom brzdení, ani pre
asistenta riadenia.

Tento režim umožňuje udržiavať rýchlosť jazdy
približne 30 km/h (20 MPH) bez toho, aby ste
museli mať nohu položenú na plynovom pedáli.

VÝSTRAHA
* V režime konvenčného tempomatu (fixná

rýchlosť) nezaznie výstražná zvuková sig-
nalizácia, ktorá by vás upozornila, ak sa
priblížite príliš blízko k vozidlu pred vami,
pretože nerozpoznáva prítomnosť vozidla
pred vami, ani vzdialenosť medzi vozidla-
mi.

* Venujte veľkú pozornosť vzdialenosti me-
dzi vašim vozidlom a vozidlom pred vami,
inak môže dôjsť ku kolízii.

* Vždy si overte nastavenie systému ICC na
displeji systému.

* Režim konvenčného tempomatu (fixná
rýchlosť) nepoužívajte počas jazdy za na-
sledujúcich podmienok:

— Ak nie je možné udržať vozidlo pri
nastavenej rýchlosti

— V hustej premávke alebo v premávke,
kde sa rýchlosti často menia

— Na veterných alebo kopcovitých ce-
stách

— Na klzkých cestách (dážď, sneh, ľad,
atď.)

— Vo veľmi veterných oblastiach

* Ak to urobíte, môže to spôsobiť stratu
kontroly nad vozidlom a následnú nehodu.

Spínače konvenčného tempomatu (fixná rýchlosť)
MEVHT33A1-8EEDA6C7-A3FC-4A32-BF0E-6E102CD1369B

MWAF0426X
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1. Spínač <RES+>:

Obnoví nastavenie rýchlosti vozidla alebo po-
stupne zvýši rýchlosť

2. Spínač <SET->:

Nastavuje požadovanú rýchlosť alebo po-
stupne znižuje rýchlosť

3. Spínač <CANCEL>:

Deaktivuje systém bez toho, aby vymazal
nastavenú rýchlosť

4. spínač systému ProPILOT Assist:

Zapne alebo vypne systém

Displej a indikátory konvenčného režim
tempomatu (fixná rýchlosť)

MEVHT33A1-F16D53E5-F62B-4EB2-99EC-9ADFD4D7CD3D

MJVS0317X

Displej sa nachádza na displeji s informáciami o
vozidle.

1. Indikátor tempomatu:

Tento indikátor udáva stav systému ICC v
závislosti od farby.

. Indikátor tempomatu ON (sivý): Označuje, že
spínač systému ProPILOT Assist je zapnutý

. Indikátor nastavenia tempomatu (zelený):
Udáva, že je nastavená rýchlosť jazdy

. Výstraha tempomatu (žltá): Udáva, že v
systéme ICC sa vyskytla porucha

2. Indikátor nastavenia rýchlosti vozidla:

Tento indikátor udáva nastavenú rýchlosť
vozidla.
. Zelená: Tempomat aktívny
. Sivá: Pohotovostný režim tempomatu

(Jednotky rýchlosti môžete prepínať na
„km/h“ a „MPH“ (ak sú súčasťou výbavy).
Pozrite si časť “Jednotka/jazyk” (Str. 106).)

Prevádzka konvenčného režimu tempomatu (fixná rýchlosť)
MEVHT33A1-B7958E27-93F8-4BA7-8A04-45E37B56801D

MWAF0850X

Ak chcete zapnúť konvenčný režim tempomatu
(fixná rýchlosť), stlačte a podržte spínač systému
ProPILOT na dlhší čas ako približne na 1,5
sekundy.

Keď stlačením zapnete modrý spínač systému
ProPILOT, na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí displej a indikátory konvenčného režimu
tempomatu (fixná rýchlosť). Keď podržíte spínač
systému ProPILOT stlačený po dobu dlhšiu ako 1,5
sekundy, displej systému ICC zhasne. Objaví sa
indikátor tempomatu. Teraz môžete nastaviť po-
žadovanú rýchlosť jazdy. Opakovaným stlačením
spínača ProPILOT systém úplne vypnete. Keď
spínač napájania prepnete do vypnutej polohy
„OFF“, systém sa tiež automaticky vypne.

Ak chcete systém ICC použiť znovu, rýchlo stlačte
a uvoľnite spínač systému ProPILOT (režim regu-
lácie vzdialenosti medzi vozidlami) alebo ho znovu
stlačte a podržte (režim konvenčného tempoma-
tu), aby sa zapol.

VÝSTRAHA
Aby ste predišli náhodnej aktivácii tempomatu,
uistite sa, že ste vypli spínač systému ProPI-
LOT, keď systém ICC nepoužívate.

MWAF0851X

Príklad

Naštartovanie a riadenie 373
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Ak chcete nastaviť rýchlosť jazdy, zrýchlite vozidlo
na požadovanú rýchlosť, stlačte spínač <SET–> a
uvoľnite ho. (Farba indikátora tempomatu sa
zmení na zelenú a rozsvieti sa indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla.) Dajte dolu nohu z plynového
pedálu. Vaše vozidlo bude udržiavať nastavenú
rýchlosť.

* Ak chcete predbehnúť iné vozidlo, stlačte
pedál plynu. Keď plynový pedál uvoľníte,
vozidlo spomalí na nastavenú rýchlosť.

* Vozidlo nie je schopné udržiavať nastavenú
rýchlosť pri jazde nahor alebo nadol strmým
svahom. Ak sa to stane, rýchlosť vozidla
udržujte manuálne.

Ak chcete zrušiť prednastavenú rýchlosť vozidla,
použite jednu z nasledujúcich metód:

* Stlačte spínač <CANCEL>. Indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla a indikátor tempomatu sa
zmení na sivý.

* Stlačte brzdový pedál. Indikátor nastavenej
rýchlosti vozidla a indikátor tempomatu sa
zmení na sivý.

* Vypnite 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
želanú rýchlosť, stlačte nadol a uvoľnite spínač
<SET->.

* Zatlačte nahor a podržte spínač <RES+>. Keď
vozidlo dosiahne želanú rýchlosť, uvoľnite
spínač.

* Zatlačte nahor a potom rýchlo uvoľnite spínač
<RES+>. Vždy, keď to urobíte, nastavená rých-
losť vozidla sa zvýši o cca 1 km/h (1 MPH).

Ak chcete znovu nastaviť vyššiu rýchlosť, postu-
pujte podľa jedného z nasledujúcich postupov:

* Jemne stlačte brzdový pedál. Keď vozidlo
dosiahne želanú rýchlosť, stlačte nadol spínač
<SET-> a uvoľnite ho.

* Zatlačte nadol 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
vozidla sa zníži o cca 1 km/h (1 MPH).

Ak chcete obnoviť nastavenú rýchlosť vozidla,
stlačte a uvoľnite spínač <RES+>. Vozidlo obnoví
naposledy nastavenú rýchlosť jazdy, ak je rýchlosť
vozidla vyššia ako 30 km/h (20 MPH).

Systém je prechodne nedostupný
MEVGUID-35495F3A-3891-42B9-86C5-3C9C5EBB8FB0

Zvuková signalizácia znie za nasledovných pod-
mienok a ovládanie sa automaticky zruší.

* Keď radiaca páka nie je v polohe D (jazda
dopredu)

* Keď je parkovacia brzda aktivovaná
* Keď je systém VDC/ESP (vrátane systému

kontroly trakcie) v prevádzke
* Keď je systém VDC/ESP vypnutý
* Keď koleso preklzáva
Výstraha

MJVS1003X

Ak systém nefunguje správne, znie zvuková signa-
lizácia a farba indikátora tempomatu sa zmení na
žltú.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa farba indikátora tempomatu zmení na žltú
(výstraha tempomatu), vozidlo zaparkujte na bez-
pečnom mieste. Vypnite systém e-POWER, znovu
zapnite systém e-POWER, pokračujte v jazde a
potom vykonajte nastavenie znovu.

Ak nastavenie nie je možné alebo ak zostane
indikátor rozsvietený, môže to znamenať, že
systém má poruchu. Hoci je vozidlo za normál-
nych podmienok stále pojazdné, nechajte si
vozidlo skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre
vykonanie tohto servisného úkonu navštívili
predajcu vozidiel NISSAN alebo autorizovaný
servis.
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MEVHT33A1-1E697A6A-7B87-4B8D-B8B3-D4416CD669CD

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému inteligentnej núdzovej
brzdy so systémom detekcie chodcov môže
spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov je doplnko-
vou pomôckou pre vodiča. Nie je náhradou
pozornosti vodiča pri sledovaní situácie v
premávke, ani ho nezbavuje zodpoved-
nosti za bezpečnú jazdu. Nedokáže zabrá-
niť nehodám spôsobeným nepozornosťou
alebo nebezpečnými technikami jazdy.

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov nefunguje vo
všetkých jazdných, dopravných, poveter-
nostných, ani cestných podmienkach.

Systém inteligentnej núdzovej brzdy môže vodičo-
vi pomôcť, keď hrozí nebezpečenstvo čelnej kolízie

* s vozidlom idúcim pred vami vo vašom jazd-
nom pruhu

* s chodcom pred vami vo vašom jazdnom
pruhu

* S cyklistom vpredu v jazdnom pruhu (ak je
súčasťou výbavy)

Asistencia na križovatke (ak je vo výbave) môže
vodičovi pomôcť, keď hrozí nebezpečenstvo čelnej
kolízie

* Keď zabočíte doprava alebo doľava a križujete
cestu prichádzajúcemu vozidlu.

* Keď zabočíte doprava alebo doľava, rozpozná

sa chodec v priamom smere a očakáva sa, že
vstúpi do cesty vášmu vozidlu.

MWAF0644X

Systém inteligentnej núdzovej brzdy s detekciou
chodcov využíva na meranie vzdialenosti od vo-
zidla idúceho pred vami vo vašom jazdnom pruhu
radarový snímač , ktorý sa nachádza v prednej
časti vozidla.

Za účelom ochrany chodcov a cyklistov používa
systém inteligentnej núdzovej brzdy okrem rada-
rového snímača aj kameru , ktorá je namonto-
vaná za čelným sklom.

Naštartovanie a riadenie 375
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MWAF1284X

Kontrolka núdzového stavu systému Intelli-
gent Emergency Braking
Indikátor rozpoznávania vpredu (na displeji s
informáciami o vozidle)
Výstražná kontrolka vypnutia (OFF) systému
inteligentného núdzového brzdenia (na pa-
neli meračov)

Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

PREVÁDZKA SYSTÉMU INTELIGENTNEJ NÚDZO-
VEJ BRZDY SO SYSTÉMOM DETEKCIE CHODCOV

MEVHT33A1-14634759-5958-4676-8862-1779DFEC01DC
Ak sa zistí riziko čelnej kolízie, systém inteligentné-
ho núdzového brzdenia s detekciou chodcov
najprv upozorní vodiča blikaním indikátora detek-
cie vozidla pred vozidlom (žltá) na informačnom
displeji vozidla a zvukovým upozornením a spôso-
bí, že brzdový systém začne pulzovať (rýchlo
čiastočne zabrzdí). Okrem toho systém aplikuje
čiastočné brzdenie.

Ak vodič rýchlo a silno stlačí brzdový pedál, ale
systém rozpozná, že stále hrozí riziko čelnej kolízie,
systém automaticky zvýši brzdnú silu.

Ak vodič nezakročí, systém inteligentného núdzo-
vého brzdenia s detekciou chodcov vydá druhé
vizuálne (červené a biele blikanie) a zvukové
varovanie. Potom systém použije čiastočné brzde-
nie, keď je splnená podmienka.

Ak hrozí nebezpečenstvo kolízie, systém inteligent-
ného núdzového brzdenia s detekciou chodcov
automaticky prudšie zabrzdí.

Systém inteligentnej núdzovej brzdy so systémom
detekcie chodcov bude fungovať pri jazde s
vozidlom rýchlosťou vyššou ako približne 5 km/h
(3 MPH).

Pri funkcii detekcie chodcov a cyklistov (ak je
namontovaná) funguje systém inteligentného nú-
dzového brzdenia s detekciou chodcov pri rýchlo-
stiach 10 - 80 km/h (6 - 50 MPH).

Asistencia na križovatke (ak je vo výbave) pracuje
vo vašom vozidle pri rýchlostiach 10 - 25 km/h (6 -
16 MPH).
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Pri zatáčaní doľava alebo doprava sa musí aktivo-
vať signál odbočenia, aby sa zabezpečilo, že
prichádzajúce vozidlá môže asistent na križovatke
rozpoznať.

MWAF1019X

Asistent na križovatke pre prichádzajúce vozidlo

MWAF1020X

Asistent na križovatke pre chodcov

POZNÁMKA:
* Keď systém inteligentného núdzového

brzdenia so systémom detekcie chodcov
začne brzdiť, rozsvietia sa brzdové svetlá
vozidla.

* Keď systém inteligentného núdzového
brzdenia so systémom detekcie chodcov
zaznamená prekážku v dráhe vozidla a
zobrazí výstrahu inteligentného núdzového
brzdenia, môžete z motorového priestoru
počuť hluk, pretože vozidlo predpripraví
brzdy, aby zlepšilo čas odozvy.

V závislosti od rýchlosti a vzdialenosti od vozidla,
chodca alebo cyklistu idúceho pred vami, ako aj
jazdných a cestných podmienok môže systém
pomôcť vodičovi zabrániť čelnej kolízie, prípadne
môže pomôcť zmierniť následky, ak je kolízia
neodvratná.

Ak vodič ovláda volant, zrýchľuje alebo brzdí,
systém inteligentného núdzového brzdenia so
systémom detekcie chodcov bude fungovať ne-
skôr alebo nebude fungovať vôbec.

Automatické brzdenie prestane za nasledovných
podmienok:

* Keď otočíte volantom tak, ako je nevyhnutné,
aby ste sa vyhli kolízii.

* Keď je stlačený plynový pedál.
* Keď už viac nie je rozpoznávané vozidlo alebo

chodec pred vami.
Ak systém inteligentného núdzového brzdenia so
systémom detekcie chodcov zastavil vozidlo, vo-
zidlo zostane stáť približne 2 sekundy, než sa
uvoľnia brzdy.

Pri zošliapnutí brzdového pedála počas brzdenia
systémom môžete cítiť zmenu sily na pedáli a
môžete počuť zvuk a vibrácie. Je to normálne a
neznamená to poruchu. Okrem toho je možné
zvýšiť brzdnú silu zvýšením odporu pedálu.

Naštartovanie a riadenie 377
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ZAPNUTIE/VYPNUTIE SYSTÉMU INTELIGENTNEJ NÚDZOVEJ BRZDY SO SYSTÉMOM DETEKCIE CHODCOV
MEVHT33A1-E1073118-7F8E-4B45-8302-E7059CCE1F9F

MWAF1285X

Výstražná kontrolka vypnutia (OFF) systému
inteligentného núdzového brzdenia (na pa-
neli meračov)
Displej s informáciami o vozidle
Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť systém inteligent-
nej núdzovej brzdy so systémom detekcie chod-
cov, vykonajte nasledujúce kroky.

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
brazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo rolovania. Pomocou rolovacieho voliča

vyberte položku [Asistencia pre vodiča]. Potom
stlačte rolovací volič.

2. Typ A:

Zvoľte [Núdzové brzdenie] a stlačte rolovací
volič. Potom vyberte položku [Vpredu] a stla-
čením posuvného ovládača zapnite alebo
vypnite systém.

Typ B:

Zvoľte [Núdzové brzdenie] a stlačte rolovací
volič, čím systém zapnete alebo vypnete.

Ak je systém inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov vypnutý, rozsvieti sa
výstražná kontrolka vypnutia (OFF) systému inte-
ligentného núdzového brzdenia.

POZNÁMKA:
* Vypnutie systému dynamickej kontroly vo-

zidla (VDC)/elektronického stabilizačného
programu (ESP) spôsobí, že systém inteli-
gentného núdzového brzdenia s detekciou
chodcov nebude dostupný bez ohľadu na
nastavenia zvolené na informačnom displeji
vozidla.

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov sa automaticky
zapne pri opätovnom naštartovaní systému
e-POWER.

* Inteligentný systém varovania pred čelnou
zrážkou je integrovaný do systému inteli-
gentného núdzového brzdenia. Systém in-
teligentného varovania pred čelnou kolíziou
nemožno zvoliť osobitne. Ak je vypnutý
systém inteligentnej núdzovej brzdy so sy-
stémom detekcie chodcov, je vypnutý aj
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systém inteligentného varovania pred čel-
nou kolíziou.

OBMEDZENIA SYSTÉMU INTELIGENTNEJ NÚDZO-
VEJ BRZDY SO SYSTÉMOM DETEKCIE CHODCOV

MEVHT33A1-D3D63CC2-D735-4134-ACD0-5A1C3F3BEC19

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému inte-
ligentnej núdzovej brzdy so systémom detek-
cie chodcov. Ak nebudete vozidlo používať v
súlade s týmito obmedzeniami systému, môže
to mať za následok vážne zranenie alebo
usmrtenie.

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov nemôže de-
tekovať všetky vozidlá, chodcov alebo
cyklistov za všetkých podmienok.

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov nedetekuje
nasledovné objekty:

— Malých chodcov (vrátane malých detí)
a zvieratá.

— chodcov na vozíkoch alebo chodcov
používajúcich dopravné prostriedky,
ako sú napríklad skútre, deťmi obslu-
hované hračky alebo skateboardy,

— chodcov, ktorí sedia alebo ktorí z iných
dôvodov nie sú v úplne vzpriamenej
alebo kráčajúcej polohe,

— prechádzajúce vozidlá.

— prekážky na ceste.

— Zaparkované vozidlá.

* Asistent na križovatke (ak je vo výbave)
nedetekuje nasledovné:

— Vozidlo prichádzajúce spredu k vášmu
vozidlu.

MWAF1021X

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov má určité
výkonové obmedzenia.

— Ak je v dráhe vozidla statické vozidlo,
systém inteligentnej núdzovej brzdy s
detekciou chodcov nebude fungovať,
keď s vozidlom jazdíte rýchlosťami nad
približne 100 km/h (62 MPH).

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy s
detekciou chodcov nebude fungovať, keď
sa chodci a cyklisti (modely s detekciou
cyklistov) nachádzajú na tmavých mie-
stach alebo v tuneloch, a to dokonca ani v
prípade, že sa tam nachádza pouličné
osvetlenie.

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy s
detekciou chodcov nemusí fungovať, ak je
vozidlo pred vami úzke (napr. motocykel).

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy s
detekciou chodcov nemusí fungovať, ak je
rozdiel v rýchlosti medzi dvoma vozidlami
príliš malý.

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov nemusí apli-
kovať brzdenie, keď je rýchlosť vozidla
vysoká v prevádzkovom rozsahu.

* V prípade chodcov systém inteligentnej
núdzovej brzdy so systémom detekcie
chodcov nemusí vyslať prvú výstrahu.

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy so
systémom detekcie chodcov nemusí fun-
govať správne alebo detekovať vozidlo,
chodca alebo cyklistu (modely s detekciou
cyklistov) vpredu za nasledovných pod-
mienok:

— V tme alebo hmlistom prostredí, ako je
noc alebo tunel, vrátane prípadov, keď
sú reflektory vozidla vypnuté alebo
stlmené alebo sú koncové svetlá vo-
zidla pred vami vypnuté.

— Keď smer kamery rozladený.

— Slabá viditeľnosť (podmienky ako na-
príklad dážď, sneženie, hmla, prachové
búrky, piesočné búrky a voda rozstrie-
kaná po ceste inými vozidlami).

— Pri prudkom klesaní z kopca alebo na
cestách s ostrými zákrutami.

Naštartovanie a riadenie 379
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— Pri jazde na hrboľatom povrchu cesty,
ako sú napríklad nerovné prašné cesty.

— Ak oblasť radarového snímača prekrý-
vajú nečistoty, ľad, sneh alebo iný
materiál.

— Ak je rušený inými radarovými zdrojmi.

— Ak je oblasť kamery na čelnom skle
zahmlená alebo pokrytá nečistotami,
kvapkami vody, ľadom, snehom atď.

— Keď je pred prednou kamerou silné
svetlo (napr. slnečné svetlo alebo diaľ-
kové svetlá prichádzajúcich vozidiel).
Silné svetlo, ktoré spôsobuje, že pries-
tor okolo chodca alebo cyklistu 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
pozadím, napríklad keď má oblečený
odev podobnej farby alebo podobného
vzoru, aký má pozadie.

— Profil chodca čiastočne zastretý alebo
neidentifikovateľný; napríklad v dô-
sledku transportovania batožiny, tlače-
nie kočíka, prípadne ak má na sebe
objemný alebo veľmi voľný odev alebo
príslušenstvo, alebo je v jedinečnej
póze (ako je dvíhanie rúk).

— Keď sa poloha vášho vozidla alebo
jeho pohyb rýchlo alebo výrazne zmení
(napríklad zmena jazdného pruhu, oto-

čenie vozidla, trhnutie volantu, náhla
akcelerácia alebo spomalenie).

— Ak vaše vozidlo, vozidlo, chodec alebo
cyklista pred vami sa rýchlo alebo
výrazne hýbe, takže systém nemôže
detekovať a reagovať načas (napríklad
sa chodec rýchlo pohybuje smerom k
vozidlu v jeho tesnej blízkosti, trhnutie
vozidlom, zmena jazdného pruhu, od-
bočenie, strmé riadenie, náhla akcele-
rácia alebo spomalenie).

— Keď vozidlo, chodec alebo cyklista je v
rámci cesty vozidla vpred.

— Ak rýchlostný rozdiel medzi dvomi
vozidlami je malý.

— Napríklad 15 sekúnd po spustení sy-
stému e-POWER.

— Ak je vozidlo vpredu alebo prichádza-
júce vozidlo má jedinečný alebo neob-
vyklý tvar, extrémne nízku alebo
vysokú svetlosť výšok alebo má neob-
vyklý náklad alebo je úzke (napríklad a
motocykel).

— Keď vozidlo, chodec alebo cyklista sa
nachádzajú v blízkosti dopravnej
značky, reflexnej oblasti (napríklad vo-
da na vozovke) alebo sa nachádza v
tieni.

— Keď je viacero chodcov alebo cyklistov
zoskupených.

— Keď je výhľad chodca alebo cyklistu
zatienený vozidlom alebo iným objek-
tom.

— Keď ťaháte príves alebo iné vozidlo.

* Asistent na križovatke (ak je súčasťou
výbavy) nemusí pracovať správne alebo
detekovať prichádzajúce vozidlo, či chodca
za nasledovných podmienok:

— Pri jazde v jazdnom pruhu, oddelenom
viac ako 2 jazdnými pruhmi od prichá-
dzajúcich vozidiel, keď odbočujete
vpravo/vľavo.

— Keď priamo nečelíte prichádzajúcemu
vozidlu počas odbočovania vpravo/
vľavo.

— Keď križujete jazdný pruh prichádza-
júceho vozidla a prichádzajúce vozidlo
sa blíži.

MWAF1024X

— Keď ostro odbočujete alebo ste na
veľmi širokej zákrute.

— Keď stredová čiara nebola systémom
rozpoznaná.
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— Keď je tam veľa prichádzajúcich vozi-
diel, ktoré idú za sebou v rade.

MWAF1025X

— Keď je jazdný pruh širší alebo užší, ako
je normálne.

— Keď sa stredová čiara nachádza v
blízkosti označenia cesty.

* Výkon systému sa môže zhoršiť v nasle-
dovných podmienkach:

— Jazdíte s vozidlom na klzkej vozovke.

— Jazdíte s vozidlom v kopci.

— Keď na zadné sedadlá alebo do bato-
žinového priestoru vášho vozidla na-
ložíte mimoriadne ťažký náklad.

* Systém je navrhnutý tak, aby v rámci
určitých obmedzení automaticky kontro-
loval funkčnosť snímača (radaru a kamery),
v rámci určitých obmedzení. Systém
možno nezistí niektoré formy prekážok
oblasti snímača, ako napríklad ľad, sneh,

blato, nálepky. V týchto prípadoch systém
nemusí byť schopný správne upozorniť
vodiča. Uistite sa, že pravidelne kontrolu-
jete a čistíte oblasti snímačov.

* Pri určitých cestných alebo jazdných pod-
mienkach môže systém inteligentnej nú-
dzovej brzdy s detekciou chodcov
nečakane aplikovať čiastočné brzdenie.
Ak je potrebné zrýchlenie, pokračujte v
stláčaní plynového pedálu, aby ste obišli
systém.

* Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej
signalizácie a nemusí ju byť počuť.

* Brzdné dráhy sa na klzkých povrchoch
predlžujú.

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy s
detekciou chodcov môže pracovať, ak sú
nasledovné obrysy podobné chodcom ale-
bo cyklistom (modely s detekciou cyklistu),
alebo ak majú podobnú veľkosť a polohu
ako koncové svetlá motocykla a vozidla.

— Farba, tieň alebo vzor na ceste, krajnici
alebo stene (vrátane vyblednutej a
neštandardných označení na vozovke).

— Tvar formovaný štruktúrami cesty
vpredu (ako sú tunely, viadukty, do-
pravné značenie, na boku nainštalo-
vané reflektory vozidiel, reflexné prvky
a vodiace lišty), predmety na krajnici
(stromy, budovy) a zdroje osvetlenia.

— Tvar tvorený predmetmi na ceste, ako
sú stromy, osvetlenie, tiene alebo bu-
dovy.

* Systém inteligentného núdzového brzde-
nia s detekciou chodcov sa môže udržiavať
v prevádzke, keď vozidlo vpredu a odbo-
čuje vpravo alebo vľavo.

* Systém inteligentného núdzového brzde-
nia s detekciou chodcov môže byť v pre-
vádzke, keď sa vaše vozidlo blíži a míňa
vozidlo vpredu.

* V závislosti na tvare vozovky (cesta so
zákrutou, vstup a výstup zo zákruty, vlnitá
cesta, regulované jazdné pruhy, práce na
ceste, atď.), funkcia môže byť aktívna
dočasne v prípade vozidla prichádzajúce-
ho spredu vášho vozidla.

* Systém inteligentnej núdzovej brzdy s
detekciou chodcov môže reagovať na:

MWAF1026X

— Predmety na krajnici (dopravná
značka, zvodidlá, chodci alebo cyklisti,
vozidlo atď.)

Naštartovanie a riadenie 381
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— Predmety nad vozovkou (nízky most,
dopravná značka atď.)

— Predmety na povrchu vozovky (želez-
ničná trať, mriežka, oceľový plech atď.).

— Predmety v parkovacej garáži (nosník,
atď.)

— Chodci, cyklisti alebo motocykle pribli-
žujúce sa do jazdného pruhu.

— Chodcov a cyklistov, keď jazdíte sme-
rom dole napríklad po úzkych alejach.

— Chodci a cyklisti, ktorí sa dočasne
presúvajú alebo sa približujú k jazdné-
mu pruhu, aby sa vyhli prekážkam ba
boku cesty.

— Objekty na ceste, ako sú stromy.

— Vozidlá, chodcov, cyklistov, motocykle
alebo predmety vo vedľajšom pruhu
alebo blízko vozidla.

— Prichádzajúci chodci a cyklisti.

* Asistent na križovatke (ak je súčasťou
výbavy) môže reagovať na nasledovné pri
odbočovaní vpravo/vľavo:

— Keď prichádzajúce vozidlo alebo pre-
chádzajúci chodec už opustil cestu
vášho vozidla.

— Ak ste blízko vpredu prichádzajúceho
vozidla alebo prechádzajúceho chodca.

— Keď prichádzajúce vozidlo alebo pre-
chádzajúci chodec zastane skôr, ako
vstúpi do dráhy vášho vozidla.

— Keď prichádzajúce vozidlo odbočuje

vpravo alebo vľavo pred vašim vozid-
lom.

* Asistent na križovatke (ak je vo výbave)
môže reagovať nasledovne:

— Keď pohyb prichádzajúceho vozidla
nie je možné predvídať v dôsledku
náhleho odbočenia vľavo / vpravo,
alebo spomalenia prichádzajúcich vo-
zidiel.

* Brzdné dráhy sa na klzkých povrchoch
predlžujú.

* Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej
signalizácie a nemusí ju byť počuť.
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Pri jazde na niektorých typoch ciest, ako sú
napríklad veterné cesty, kopcovité cesty, cesty so
zákrutami, úzke cesty alebo cesty vo výstavbe či
na svahoch, môže systém rozpoznávať vozidlá v
inom jazdnom pruhu, prípadne dočasne nemusí
rozpoznať vozidlo jazdiace pred vami. Toto môže
spôsobiť nesprávne fungovanie systému.

Na rozpoznávanie vozidiel môže mať vplyv aj
činnosť vozidla (manévre riadenia alebo poloha v
jazdnom pruhu atď.), prípadne stav vozidla. Ak sa
to stane, systém vás môže upozorniť nečaka-
ným bliknutím indikátora systému a zvukovou
signalizáciou. Správnu vzdialenosť od vozidla
idúceho pred vami musíte regulovať manuálne.

SYSTÉM JE PRECHODNE NEDOSTUPNÝ
MEVHT33A1-6DEACBF5-FBF9-460C-8966-2BA4DBBE62B2

Situácia A
MEVHT33A1-74213B11-0446-4041-9078-7D719817D93C

Za nasledujúcich podmienok bliká výstražná kon-
trolka inteligentného núdzového brzdenia OFF a
systém sa automaticky vypne.

* Oblasť kamery na čelnom skle je zahmlená
alebo zamrznutá.

* Oblasť kamery na čelnom skle je pokrytá
súvislou vrstvou nečistôt atď.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Skontrolujte, či je čelné sklo čisté a pred kamerou
nie je ľad / zahmlenie. Ak je to potrebné, pre-
vádzkujte funkciu rozmrazovania Max alebo vy-
hrievania predného okna (ak je vo výbave), aby sa
vyčistilo. Môže to trvať niekoľko minút.

Keď už vyššie uvedené podmienky neexistujú,
systém inteligentného núdzového brzdenia s de-
tekciou chodcov sa automaticky obnoví.

Situácia B
MEVHT33A1-6A7423C6-B979-49A4-95CF-059AA9FEF668

Za nasledujúcich podmienok bude blikať kontrolka
OFF systému Inteligentnej núdzovej brzdy bez
sprievodnej správy na displeji s informáciami o
vozidle.

* Na prednú časť vozidla svieti prudké svetlo.

* Teplota v kabíne je na priamom slnečnom
žiarení vyššia ako približne 40 °C (104 °F).

* Snímač radaru môže prijímať rušenie z iného
radarového zdroja a prílišný odraz z iných
vozidiel (napríklad keď míňate vozidlá v do-
pravnej zápche).

* Jednotka kamery detekuje, že to nie je správne
zarovnané.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Žiadny. Keď už vyššie uvedené podmienky neexi-
stujú, systém inteligentného núdzového brzdenia s
detekciou chodcov sa automaticky obnoví.

POZNÁMKA:

Keď je vnútorná časť priestoru čelného skla v
blízkosti kamery zahmlená alebo zamrznutá, jej
vyčistenie po zapnutí klimatizácie bude chvíľu
trvať. Ak sa v tomto priestore objavia nečistoty,
odporúčame vám navštíviť predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Podmienka C
MEVHT33A1-DF6072C9-6D96-4927-B803-9E324390D570

V nasledujúcej situácii sa rozsvieti výstražná kon-
trolka vypnutia systému inteligentnej núdzovej
brzdy a na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí výstražná správa [Dočasne vypnuté,
predný radar zablokovaný].

* Oblasť snímača v prednej časti vozidla je
pokrytá nečistotami alebo je zanesená

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka, zastavte vo-
zidlo na bezpečnom mieste a systém e-POWER
vypnite. Skontrolujte oblasť snímača v prednej
časti vozidla a odstráňte blokovanie. Reštartujte
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systém e-POWER. Ak výstražná kontrolka nepre-
stane svietiť po niekoľko minútovej jazde, nechajte
si skontrolovať systém inteligentného núdzového
brzdenia s detekciou chodcov. Odporúčame, aby
ste pre vykonanie tohto servisného úkonu navští-
vili predajcu vozidiel NISSAN alebo autorizovaný
servis.

Podmienka D
MEVGUID-36B54D6D-B8FE-460F-9A98-587A38B31322

V nasledujúcej situácii sa rozsvieti výstražná kon-
trolka vypnutia systému inteligentnej núdzovej
brzdy a na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí výstražná správa [Dočasne vypnuté,
predný radar zablokovaný].

* Pri jazde po cestách s obmedzenou infra-
štruktúrou alebo s budovami (napríklad dlhé
mosty, púšte, zasnežené polia, jazda popri
dlhých stenách).

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak už vyššie uvedené podmienky neexistujú, sy-
stém inteligentného núdzového brzdenia s detek-
ciou chodcov sa automaticky obnoví.

Stav E:
MEVGUID-E7D840BE-829F-4D25-BDE7-B3046860AEC5

Ak je systém dynamickej kontroly vozidla (VDC)/
elektronického stabilizačného programu (ESP) vy-
pnutý, systém inteligentného núdzového brzdenia
nebude fungovať. V takomto prípade fungujú len
vizuálne a zvukové výstrahy. Rozsvieti sa výstražná
kontrolka vypnutia systému inteligentnej núdzovej
brzdy.

Činnosť, ktorú treba podniknúť

Keď je systém VDC/ESP ZAP, systém inteligentné-

ho núdzového brzdenia s detekciou chodcov sa
automaticky obnoví.

PORUCHA SYSTÉMU
MEVHT33A1-47FE30D4-2477-4074-88FC-E8F10D7D4BA5

Ak dôjde k poruche systému inteligentného nú-
dzového brzdenia s detekciou chodcov, automa-
ticky sa vypne, zaznie zvukový signál, rozsvieti sa
(žltá) výstražná kontrolka vypnutia systému inteli-
gentného núdzového brzdenia a zobrazí sa vý-
straha [Porucha systému Pozrite si príručku
vlastníka] na informačnom displeji vozidla.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka (žltá), zastavte
vozidlo na bezpečnom mieste. Systém e-POWER
vypnite a znovu naštartujte. Ak kontrolka naďalej
svieti, nechajte systém inteligentného núdzového
brzdenia so systémom detekcie chodcov skontro-
lovať. Odporúčame, aby ste pre vykonanie tohto
servisného úkonu navštívili predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-8CA11B9B-B1C6-4337-B8E4-D8AD5460BC38

MWAF0644X

Radarový snímač sa nachádza v prednej časti
vozidla. Kamera sa nachádza v hornej časti
čelného skla.

Aby sa zaistila správna prevádzka systému inteli-
gentnej núdzovej brzdy so systémom detekcie
chodcov, uistite sa, že dodržíte nasledujúce body:

* Vždy uchovajte oblasť snímača v prednej časti
vozidla a čelného skla čistú.

* Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
snímačov (napr. nárazník, čelné sklo).

* Prednú časť vozidla v oblasti snímača neza-
krývajte ani na ňu neprilepujte nálepky alebo
podobné predmety. Mohlo by to spôsobiť
zlyhanie alebo poruchu.

* Do blízkosti priestoru snímača nedávajte ko-
vové objekty (kryt kefiek atď.). Mohlo by to
spôsobiť zlyhanie alebo poruchu.

* Na prístrojovú dosku neumiestňujte odrážajú-
ce materiály, ako napríklad biely papier alebo
zrkadlo. Odrážanie slnečného svetla môže mať
negatívny dopad na rozpoznávaciu schopnosť
jednotky kamery.

* Prednú časť vozidla v oblasti snímača neupra-
vujte, nedemontujte ani nemaľujte. Pred pri-
spôsobením alebo obnovou oblasti snímača
sa odporúča navštíviť predajcu vozidiel NISSAN
alebo autorizovaný servis.
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MEVHT33A1-DD09929F-5EE9-4DE3-8ADD-A90FC8F483A1

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému inteligentného varovania
pred čelnou kolíziou môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Systém inteligentného varovania pred čel-
nou kolíziou pomáha varovať vodiča pred
kolíziou, ale kolízii sa už nevyhne. Je na
zodpovednosti vodiča, aby dával pozor,
jazdil bezpečne a ovládal vždy vozidlo.

Systém inteligentného varovania pred čelnou
kolíziou môže pomôcť upozorniť vodiča, keď dôjde
k náhlemu brzdeniu druhého vozidla idúceho pred
vozidlom pred ním v rovnakom jazdnom pruhu.

MWAF0646X

Systém inteligentného varovania pred čelnou
kolíziou využíva radarový snímač umiestnený v
prednej časti vozidla na meranie vzdialenosti od
druhého vozidla pred vami v rovnakom jazdnom
pruhu.

MWAF1286X

Indikátor rozpoznávania vpredu (na displeji s
informáciami o vozidle)
Výstražná kontrolka vypnutia (OFF) systému
inteligentného núdzového brzdenia (na pa-
neli meračov)
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MJVS0294X

PREVÁDZKA SYSTÉMU INTELIGENTNÉHO
VAROVANIA PRED ČELNOU KOLÍZIOU

MEVHT33A1-57AB9B2D-DD18-4FE3-84DE-E2CD45ED8B35
Systém inteligentného varovania pred čelnou
kolíziou je v prevádzke pri rýchlosti približne nad
5 km/h (3 MPH).

Ak existuje potenciálne riziko čelnej kolízie, systém
inteligentného varovania pred čelnou kolíziou
bude varovať vodiča blikaním indikátora rozpoz-
nania vozidla pred vami a vydávaním zvukového
signálu.
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PREPNUTIE SYSTÉMU INTELIGENTNÉHO VAROVANIA PRED ČELNOU KOLÍZIOU DO STAVU ON/OFF
MEVHT33A1-F0C84970-5CA4-439E-A63F-8F9090E635CD

MWAF1285X

Výstražná kontrolka vypnutia (OFF) systému
inteligentného núdzového brzdenia (na pa-
neli meračov)
Displej s informáciami o vozidle
Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť systém inteligent-
ného varovania pred čelnou kolíziou, vykonajte
nasledujúce kroky.

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
brazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo rolovania. Pomocou rolovacieho voliča

vyberte položku [Asistencia pre vodiča]. Potom
stlačte rolovací volič.

2. Typ A:

Zvoľte „Núdzové brzdenie“ a stlačte rolovací
volič. Potom vyberte položku [Vpredu] a stla-
čením posuvného ovládača zapnite alebo
vypnite systém.

Typ B:

Zvoľte [Núdzové brzdenie] a stlačte rolovací
volič, čím systém zapnete alebo vypnete.

Ak je systém inteligentného varovania pred čelnou
kolíziou vypnutý, rozsvieti sa výstražná kontrolka
VYP systému inteligentného núdzového brzdenia
(žltá).

POZNÁMKA:
* Systém inteligentného varovania pred čel-

nou kolíziou sa automaticky zapne pri opä-
tovnom naštartovaní systému e-POWER.

* Inteligentný systém varovania pred čelnou
zrážkou je integrovaný do systému inteli-
gentného núdzového brzdenia. Systém in-
teligentného varovania pred čelnou kolíziou
nemožno zvoliť osobitne. Keď je systém
inteligentného núdzového brzdenia vypnu-
tý, je vypnutý aj systém inteligentného
varovania pred čelnou zrážkou.
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OBMEDZENIA SYSTÉMU IINTELIGENTNÉ-
HO VAROVANIA PRED ČELNOU KOLÍZIOU

MEVHT33A1-63341D8F-7FC5-4938-8058-11084466DEC5

MJVS0295X

Ilustrácia A

MJVS0296X

Ilustrácia B

MJVS0297X

Ilustrácia C
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MJVS0298X

Ilustrácia D

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému inte-
ligentného varovania pred čelnou kolíziou. Ak
nebudete vozidlo používať v súlade s týmito
obmedzeniami systému, môže to mať za ná-
sledok vážne zranenie alebo usmrtenie.

* Systém inteligentného varovania pred čel-
nou kolíziou nedokáže rozpoznať všetky
vozidlá za každých podmienok.

* Radarový snímač nerozpoznáva nasledu-
júce predmety:

— Chodcov, zvieratá alebo prekážky na
vozovke

— Prichádzajúce vozidlá

— Prechádzajúce vozidlá

* (Obrázok A) Systém inteligentného varo-
vania pred čelnou kolíziou nefunguje, keď
je vozidlo pred vami úzke, napríklad ak ide
o motocykel.

* Radarový snímač nemusí rozpoznať vo-
zidlo idúce pred vami v nasledujúcich
prípadoch:

— Sneh alebo ťažký dážď

— Ak radarový snímač prekrývajú neči-
stoty, ľad, sneh alebo iný materiál

— Ak je rušený inými radarovými zdrojmi

— Ak prechádzajúce vozidlá rozstrekujú
sneh alebo posypový materiál.

— Jazda v tuneli

— Ťahanie prívesu

* (Ilustrácia B) Keď je vozidlo vpredu vle-
čené.

* (Ilustrácia C) Keď je vzdialenosť vozidla
vpredu malá, prekáža lúču z radarového
snímača.

* (Ilustrácia D) Pri prudkom klesaní z kopca
alebo na cestách s ostrými zákrutami.

* Systém je navrhnutý tak, aby v rámci

určitých obmedzení automaticky kontro-
loval funkčnosť snímača. Systém možno
nezistí niektoré formy prekážok oblasti
snímača, ako napríklad ľad, sneh, nálepky.
V týchto prípadoch systém nemusí byť
schopný správne upozorniť vodiča. Uistite
sa, že pravidelne kontrolujete a čistíte
oblasť snímača.

* Nadmerný hluk bude rušiť zvuk výstražnej
signalizácie a nemusí ju byť počuť.

Naštartovanie a riadenie 389
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MSSD0253

Pri jazde na niektorých typoch ciest, ako sú
napríklad veterné cesty, kopcovité cesty, cesty so
zákrutami, úzke cesty alebo cesty vo výstavbe,
môže radarový snímač rozpoznávať vozidlá v inom
jazdnom pruhu, prípadne dočasne nemusí roz-
poznať vozidlo jazdiace pred vami. Môže to spô-
s o b i ť n e s p r á v n e f u n g o v a n i e s y s t é m u
inteligentného varovania pred čelnou kolíziou.

Na rozpoznávanie vozidiel môže mať vplyv aj
činnosť vozidla (manévre riadenia alebo poloha v
jazdnom pruhu atď.), prípadne stav vozidla. Ak sa
to stane, systém vás môže varovať bliknutím
indikátora detekcie predbiehajúceho vozidla a
neočakávaným zvukovým signálom. Správnu
vzdialenosť od vozidla idúceho pred vami musí-
te regulovať manuálne.

SYSTÉM JE PRECHODNE NEDOSTUPNÝ
MEVHT33A1-61FC37A3-8655-448B-9D12-5CDC96B32874

Situácia A
MEVHT33A1-F5FFA79B-EA98-41B1-9FF5-1044BE196F95

Systém inteligentného varovania pred čelnou
kolíziou sa automaticky vypne, keď snímač radaru
nasníma rušenie z iného radarového zdroja, čo
znemožní zistenie vozidla vpredu. Výstražná kon-
trolka pre OFF systému inteligentného núdzového
brzdenia (žltá) bude blikať.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak vyššie uvedené podmienky už neexistujú, sy-
stém inteligentného varovania pred čelnou kolí-
ziou sa automaticky obnoví.

Situácia B
MEVHT33A1-D5336B1E-8EA8-4DFB-B46F-4C73988D0BDE

Za nasledovných podmienok je možné detekovať
vozidlo vpredu, systém inteligentného varovania
pred čelnou kolíziou sa automaticky vypne.

Výstražná kontrolka (žltá) systému inteligentného
núdzového brzdenia OFF bude blikať a na displeji s

informáciami o vozidle sa objaví správa [Dočasne
deaktivované Predný radar blokovaný].

* Oblasť snímača v prednej časti vozidla je
pokrytá nečistotami alebo je zanesená

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak bude výstražná kontrolka (žltá) blikať, zastavte s
vozidlom na bezpečnom mieste, stlačte spínač v
polohe P a zaraďte pozíciu P (parkovanie) a vypnite
systém e-POWER. Pomocou mäkkej tkaniny vyči-
stite kryt radaru v prednej časti vozidla a znovu
naštartujte systém e-POWER. Ak výstražná kon-
trolka neprestáva svietiť, dajte si skontrolovať
systém inteligentného varovania pred čelnou ko-
líziou. Odporúčame, aby ste pre vykonanie tohto
servisného úkonu navštívili predajcu vozidiel
NISSAN alebo autorizovaný servis.

* Pri jazde po cestách s obmedzenou infra-
štruktúrou alebo s budovami (napríklad dlhé
mosty, púšte, zasnežené polia, jazda popri
dlhých stenách)

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak vyššie uvedené podmienky už neexistujú, sy-
stém inteligentného varovania pred čelnou kolí-
ziou sa automaticky obnoví.

PORUCHA SYSTÉMU
MEVHT33A1-83445603-B261-4EF2-8FD3-2C68A869F5C2

Ak dôjde k poruche systému inteligentného varo-
vania pred čelnou kolíziou, automaticky sa vypne,
zaznie zvuková signalizácia, rozsvieti sa výstražný
(žltý) indikátor vypnutia systému inteligentnej
núdzovej brzdy a na displeji s informáciami o
vozidle sa objaví výstražné hlásenie [Porucha
systému Pozrite si príručku vlastníka].



(395,1)

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Ak sa rozsvieti výstražná kontrolka (žltá), zastavte
vozidlo na bezpečnom mieste. Systém e-POWER
vypnite a znovu naštartujte. Ak výstražná kon-
trolka neprestáva svietiť, dajte si skontrolovať
systém inteligentného varovania pred čelnou ko-
líziou. Odporúčame, aby ste pre vykonanie tohto
servisného úkonu navštívili predajcu vozidiel
NISSAN alebo autorizovaný servis.

ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-5A01E11F-872F-4B77-90FC-06587FED5B93

MWAF0646X

Radarový snímač sa nachádza v prednej časti
vozidla.

Aby sa zaistila správna prevádzka systému, uistite
sa, že dodržujete nasledujúce body:

* Vždy uchovajte oblasť snímača v prednej časti
vozidla čistú.

* Nezasahujte ani nepoškodzujte oblasti okolo
snímača.

* Predný nárazník v oblasti snímača nezakrývaj-
te alebo na neho neprilepujte nálepky alebo
podobné objekty. Mohlo by to spôsobiť zlyha-
nie alebo poruchu.

* Do blízkosti priestoru snímača nedávajte ko-
vové objekty (kryt kefiek atď.). Mohlo by to
spôsobiť zlyhanie alebo poruchu.

* Predný nárazník nepozmeňujte, neodstraňujte
alebo nestriekajte. Pred úpravou alebo obno-
vou predného nárazníka sa odporúča kontak-
tovať predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný
servis.

MEVHT33A1-BFEA0EB0-AB09-4243-873F-201CAF92D7FF

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému inteligentného upozorne-
nia na pozornosť vodiča môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Systém inteligentného upozornenia na
pozornosť vodiča je len upozornenie, ktoré
informuje vodiča o možnom nedostatku
pozornosti alebo ospalosti vodiča. Nevy-
koná riadenie vozidla ani nezabráni strate
ovládania.

* Systém inteligentného upozornenia na
pozornosť vodiča nerozpoznáva a neupo-
zorňuje vodiča na nedostatok pozornosti
alebo únavu vodiča v každej situácii.

* Povinnosťou vodiča je:

— Zostať pozorný,

— Jazdite bezpečne.

— Udržiavať vozidlo v jazdnom pruhu,

— Mať po celý čas kontrolu nad vozidlom,

— Nejazdiť unavený,

— vyhýbať sa rozptyľovaniu (písanie
správ atď.).

Systém inteligentného upozornenia na pozornosť
vodiča pomáha upozorniť vodiča, ak systém zistí
nedostatok pozornosti alebo únavu počas jazdy.

Systém monitoruje štýl jazdy a správanie pri
riadení počas určitého časového obdobia a dete-
kuje odchýlky oproti normálnym vzorcom. Ak
systém zaznamená, že pozornosť vodiča v priebe-
hu časového obdobia klesá, systém pomocou
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zvukovej a vizuálnych výstrah odporučí vodičovi
prestávku.

PREVÁDZKA SYSTÉMU INTELIGENTNEJ VÝSTRAHY VODIČA
MEVHT33A1-931E82BB-FFAD-4D5E-89EA-1DFF02614387

MWBF0197X

Príklad

Ak systém zistí, že vodič je unavený alebo stráca
pozornosť, na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazí hlásenie [Oddýchnete si?] a zaznie zvuková
signalizácia, keď s vozidlom idete rýchlosťou nad
60 km/h (37 MPH).

Systém nepretržite monitoruje pozornosť vodiča a
môže poskytnúť viacero upozornení počas jazdy.

Systém resetuje a spúšťa opätovné zhodnotenie
štýlu jazdy a správania sa pri riadení, keď je spínač
zapnutia prepnutý z polohy ON (Zap.) do polohy
OFF (Vyp.) a späť do polohy ON (Zap.).

Systém nebude fungovať, ak je aktivovaný systém
asistenta riadenia (ak je ním vozidlo vybavené).

AKO ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ SYSTÉM INTELIGENTNÉHO UPOZORNENIA NA POZORNOSŤ VODIČA
MEVHT33A1-0DE95B38-2BAF-4AEB-8F65-367687292CFE

MWAF1270X

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

Systém inteligentného upozornenia na pozornosť
vodiča zapnete alebo vypnete pomocou nasledu-
júcich krokov.

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
brazí položka [Nastavenia], a následne stlačte
rolovací volič. Pomocou rolovacieho voliča
vyberte položku [Asistencia pre vodiča]. Potom
stlačte rolovací volič.
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2. Zvoľte [Upozornenie na pozornosť vodiča] a
stlačte otočný volič.

POZNÁMKA:
* Pri opätovnom naštartovaní systému e-PO-

WER sa systém inteligentného upozornenia
vodiča automaticky zapne.

* Kým je aktivovaný asistent riadenia (ak je
súčasťou výbavy), systém inteligentného
upozornenia vodiča bude deaktivovaný.

Po vypnutí asistenta riadenia sa opätovne
aktivuje systém inteligentného upozornenia
vodiča.

OBMEDZENIA SYSTÉMU INTELIGENTNÁ VÝSTRAHA VODIČA
MEVHT33A1-7A0691C3-42E1-4EF8-8197-E99891D5DE73

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému inte-
ligentného upozornenia na pozornosť vodiča.
Ak nebudete vozidlo používať v súlade s týmito
obmedzeniami systému, môže to mať za ná-
sledok vážne zranenie alebo usmrtenie.

* Systém inteligentného upozornenia na
pozornosť vodiča nemusí fungovať
správne a nemusí poskytovať upozornenie
v nasledujúcich prípadoch:

— Nekvalitný povrch na cestách, ako
napríklad nerovný povrch vozovky ale-
bo výtlky.

— Silný bočný vietor.

— Ak ste si osvojili športový štýl jazdy s
vyššou rýchlosťou jazdy v zákrutách
alebo vyššou intenzitou zrýchlenia.

— Časté zmeny jazdných pruhov alebo
zmeny v rýchlosti vozidla.

* Systém Inteligentnej výstrahy vodiča ne-
musí poskytovať upozornenie v nasledujú-
cich prípadoch:

— Rýchlosť vozidla je nižšia ako 60 km/h
(37 MPH).

— Chvíľková nepozornosť.

— Okamžité rozptýlenia, ako napríklad
spadnutie predmetu.

— Keď je aktivovaná funkcia Asistent
riadenia (ak je súčasťou výbavy).

PORUCHA SYSTÉMU
MEVHT33A1-1D602EA0-8CB1-4666-9A7D-899E38AFE46E

V prípade poruchy systému inteligentného upo-
zornenia na pozornosť vodiča sa na displeji s
informáciami o vozidle zobrazí výstražné hlásenie
[Chyba systému, pozrite si Príručku vlastníka] a
funkcia sa automaticky zastaví.

Činnosť, ktorú treba podniknúť

Zastavte vozidlo na bezpečnom mieste, nastavte
vozidlo do polohy P (Parkovanie), vypnite systém e-
POWER a znovu spustite systém e-POWER. Ak sa
výstražné hlásenie stále zobrazuje, nechajte sy-
stém skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre
vykonanie tohto servisného úkonu navštívili pred-
ajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

MEVHT33A1-4B06256F-10A1-4028-AC43-45DD942E6220

VÝSTRAHA
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému RAB môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Systém RAB je doplnkovou pomôckou pre
vodiča. Nie je náhradou za správne jazdné
postupy. Počas jazdy vždy používajte von-
kajšie a vnútorné spätné zrkadlá a tiež sa
obráťte a pozrite v smere plánovaného
pohybu pre a počas cúvania. Nikdy sa
nespoliehajte výlučne na systém RAB. Je
na zodpovednosti vodiča, aby dával pozor,
jazdil bezpečne a ovládal vždy vozidlo.

* Schopnosti systému RAB sú obmedzené.
Systém RAB nie je efektívny vo všetkých
situáciách.

Systém RAB môže asistovať vodičovi, keď vozidlo
cúva a približujú sa objekty priamo za vozidlom.

MWAF0647X

Modely so 4 snímačmi
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MWAF0536X

Modely so 6 snímačmi

Systém RAB deteguje prekážky za vozidlom po-
mocou parkovacích snímačov umiestnených v
zadnej časti nárazníka.

POZNÁMKA:

Funkciu snímača a systém RAB vo vozidle
môžete dočasne zrušiť. Ďalšie informácie náj-
dete v časti “Systém parkovacieho snímača
(sonaru)” (Str. 412).

MWAF1190X

Príklad

Indikátor zapnutia systému RAB (na displeji s
informáciami o vozidle)
Kontrolka vypnutia (OFF) systému RAB (na
paneli meračov)
Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)
Displej s informáciami o vozidle

Stredný displej (ak je súčasťou výbavy)
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PREVÁDZKA SYSTÉMU RAB
MEVHT33A1-E614DFD4-C945-4011-BE61-3A684EBB5084

Keď je radiaca páka v polohe R (spiatočka) a
rýchlosť vozidla je nižšia ako približne 3 km/h (2
MPH) a 15 km/h (9 MPH) systém RAB je v prevádzke.

Ak sa rozpozná riziko kolízie s prekážkou pri cúvaní
vozidla, výstražný indikátor systému RAB bude na
indikačnom displeji vozidla blikať, na stredovom
displeji sa objaví červený rámček (modely so
systémom inteligentného monitora pre pohľad
okolo) a systém tri krát vydá zvukové znamenie.
Systém potom automaticky aplikuje brzdy. Po
automatickom aplikovaní bŕzd musí vodič stlačiť
brzdový pedál, aby sa udržal tlak brzdy.

POZNÁMKA:
* Keď systém RAB začne brzdiť, rozsvietia sa

brzdové svetlá vozidla.
* Počas činnosti bŕzd je možné počuť hluk. Nie

je to porucha.

ZAPNUTIE ALEBO VYPNUTIE SYSTÉMU RAB
MEVHT33A1-ABEF4B71-A6B6-4275-9D74-56C9FB7044AA

MWAF1287X

Kontrolka vypnutia systému RAB
Displej s informáciami o vozidle
Ovládače namontované na volante (ľavá
strana)

Ak chcete systém RAB zapnúť (ON) alebo vypnúť
(OFF), vykonajte nasledujúce kroky.

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
brazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo rolovania. Pomocou rolovacieho voliča
vyberte položku [Asistencia pre vodiča]. Potom
stlačte rolovací volič.
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2. Zvoľte [Núdzové brzdenie] a stlačte rolovací
volič.

3. Zvoľte [Zadné] a stlačte rolovací volič, čím
systém zapnete alebo vypnete.

Keď je systém RAB vypnutý, výstražná kontrolka
vypnutia systému RAB sa rozsvieti, keď je radiaca
páka v polohe „R“ (spiatočka).

Výstražná kontrolka vypnutia systému RAB sa
rozsvieti aj vtedy, keď je radiaca páka v polohe R
(spiatočka) a systém RAB je zapnutý, ak boli
parkovacie snímače (sonar) dočasne deaktivované
pomocou nastavenia [Pomoc pri parkovaní].

POZNÁMKA:
* Pri opätovnom naštartovaní systému e-PO-

WER sa systém RAB automaticky zapne.

MWAF1166X

Príklad

* Keď je radiaca páka v polohe „R“ (spiatočka)
a na displeji s informáciami o vozidle sa
zobrazuje obrazovka Pomoc pri parkovaní,
systém parkovacieho snímača (sonaru) je

možné dočasne deaktivovať stlačením rolo-
vacieho voliča na volante.

OBMEDZENIA SYSTÉMU RAB
MEVHT33A1-254A760A-4C53-4BA7-A065-6C981DEAF20B

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému RAB.
Nedodržanie varovaní a pokynov o správnom
používaní systému RAB môže spôsobiť vážne
zranenie alebo smrť.

* Keď sa vozidlo blíži k prekážke, kým je
stlačený pedál plynu alebo brzdový pedál,
funkcia nemusí fungovať alebo sa jej spu-
stenie môže oneskoriť. Systém RAB nemu-
sí pracovať alebo nemusí fungovať
dostatočne, v dôsledku podmienok vo-
zidla, jazdných podmienok, prostrediu pre-
mávky, počasia, podmienok povrchu
vozovky atď. Nečakajte, kým začne systém
pracovať. Aktivujte brzdový pedál sami,
hneď ako je to potrebné.

* Ak je potrebné obísť prevádzku RAB, silne
stlačte pedál plynu.

* Pred začatím alebo počas cúvania vždy
skontrolujte okolie a otočte sa, aby ste
skontrolovali, čo sa nachádza za vami.
Systém RAB zisťuje prítomnosť statických
predmetov za vozidlom. Systém RAB ne-
rozpoznáva nasledujúce predmety:

— Pohyblivý objekt

— Nízky objekt

— Úzky objekt

— Predmety s klinovým tvarom

— Predmety s komplexného tvaru

— Viacero objektov v blízkosti

— Predmety v blízkosti nárazníka (menej
ako približne 1 ft [30 cm])

— Objekty, ktoré sa objavia náhle

— Tenké predmety, ako napríklad lano,
drôt, reťaz atď.

* Systém RAB nemusí pracovať v prípade
chodcov alebo zvierat.

* Systém RAB nemusí pracovať v príprave
nasledujúcich predmetov:

— Prekážky, ktoré sa nachádzajú vysoko
nad cestou

— Predmety, ktoré sa nachádzajú v kraj-
nej polohe od vozidla

— Prekážky, napr. špongiovitého mate-
riálu alebo sneh, ktoré majú mäkké
vonkajšie povrchy a môžu jednoducho
absorbovať zvukové vlny

* Systém RAB nemusí pracovať v príprave
nasledujúcich podmienok:

— Prítomnosť dažďa, snehu, ľadu, špiny,
atď. na parkovacích snímačoch.

— V oblasti okolo vozidla sa ozve sa
hlasný zvuk.

— Povrch prekážky je diagonálne k za-
dnej časti vozidla.

— Parkovacie snímače alebo oblasť
okolo nich sú extrémne horúce alebo
studené.
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* Systém RAB sa môže náhodne spustiť v
príprave nasledujúcich podmienok:

— V oblasti okolo vozidla je vysoká tráva.

— V blízkosti vozidla je nejaká štruktúra
(napr. stena, zariadenie mýtnej brány,
úzky tunel, brána na parkovacie mie-
sto).

— Na povrchu vozovky sa nachádzajú
nárazníky, vyčnievajúce alebo rozhá-
dzané kryty.

— Vozidlo prešlo cez zavesenú vlajku
alebo záves.

— Vozidlo jazdí do strmého kopca.

— Za vozidlom sa nazbieral sneh alebo
ľad.

— V blízkosti vozidla sa nachádza zdroj
ultrazvukových vĺn, napr. parkovací
snímač iného vozidla.

* Keď je riadenie automatického brzdenia v
prevádzke, nebude znova pracovať, keď sa
vozidlo približuje k rovnakej prekážke.

* Riadenie automatického brzdenia môže
pracovať len počas krátkeho časového
úseku. Preto musí vodič stlačiť brzdový
pedál.

* V nasledovných situáciách systém RAB
nemusí pracovať správne alebo nemusí
fungovať postačujúco:

— Vozidlo jazdí za zlého počasia (dážď,
hmla, sneh atď.).

— Vozidlo jazdí do strmého kopca.

— Poloha vozidla sa zmenila (napr. pri
jazde po hrboľoch).

— Jazdíte s vozidlom na klzkej vozovke.

— Vozidlo prudko odbočuje s úplným
vytočením volantu.

— Používajú sa snehové reťaze.

— Používajú sa kolesá alebo pneumatiky
iné, ako odporúča NISSAN.

— Brzdenie za chladu pri nízkej okolitej
teplote alebo okamžite po začatí jazdy.

— Brzdné sily sa zhoršia v dôsledku
mokrých bŕzd po jazde cez kaluž alebo
po umytí vozidla.

* Vypnite systém RAB za nasledovných pod-
mienok, aby sa predišlo neočakávanej
nehode v dôsledku náhlej prevádzky sy-
stému:

— Pri odťahovaní vozidla.

— Vozidla sa preváža na plochom ná-
kladnom aute.

— Vozidlo nie je na podvozku dynamo-
metra.

— Vozidlo jazdí na nerovnom povrchu
cesty.

— Použité sú diely závesu, iné ako origi-
nálne. (Ak sa výška vozidla alebo sklon
karosérie vozidla zmenia, systém ne-
musí detekovať prekážky správne.)

* Pri ťahaní prívesu alebo iného vozidla
vypnite systém RAB, aby ste zabránili
neočakávanej nehode v dôsledku náhlej

prevádzky systému. (Pozri časť “Prevádzka
systému RAB” (Str. 395).)

* Nadmerný hluk (napr. hlasitosť audio sy-
stému, otvorené okno vozidla) bude rušiť
zvukovú signalizáciu a možno ju nebudete
počuť.

PORUCHA SYSTÉMU
MEVHT33A1-809BBB5C-3EA3-446D-AB34-2BFBA1C6AFD0

Ak dôjde k poruche systému RAB, automaticky sa
vypne, rozsvieti sa výstražná kontrolka vypnutia
systému RAB a na displeji s informáciami o vozidle
sa objaví výstražné hlásenie [Chyba systému Po-
zrite si príručku vlastníka].

Činnosť, ktorú treba podniknúť
MEVHT33A1-B0BD1DEB-CF24-4E80-9BBA-4C4205FD9991

Ak výstražné kontrolky svietia, zaparkujte vozidlo
na bezpečnom mieste, vypnite systém e-POWER a
systém e-POWER reštartujte. Ak kontrolka stále
svieti, nechajte systém RAB skontrolovať. Odporú-
čame, aby ste pre vykonanie tohto servisného
úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

POZNÁMKA:

Ak systém RAB dočasne nefunguje, výstražné
kontrolky systému RAB blikajú.
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ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-BDC55E6C-3CBD-40ED-A047-DA168ABFA3A8

MWAF0536X

Príklad

Parkovacie senzory (4 alebo 6) sú umiestnené
na zadnom nárazníku. Dodržiavaním nasledov-
ných položiek sa zabezpečí správna prevádzka
systému:

* Snímač vždy uchovávajte v čistote.
* Ak sú snímače znečistené, utrite ich mäkkou

utierkou a dávajte pozor, aby ste ich nepo-
škodili.

* Snímače sa môžu zablokovať v dôsledku
dočasných okolitých podmienok, ako naprí-
klad striekajúca voda, opar alebo hmla. Za-
blokovanie môžu spôsobiť aj také predmety,
ako je ľad, námraza alebo nečistoty, ktoré
prekážajú snímačom. Skontrolujte, či v prie-
store okolo snímačov neprekážajú nejaké
predmety a odstráňte ich.

* Nevystavujte oblasti okolo snímačov silnému
nárazu. Takisto neodstraňujte ani nedemon-
tujte snímače. Ak sú snímače a vonkajšie
oblasti deformované pri nehode atď., nechajte

snímač skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre
vykonanie tohto servisného úkonu navštívili
predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

* Neprilepujte nálepky (vrátane transparentné-
ho materiálu), neinštalujte príslušenstvo ani
neaplikujte ďalšiu farbu na snímače a do ich
okolia. Toto môže spôsobiť poruchu alebo
nesprávnu prevádzku.

* Pri umývaní vozidla používajte vysokotlakové
umývanie, neaplikujte priamy tlak vody na
snímače. Toto môže spôsobiť poruchu sníma-
čov.

MEVHT33A1-7C03A534-EF0E-40B7-84F0-13B8CB4EE473
Postupujte podľa týchto ľahko použiteľných tipov
na úspornú jazdu, ktoré vám pomôžu dosiahnuť čo
najnižšiu spotrebu paliva vášho vozidla.

1. Plynový pedál a brzdový pedál používajte
plynule.
. 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

vždy, 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 minima-

lizovať zastavenia na semaforoch a zlepšiť
tak hospodárnosť spotreby paliva.

3. Počas jazdy zatvorte okná.
. Jazda s otvoreným oknom pri rýchlosti 100

km/h (60 MPH) zvyšuje spotrebu paliva až o
4 %. Jazda so zatvorenými oknami zlepšuje
spotrebu paliva.

4. Optimalizujte používanie klimatizácie.
. Systém klimatizácie má pozitívny účinok na

jazdu a bezpečnosť vozidla vďaka komfort-
nému chladeniu a odstraňovaniu vlhkosti.
Vodiči sú viac ostražití a majú lepšiu viditeľ-
nosť, keď sa odstránenie hmly/odrosenie
okna stane nevyhnutným. Používanie kli-
matizácie ale môže podstatne zvýšiť spo-

TIPY NA ÚSPORNÚ JAZDUTIPY NA ÚSPORNÚ JAZDU
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trebu paliva v mestskom prostredí. Optima-
lizujte používanie klimatizácie tak, že bude-
te čo najviac využívať vetracie otvory.

5. Jazdite hospodárnou rýchlosťou a na hospo-
dárne vzdialenosti.
. Dodržiavanie rýchlostných obmedzení a

neprekračovanie rýchlosti 97 km/h (60
MPH) (aj keď to zákon povoľuje), môže
zlepšiť hospodárnosť spotreby paliva, pre-
tože 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
znížiť potrebu brzdenia a zlepšiť plynulosť
akcelerácie.

6. Používajte tempomat.
. Používanie tempomatu pri jazde po diaľnici

pomáha udržiavať stálu rýchlosť.
. Tempomat je zvlášť účinný pri dosahovaní

úspory paliva pri jazde v rovinatom teréne.

7. Naplánujte si najkratšiu trasu.
. Za účelom úspory času používajte na urče-

nie trasy mapu alebo navigačný systém (ak
je súčasťou výbavy).

8. Vyhnite sa státiu na voľnobeh.
. Vypnutie systému e-POWER pri bezpečnom

zastavení dlhšom ako 30-60 sekúnd šetrí
palivo a znižuje emisie.

9. Zakúpte si automatizovanú kartu na spoplat-
nené cesty.

. Automatizované karty dovoľujú vodičom
používať špeciálne pruhy, čim si udržia
nastavenú rýchlosť pri jazde mýtnicou a
vyhnú sa tak zastaveniam a rozjazdom.

10. Zahrievanie motora v zime.
. Obmedzte čas chodu motora na voľnobeh,

aby ste tak minimalizovali negatívny dopad
na spotrebu paliva.

. Vozidlá zvyčajne nepotrebujú po naštarto-
vaní a pred odjazdom čas chodu motora na
voľnobeh dlhší ako 30 sekúnd, aby sa
motorový olej efektívne rozprúdil po moto-
re.

. Vaše vozidlo dosiahne ideálnu prevádzkovú
teplotu rýchlejšie počas jazdy, než pri chode
na voľnobeh.

11. Vozidlo udržujte v chlade.
. Vždy, keď je to možné, parkujte vaše vozidlo

na zastrešenom parkovisku alebo v tieni.
. Pri nastupovaní do horúceho vozidla otvor-

te okná, čím urýchlite zníženie teploty v
interiéri vozidla, čo bude mať za následok
nižšie nároky na systém klimatizácie.

MEVHT33A1-A7F7F37C-BB96-45E4-9A88-BFC0667354EF
* Váš motor udržiavajte správne nastavený.
* Dodržiavajte odporúčaný plán údržby.
* Pneumatiky vozidla udržiavajte nahustené na

správny tlak. Nízky tlak pneumatík zvyšuje
opotrebovanie pneumatík a zvyšuje spotrebu
paliva.

* Kolesá udržiavajte správne zarovnané. Ne-
správne zarovnanie zvyšuje opotrebovanie
pneumatík a zvyšuje spotrebu paliva.

* Používajte len odporúčaný motorový olej s
odporúčanou viskozitou. (Pozri časť “Odporú-
čané kvapaliny/mazadlá a objemy” (Str. 496).)
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MEVHT33A1-E736AF38-DC1B-4F99-A928-0D36F3CB2A37

VÝSTRAHA
* Vozidlo nezastavujte a neparkujte nad

horľavými materiálmi, napr. suchou trá-
vou, odpadovým papierom alebo hand-
rami. Môžu sa vznietiť a spôsobiť požiar.

* Keď je vozidlo bez dozoru, nikdy nenechá-
vajte systém e-POWER bežať.

* Vo vozidle nenechávajte deti bez dozoru.
Mohli by náhodne aktivovať spínače alebo
ovládacie prvky. 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 nenechá-
vajte vo vozidle bez dozoru deti, osoby
vyžadujúce pomoc iných ani zvieratá.
Okrem toho sa môže teplota vo vnútri
zatvoreného vozidla počas teplého dňa
rýchlo zvýšiť tak, že môže predstavovať
vysoké riziko zranenia alebo smrti pre
osoby a zvieratá.

* Bezpečné postupy parkovania vyžadujú
zatiahnutie parkovacej brzdy a zaradenie
prevodovky do polohy P (parkovanie). Ne-
dodržanie tejto inštrukcie môže spôsobiť,
že sa vozidlo nečakane pohne alebo pre-
vráti a zapríčiní nehodu.

* Pri parkovaní vozidla skontrolujte, či je
vozidlo v polohe P (Parkovanie). Radiacu
páku nie je možné presunúť z polohy P
(parkovanie) bez stlačenia pedálu nožnej
brzdy.

MSSD0488

Model s ľavostranným riadením (LHD)

MSSD0489

Model s pravostranným riadením (RHD)

1. Aktivujte parkovaciu brzdu.

2. Stlačte tlačidlo P pre preradenie prevodovky
do polohy P (Parkovanie).

3. Pre zabránenie vjazdu vozidla do ulice počas
parkovania na ceste so sklonom je osvedče-
nou metódou otočenie kolies podľa obrázka.
. PARKOVANIE Z KOPCA S VYUŽITÍM OBRUB-

NÍKA:

Kolesá otočte smerom k obrubníku a vo-
zidlo posuňte dopredu, kým sa kolesá
jemne nedotknú obrubníka.

. PARKOVANIE DO KOPCA S VYUŽITÍM
OBRUBNÍKA:

Kolesá otočte smerom od obrubníka a
vozidlo posuňte dozadu, kým sa kolesá
jemne nedotknú obrubníka.

PARKOVANIEPARKOVANIE
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. PARKOVANIE DO KOPCA ALEBO Z KOPCA
BEZ POUŽITIA OBRUBNÍKA:

Otočte kolesá smerom ku kraju vozovky
tak, aby sa vozidlo v prípade pohnutia
pohybovalo smerom z cesty.

4. Spínač napájania prepnite do vypnutej polohy
„OFF“.

MEVHT33A1-FEF1D02A-4FB7-4410-9B68-92088F358F69
Vaše nové vozidlo bolo vytvorené tak, aby sa
primárne využívalo na prevoz pasažierov a bato-
žiny.

Ťahanie prívesu prispeje k ďalšiemu zaťaženiu
motora, hnacieho ústrojenstva, riadenia, bŕzd a
iných systémov. Ťahanie prívesu znásobuje iné
javy, napr. kolísanie v prípade bočného vetra, pri
jazde po hrboľatých vozovkách alebo pri pred-
biehaní nákladiakov.

Podľa toho by ste mali prispôsobiť váš štýl jazdy a
rýchlosť jazdy. Pred ťahaním prívesu navštívte
autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu, kde vám vysvetlia riadne
používanie ťažného zariadenia.

PREVÁDZKOVÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA
MEVHT33A1-EE71CAB7-BDC7-4D35-A9E3-63CEE0ED51AA

* Príves neťahajte počas obdobia zábehu.
* Pred jazdou sa uistite, že svetelný systém

prívesu správne funguje.
* Dodržiavajte zákonom predpísané maximálne

rýchlosti pri jazde s prívesom.
Neprekračujte rýchlosť 100 km/hod (62 MPH)
(pre Európu).

* Vyhýbajte sa prudkým štartom a brzdeniam.
* Vyhýbajte sa ostrým zatáčaniam a zmenám

jazdných pruhov.
* Vždy jazdite s vašim vozidlom miernou rých-

losťou.
* Nasledujúce systémy (ak sú súčasťou výbavy)

nepoužívajte pri ťahaní prívesu:
— Systém varovania pri zmene jazdného pru-

hu (LDW)

— Systém inteligentného riadenia jazdného
pruhu

— Systém núdzového asistenta jazdných pru-
hov (ELA)

— Varovanie pri sledovaní mŕtveho uhla (BSW)
— Systém inteligentného zásahu pri sledovaní

mŕtveho uhla
— Systém upozornenia na križujúcu premávku

za vozidlom (RCTA)
— Systém inteligentného tempomatu (ICC)
— Systém ProPILOT Assist
— Systém e-Pedal Step
— Inteligentná núdzová brzda so systémom

detekcie chodcov
— Výstražný systém inteligentného varovania

pred čelnou kolíziou
— Zadný automatický brzdový systém (RAB)

* Dodržiavajte pokyny výrobcu prívesu.
* Vyberte si vhodné ťažné zariadenia (zariadenie

na pripojenie prívesu, bezpečnostná reťaz,
strešný nosič, atď.) pre vaše vozidlo a príves.
Tieto zariadenia sú k dispozícii u autorizova-
ného predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifi-
kovanej dielni, kde môžete získať aj detailnejšie
informácie o ťahaní prívesu.

* Nikdy nedovoľte, aby celkový náklad prívesu
(hmotnosť prívesu plus hmotnosť nákladu)
neprekročil maximálnu hodnotu, ktorá je na-
stavená pre vozidlo a ťažné zariadenie. Kvôli
informáciám kontaktujte predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

* Príves musí byť naložený tak, že ťažké náklady
sú umiestnené nad nápravou. Maximálna po-
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volená vertikálna záťaž pôsobiaca na ťažné
zariadenie prívesu nesmie byť prekročená.

* Vaše vozidlo nechávajte skontrolovať oveľa
častejšie ako sú intervaly uvedené v samo-
statnej brožúre o údržbe.

* Ťahanie prívesu si vyžaduje väčšiu spotrebu
elektriny ako za normálnych okolností, pretože
sa významne zvyšuje ťažný výkon a odpor.

TLAK V PNEUMATIKE
MEVHT33A1-D69EC290-2CD3-4B3C-8D1C-8AA773558403

Pri ťahaní prívesu nahustite pneumatiky na maxi-
málny odporúčaný tlak COLD (pre plné zaťaženie),
ktorý je uvedený na štítku o pneumatikách.

BEZPEČNOSTNÉ REŤAZE
MEVHT33A1-24653995-85E8-4E6B-ABCC-79A2D0BBA8EB

Medzi vozidlom a prívesom vždy použite vhodnú
reťaz. Reťaz by mala byť prekrížená a mala by byť
pripevnená na hák, nie na nárazník alebo nápravu
vozidla. Reťazi nechajte dostatočnú vôľu, aby ste
umožnili zatáčanie.

BRZDY PRÍVESU
MEVHT33A1-D6D7E671-6E79-4031-90C0-14661F7E5198

Skontrolujte, či sú brzdy prívesu namontované
podľa 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 sa nedokážete vyhnúť parkovaniu na strmom
svahu, dajte radiacu páku do polohy P (parkovanie)
a predné kolesá otočte smerom k obrubníku.

ROZPOZNANIE PRÍVESU (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-8158F223-B4C5-4D90-9512-6C5F427A674D

Ak ťaháte príves pomocou originálnej elektrickej
sady NISSAN pre ťažnú tyč a použijete spínač
smerových svetiel, elektrický systém vozidla za-
znamená dodatočné elektrické zaťaženie osvetle-
ním prívesu. Výsledkom bude iný zvuk pri zapnutí
spínača smerových svetiel.

KONTROLA KÝVANIA PRÍVESU
MEVHT33A1-281AF3D9-9BC9-4801-8A3E-108801664988

Aby sa minimalizovalo kývanie prívesu, vaše vo-
zidlo môže použiť brzdenie na jednotlivé kolesá na
základe vstupu zo snímačov vášho vozidla a
rýchlosti vozidla. Kontrola kývania prívesu je funk-
ciou systému dynamickej kontroly vozidla (VDC)/
elektronického stabilizačného programu (ESP) a je
aktívna, keď je aktivovaná funkcia VDC/ESP.

UPOZORNENIE
Ak je systém VDC/ESP vypnutý, deaktivuje sa aj
kontrola kývania prívesu.

Keď je funkcia kontrola kývania prívesu v činnosti,
indikátor prešmykovania bliká. Po opätovnom
získaní kontroly nad vozidlom indikátor prešmy-
kovania zhasne.

Ak chcete získať viac informácií o systému VDC/
ESP, pozrite si časť “Systém dynamickej kontroly
vozidla (VDC)/elektronický stabilizačný program
(ESP)” (Str. 407).

Ak sa kontrola kývania prívesu aktivuje
MEVGUID-274DC20C-CC3F-4BE7-8C15-C7CC00C0B8E3

1. Zložte nohu z plynového pedála, aby sa vozidlo
mohlo upokojiť a volantom smerujte priamo

vpred podľa možností podmienok na ceste.
Táto kombinácia pomôže stabilizovať vozidlo.

UPOZORNENIE

Nepokúšajte sa stabilizovať príves otáča-
ním volantu alebo brzdením.

2. Keď výkyvy prívesu pominú, jemne zatlačte
brzdu a zatiahnite na kraj cesty do bezpečnej
zóny.

3. Skúste premiestniť náklad v prívese tak, aby
bol rovnomerne vyvážený.

POZNÁMKA:

Systém kontroly kývania prívesu nedokáže za-
brániť výkyvom prívesu vo všetkých situáciách.
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MONTÁŽ ŤAŽNÉHO ZARIADENIA (pre Európu)
MEVHT33A1-F83F1A72-2B12-4D77-91D5-9CEE857AFA8E

MWAF1191X

Spoločnosť NISSAN vám odporúča, aby ste ťažné
zariadenie pre ťahanie prívesu montovali za na-
sledujúcich okolností:

* Maximálne povolené vertikálne zaťaženie ťaž-
ného zariadenia: 981 N (100 kg, 221 lb)

* Ťažné zariadenie, montážne body a inštalačné
časti na vašom vozidle: podľa obrázku.

* Zadný previs ťažného zariadenia:
1 120 mm (44,1 in)
Pevná ťažná tyč
Odnímateľná ťažná tyč

Dodržiavajte všetky pokyny výrobcu ťažného za-
riadenia pre montáž a používanie.

Naštartovanie a riadenie 403
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MEVHT33A1-FCEF4119-86A5-4E02-81F1-220A1BD67BD0

VÝSTRAHA
* Ak systém e-POWER nebeží alebo je počas

jazdy vypnutý, posilňovač riadenia nebude
fungovať. Riadenie bude oveľa ťažšie.

* Keď sa pri spustenom systéme e-POWER
rozsvieti kontrolka elektrického posilňo-
vača riadenia, posilňovač riadenia sa ob-
medzí alebo prestane fungovať. Vozidlo
stále ovládate, ale riadenie bude ťažšie.

Elektrický posilňovač riadenia je navrhnutý tak, aby
počas jazdy poskytol pomoc pri ovládaní volantu
malou silou.

Keď je zvolený režim SPORT, sila vyvinutá na volant
sa mierne zvýši pre športový dojem. (Pozri časť
“Režim ŠPORT” (Str. 269).)

Ak budete volant opakovane alebo dlhodobo
používať počas parkovania alebo jazdy pri veľmi
nízkej rýchlosti, bude posilňovanie volantu znížené.
Týmto sa zabraňuje prehriatiu elektrického posil-
ňovača riadenia a ochraňuje ho to pred poškode-
ním. Pokým je posilňovanie riadenia zredukované,
ovládanie volantu bude ťažké. Prevádzka volantu
je ešte zachovaná, elektrický posilňovač riadenia
sa zastaví a výstražná kontrolka elektrického
riadenia sa rozsvieti. Systém e-POWER za-
stavte na bezpečnom mieste a spínač zapaľovania
dajte do vypnutej polohy „OFF“. Keď sa teplota
elektrického posilňovača riadenia zníži, úroveň
posilňovania riadenia sa vráti do normálu. Vyhnite
sa opakovaniu takého ovládania volantu, ktoré
môže spôsobiť prehriatie elektrického posilňovača
riadenia.

Ak volant otočíte rýchlo, budete počuť zvuk. Nie je
to však porucha.

Ak sa kontrolka elektrického posilňovača riadenia
rozsvieti počas chodu systému e-POWER, môže to
znamenať, že systém elektrického posilňovača
riadenia nefunguje správne a môže potrebovať
vykonanie servisu. Nechajte si elektrické riadenie
skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre vykonanie
tohto servisného úkonu navštívili predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu. (Pozri časť
“Kontrolka elektrického posilňovača riadenia” (Str.
91).)

Keď sa rozsvieti výstražná kontrolka elektrického
posilňovača riadenia pri spustenom systéme e-
POWER, posilňovač riadenia sa obmedzí alebo
prestane fungovať, čo môže spôsobiť ťažké ovlá-
danie volantu. Keď sa toto stane, prejaví sa
použitie manuálneho riadenia. Volant držte pevne
a otáčajte ním väčšou silou, ako obvykle.

MEVHT33A1-C85EA487-970D-4143-8E32-0A76E249C62B

PREVENTÍVNE OPATRENIA K BRZDENIU
MEVHT33A1-E193E720-D853-4379-82DC-E8EA84DDFD5B

Toto vozidlo je vybavené dvomi brzdovými systé-
mami:

1. Hydraulický brzdový systém

2. Regeneratívny brzdový systém

Hydraulický brzdový systém
MEVGUID-540E7B6B-2807-41F4-92FC-81A0ECCA488B

Hydraulický brzdový systém sa podobá brzdám,
ktoré sa používajú v bežných vozidlách.

Brzdový systém má dva samostatné hydraulické
okruhy. Ak zlyhá jeden okruh, stále budete schopní
brzdiť dvomi kolesami.

Regeneratívny brzdový systém
MEVGUID-D253602D-2F67-48D2-8FC9-329ED8F5C938

Primárnym účelom systému regeneratívneho
brzdenia je poskytnúť určité množstvo energie na
nabíjanie lítium-iónovej batérie a rozšírenie dojaz-
du. Sekundárne benefity [brzdenia motorom], kto-
ré funguje na základe podmienok daných batériou.

Keď plynový pedál uvoľníte v polohe D (jazda
vpred), systém regeneratívneho brzdenia poskytne
určité spomalenie a vytvorí energiu pre lítium-
iónovú batériu. Energia sa vytvára aj pri použití
brzdového pedála.

Keď radiacu páku dáte do polohy B a nohu zložíte
z plynového pedála, použije sa viac regeneratívne-
ho brzdenia, ako v polohe D (jazda vpred). Počas
jazdy vysokou rýchlosťou ale môžete mať pocit, že
regeneratívne brzdenie poskytuje menej spomale-
nia, ako brzdenie motorom v bežných vozidlách. Je
to normálne.

Keď je lítium-iónová batéria úplne nabitá, systém
regeneratívneho brzdenia poskytuje menej spo-
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malenia. Regeneratívne brzdenie sa automaticky
zmenší, keď je lítium-iónová batéria úplne nabitá, a
to z dôvodu zabránenia nadmernému nabitiu
lítium-iónovej batérie. Regeneratívne brzdenie sa
tiež automaticky obmedzuje, keď je teplota batérie
vysoká/nízka, aby sa predišlo poškodeniu lítium-
iónovej batérie.

V závislosti od premávky a cestných podmienok
používajte na spomalenie alebo zastavenie vozidla
brzdový pedál. Prevádzka systému regeneratívne-
ho brzdenia nemá vplyv na brzdy vozidla.

POZNÁMKA:
* Pri použití regeneratívneho brzdenia možno

budete počuť zvuky vychádzajúce zo systé-
mu regeneratívneho brzdenia. Je to bežná
prevádzková vlastnosť EV (elektrického vo-
zidla).

* Ak je spínač napájania v inej polohe, ako v
polohe ON alebo READY to drive, vozidlo
môžete zastaviť stlačením brzdového pe-
dála. Na zastavenie vozidla však bude po-
trebné stlačiť brzdový pedál väčšou silou a
brzdná dráha bude väčšia.

* Keď po zapnutí systému regeneratívneho
brzdenia stlačíte brzdový pedál, pocit brzdo-
vého pedála nebude hladký alebo sa môže
zmeniť. Elektronicky ovládaný brzdový sy-
stém ale funguje normálne a toto neozna-
čuje poruchu.

Používanie bŕzd
MEVHT33A1-68FFF67F-04F0-402E-BB4B-882B90506CCB

Vyhýbajte sa držaniu nohy na brzdovom pedáli
počas jazdy. Spôsobí to prehriatie bŕzd, rýchlejšie
opotrebovanie brzdových doštičiek a skrátenie
dojazdu.

Aby ste prispeli k zníženiu opotrebovania bŕzd a
zabránili prehriatiu bŕzd, znížte rýchlosť a pred
jazdou dolu svahom alebo dlhým klesaním zvoľte
polohu B. Prehriate brzdy môžu znížiť brzdiaci
účinok a môžu spôsobiť stratu kontroly nad
vozidlom.

VÝSTRAHA
* Počas jazdy na klzkých povrchoch buďte

pri brzdení alebo zrýchľovaní opatrní. Pru-
dké brzdenie alebo zrýchľovanie môže
spôsobiť preklzávanie kolies, čo môže
mať za následok nehodu.

* Ak brzdový pedál stlačíte, keď je systém e-
POWER vypnutý, možno pocítite zvýšenú
silu brzdového pedálu a zníženie zdvihu
pedála. Ak sa kontrolka bŕzd (červená)
nerozsvieti a budete mať pocit, že sa
brzdový pedál po spustení systému elek-
trického vozidla vrátil do normálneho sta-
vu po naštartovaní systému e-POWER,
znamená to, že nedošlo k žiadnej poruche
a vozidlo môžete používať bežným spôso-
bom.

Vlhké brzdy
MEVHT33A1-853A77D3-7334-4546-A056-4F62470691EB

Ak umyjete vozidlo, alebo s ním jazdíte po vode,
môže dôjsť k navlhnutiu bŕzd. Výsledkom je dlhšia
brzdná dráha a vozidlo môže počas brzdenia ťahať
do jednej strany.

Aby ste brzdy vysušili, jazdite s vozidlom bez-
pečnou rýchlosťou, pričom jemne stláčajte
brzdový pedál, aby ste zahriali brzdy. Túto činnosť
vykonávajte dovtedy, kým sa neobnoví pôvodný
účinok bŕzd. Pokým brzdy nefungujú normálne,
nejazdite s vozidlom vysokou rýchlosťou.

BRZDOVÝ ASISTENT
MEVHT33A1-4F7C10AE-4D30-42D8-A185-FF61F97693EE

Keď sila použitá na brzdový pedál presiahne určitú
úroveň, aktivuje sa brzdový asistent, ktorý vytvára
väčšiu brzdnú silu, ako bežný posilňovač bŕzd,
dokonca aj pri slabej sile tlačenia na pedál.

VÝSTRAHA
Brzdový asistent je iba pomôcka pri činnosti
asistovaného brzdenia a nie je výstrahou pred
kolíziou a únikovým zariadením. Je na zodpo-
vednosti vodiča, aby dával pozor, jazdil bez-
pečne a ovládal vždy vozidlo.

ANTIBLOKOVACÍ BRZDOVÝ SYSTÉM (ABS)
MEVHT33A1-AD934732-3AE5-459A-B8C3-7A014C0C24D9

VÝSTRAHA
* Antiblokovací brzdový systém (ABS) je

sofistikované zariadenie, ale nie je
schopné predchádzať nehodám spôsobe-
ným bezohľadnou alebo nebezpečnou
technikou jazdy. Pomáha udržať vozidlo
počas brzdenia na klzkých povrchoch

Naštartovanie a riadenie 405
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ovládateľné. Pamätajte si, že vzdialenosti
potrebné na zastavenie sú na klzkých
povrchoch dlhšie ako na normálnych po-
vrchoch, dokonca aj so systémom ABS.
Brzdné dráhy môžu byť dlhšie na drsných,
štrkových alebo zasnežených cestách ale-
bo v prípade použitia snehových reťazí.
Vždy udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od
vozidla jazdiaceho pred vami. Za bezpeč-
nosť je zodpovedný výlučne vodič.

* Typ a stav pneumatík môže taktiež ov-
plyvniť efektívnosť bŕzd.

— Pri výmene pneumatík namontujte na
všetky štyri kolesá pneumatiky špeci-
fickej veľkosti.

— Pre podrobné informácie si pozrite
časť “Pneumatiky a kolesá” (Str. 486).

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
kolesa mení tlak brzdovej kvapaliny, aby zabránil
ktorémukoľvek kolesu zablokovať sa. Zabránením
zablokovania každého kolesa systém pomáha
vodičovi udržať kontrolu nad ovládaním vozidla a
pomáha minimalizovať kĺzanie a otáčanie na
klzkých povrchoch.

Používanie systému
MEVHT33A1-597530BD-6BA0-4B9D-B015-6FBB8D66C7EE

Stlačte brzdový pedál a podržte ho stlačený.
Pevným, stálym tlakom stlačte brzdový pedál, ale
brzdy nepumpujte. ABS zabráni zablokovaniu ko-
lies. Riaďte vozidlo, aby ste sa vyhli prekážkam.

VÝSTRAHA
Brzdový pedál nepumpujte. Ak to urobíte,
môže to mať za následok predĺženie brzdnej
dráhy.

Samotestovacia funkcia
MEVHT33A1-A2B20D88-3F8D-458B-A01C-ABFC4E8BBA39

Systém ABS obsahuje elektronické snímače, elek-
trické čerpadlá, hydraulické solenoidy a počítač.
Počítač má zabudovanú diagnostickú funkciu,
ktorá systém otestuje vždy po prepnutí spínača
napájania do polohy READY - pripravené na jazdu a
pohnutí vozidla dopredu alebo dozadu pri nízkej
rýchlosti. Keď prebehne samotestovanie, môžete
počuť “kliknutie” a/alebo cítiť pulzovanie brzdové-
ho pedálu. Je to normálne a neznamená to
poruchu. Ak počítač zaznamená poruchu, systém
ABS odpojí a rozsvieti sa kontrolka systému ABS na
prístrojovom paneli. Brzdový systém potom fun-
guje normálne, ale bez pomoci proti zablokovaniu.

Ak sa počas samotestovania alebo počas jazdy
rozsvieti výstražný indikátor ABS, nechajte vozidlo
skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre vykonanie
tohto servisného úkonu navštívili predajcu vozidiel
NISSAN alebo autorizovaný servis.

Normálna prevádzka
MEVHT33A1-9CBA1EE9-2858-46A7-AF1C-F9A91252FE68

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
aplikuje a následne uvoľní hydraulický tlak. Táto
činnosť je podobná veľmi rýchlemu stláčaniu

brzdového pedálu. Pri činnosti systému môžete
cítiť pulzovanie brzdového pedálu a môžete počuť
zvuk pod kapotou motora alebo pocítiť vibrácie od
aktivátora. Je to normálne a znamená to, že
systém ABS pracuje správne. Aj napriek tomu
môže pulzovanie znamenať, že podmienky vo-
zovky sú nebezpečné počas jazdy im treba ve-
novať zvýšenú pozornosť.
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MEVHT33A1-860FE458-6080-435C-ADFF-7F016BF62430
Systém dynamickej kontroly vozidla (VDC)/elektro-
nický stabilizačný program (ESP) využíva rôzne
snímače na sledovanie vstupov vodiča a pohybu
vozidla. Pri určitých jazdných podmienkach po-
máha systém VDC/ESP vykonávať nasledovné
funkcie.

* Ovláda brzdový tlak kvôli zníženiu prešmyko-
vania kolies na jednom prešmykujúcom hna-
com kolese tak, že výkon prenáša na
neprešmykujúce hnacie koleso na tej istej
náprave.

* Ovláda brzdový tlak a výkon trakčného mo-
tora kvôli zníženiu prešmykovania hnacieho
kolesa na základe rýchlosti vozidla (funkcia
ovládania trakcie).

* Ovláda brzdový tlak jednotlivých kolies a
výkonu trakčného motora, čím vodičovi po-
máha udržiavať kontrolu nad vozidlom pri
nasledovných podmienkach:
— nedotáčavosť (vozidlo má tendenciu nesle-

dovať dráhu riadenia napriek zvýšenému
riadeniu)

— Pretáčavosť (vozidlo má tendenciu točiť sa,
čo je spôsobené určitými podmienkami
cesty alebo jazdy).

Systém VDC/ESP môže vodičovi pomôcť udržať si
kontrolu nad vozidlom, ale nezabraňuje strate
kontroly nad vozidlom vo všetkých jazdných
situáciách.

Keď je systém VDC/ESP v činnosti, indikátor
prešmykovania na prístrojovom paneli bude
blikať, preto si všimnite nasledovné:

* Cesta môže byť klzká alebo systém rozhodol,

že pre pomoc uchovať vozidlo v riadenej dráhe
je potrebné vykonať určité činnosti.

* Môžete cítiť pulzovanie brzdového pedálu a
počuť hluk alebo vibrácie spod kapoty motora.
Je to normálne a znamená to, že systém VDC/
ESP pracuje správne.

* Rýchlosť a jazdu prispôsobte podmienkam na
ceste.

Ak dôjde k poruche systému, indikátor prešmyko-
vania sa na prístrojovom paneli rozsvieti.
Systém VDC/ESP sa automaticky vypne.

Displej s informáciami o vozidle sa používa na
vypnutie systému VDC/ESP. Indikátor systému
VDC/ESP sa rozsvieti, čím signalizuje, že
systém VDC/ESP je vypnutý. Keď je systém VDC/
ESP vypnutý, systém VDC/ESP stále funguje, aby
zabránil prešmykovaniu jedného hnacieho kolesa
prenášaním výkonu na hnacie koleso, ktoré ne-
preklzáva. Indikátor prešmykovania bude
blikať, ak k tomuto dôjde. Všetky funkcie VDC/
ESP sú vypnuté a indikátor prešmykovania nebliká

nebude blikať. Systém VDC/ESP sa automa-
ticky reštartuje, keď spínač napájania dáte do
vypnutej polohy a potom späť do zapnutej polohy.

Pozrite si časť “Indikátor prekĺzavania” (Str. 96) a
“Indikátor vypnutia dynamickej kontroly vozidla
(VDC) (pre Rusko a Ukrajinu)/indikátor vypnutia
elektronického stabilizačného programu (ESP) (pre
Európu)” (Str. 96).

Počítač má zabudovanú diagnostickú funkciu,
ktorá otestuje systém vždy po naštartovaní systé-
mu e-POWER a pohnutí vozidla dopredu alebo
dozadu pri nízkej rýchlosti. Keď prebehne samo-
testovanie, môžete počuť “kliknutie” a/alebo cítiť

pulzovanie brzdového pedálu. Je to normálne a
neznamená to poruchu.

VÝSTRAHA
* Systém VDC/ESP je navrhnutý tak, aby

pomáhal zlepšovať stabilitu vozidla, ale
nezabraňuje nehodám spôsobeným ná-
hlym strhnutím volantu vo vysokej rých-
losti alebo neopatrnou a nebezpečnou
technikou jazdy. Znížte rýchlosť vozidla a
dávajte obzvlášť pozor 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, stabili-
zátory, objímky a kolesá nie sú odporú-
čané spoločnosťou NISSAN pre vaše
vozidlo alebo sú extrémne opotrebované,
systém VDC/ESP nemusí pracovať správne.
Môže to nepriaznivo ovplyvniť ovládateľ-
nosť vozidla a indikátor prešmykovania

sa môže rozsvietiť.

* Ak niektoré diely bŕzd, ako sú brzdové
doštičky, rotory a brzdové strmene nie sú
také, aké odporúča NISSAN alebo sú príliš
poškodené, systém VDC/ESP nemusí pra-
covať správne a indikátor prešmykovania

sa môže rozsvietiť.

* Ak súčasti súvisiace s riadením motora nie
sú odporúčané spoločnosťou NISSAN alebo
sú veľmi opotrebované, kontrolka preklzu

sa môže rozsvietiť.

* Pri jazde na extrémne šikmých povrchoch,
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napr. viac naklonené rohy, nemusí systém
VDC/ESP pracovať správne a indikátor
prešmykovania sa môže rozsvietiť.
Nejazdite po takýchto typoch vozoviek.

* Pri jazde na nestabilnom povrchu, napr.
otočná plošina, kompa, dopravník alebo
rampa, sa indikátor prešmykovania sa
môže rozsvietiť. Nie je to porucha. Po jazde
na nestabilnom povrchu vypnite a opäť
naštartujte e-POWER systém.

* Ak sa používajú kolesá alebo pneumatiky
iné, ako odporúča NISSAN, systém VDC/
ESP nemusí pracovať správne a indikátor
prešmykovania sa môže rozsvietiť.

* Systém VDC/ESP nie je náhradou za zimné
pneumatiky alebo snehové reťaze na za-
snežených cestách.

AKO VYPNÚŤ SYSTÉM VDC/ESP
MEVHT33A1-CA4CB537-526B-4212-B68C-EEDD4B78F02A

Vozidlo by ste mali vo väčšine jazdných situácií
riadiť so zapnutým systémom dynamickej kontroly
vozidla (VDC)/elektronického stabilizačného pro-
gramu (ESP).

Keď vozidlo zapadne do blata alebo snehu, systém
VDC/ESP zníži výkon trakčného motora, aby za-
bránil preklzávaniu kolies. Výkon motora bude
znížený aj vtedy, ak plyn zatlačíte úplne na pod-
lahu. Ak je na oslobodenie uviaznutého vozidla
potrebný maximálny výkon trakčného motora,
systém VDC/ESP vypnite.

MWAF0521X

Príklad

Pre vypnutie systému VDC/ESP vykonajte nasle-
dovné kroky na displeji s informáciami o vozidle.

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo na volante,
kým sa neobjaví položka [Nastavenia] a potom
stlačte otočný volič.

2. Pomocou posuvného ovládača vyberte polo-
žku [Nastavenie VDC]/[Nastavenie ESP] a po-
tom ju stlačte.

3. Zvoľte [Systém] a stlačte otočný volič. Tento
bude svietiť.

Opäť zapnite systém VDC/ESP na displeji s infor-
máciami o vozidle alebo reštartujte systém e-
POWER, čím zapnete systém VDC/ESP.

DISTRIBÚCIA BRZDNEJ SILY
MEVHT33A1-DBCE7A81-6654-4F90-BC21-4931E718C6E6

Počas brzdenia za jazdy so zátačkami systém
optimizuje distribúciu sily do každého zo štyroch
kolies v závislosti od polomeru otáčky.

VÝSTRAHA
* Systém VDC/ESP je navrhnutý tak, aby

vodičovi pomáhal udržiavať stabilitu vo-
zidla, ale nezabraňuje nehodám spôsobe-
ným náhlym strhnutím volantu vo vysokej
rýchlosti alebo neopatrnou a nebezpečnou
technikou jazdy. Znížte rýchlosť vozidla a
dávajte obzvlášť pozor 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, stabili-
zátory, objímky a kolesá nie sú odporú-
čané spoločnosťou NISSAN pre vaše
vozidlo alebo sú extrémne opotrebované,
systém VDC/ESP nemusí pracovať správne.
Toto môže nepriaznivo ovplyvniť výkon
vozidla a blikať indikačné svetlo alebo
môžu a svietiť obidve indikačné
svetlá.

* Ak diely, prislúchajúce brzde, ako sú brzdo-
vé doštičky, rotory a brzdové strmene nie
sú také, aké odporúča NISSAN alebo sú
príliš poškodené, systém VDC/ESP nemusí
pracovať správne amôžu a svietiť
obidve indikačné svetlá.

* Ak súčasti súvisiace s riadením trakčného
motora nie sú odporúčané spoločnosťou
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NISSAN alebo sú veľmi opotrebované
a svietiť obidve indikačné svetlá.

* Pri jazde na extrémne šikmých povrchoch,
napr. viac naklonené rohy, nemusí systém
VDC/ESP fungovať správne a môže
blikať indikačné svetlo alebo môžu a

svietiť obidve indikačné svetlá. Nej-
azdite po takýchto typoch vozoviek.

* Pri jazde na nestabilnom povrchu, ako je
otočná plošina, kompa, dopravník alebo
rampa, môže blikať indikačné svetlo
alebo môžu a svietiť obidve
indikačné svetlá. Nie je to porucha. Po
jazde na nestabilnom povrchu vypnite a
opäť naštartujte e-POWER systém.

* Ak sa používajú kolesá alebo pneumatiky
iné, ako odporúča NISSAN, systém VDC/
ESP nemusí pracovať správne a môže
blikať indikačné svetlo alebo môžu a

svietiť obidve indikačné svetlá.

* Systém VDC/ESP nie je náhradou za zimné
pneumatiky alebo snehové reťaze na za-
snežených cestách.

MEVHT33A1-751DFC83-9657-4E14-9890-5EA39413B84F
Riadenie podvozku je elektrický riadiaci modul,
ktorý obsahuje nasledujúce funkcie:

* Systém inteligentného riadenia trasy

SYSTÉM INTELIGENTNÉHO RIADENIA TRASY
MEVHT33A1-9EA7EC27-8882-4CD9-A3A6-AFBE8477F7F7

Tento systém sníma jazdu na základe spôsobov
riadenia a zrýchľovania/brzdenia vodiča a riadi
brzdný tlak na jednotlivých kolesách, reguláciu
jazdného krútiaceho momentu* a reguláciu roz-
delenia jazdného krútiaceho momentu*, aby po-
mohol sledovať stopy v zákrutách a pomohol
plynulým reakciám vozidla.

(*: Vo výbave len pre 4WD)

Systém inteligentného riadenia trasy sa dá nasta-
viť na ON (zapnutý) alebo OFF (vypnutý) použitím
nastavení [Asistencia pre vodiča] na displeji s
informáciami o vozidle. (Pozri časť “[Nastavenia]”
(Str. 99). Ovládanie rozdelenia hnacieho momentu
nie je vypnuté.)

Keď vypnete systém elektronického stabilizačného
VDC/ESP, vypne sa aj systém inteligentného ria-
denia trasy. (Aj keď je systém VDC/ESP vypnutý,
aby sa vyhol zablateným alebo zasneženým ce-
stám, riadenie rozdelenia jazdného krútiaceho
momentu sa nevypne, aby sa zabezpečila trakcia.)
Objem inteligentného sledovania sa mení na
základe režimu zvoleného voličom režimu pohonu.

Ak systém inteligentného sledovania stopy nefun-
guje správne, rozsvieti sa hlavná výstražná kon-
trolka a na informačnom displeji vozidla sa objaví
výstražná správa [Porucha systému riadenia pod-
vozku].

Ak sa na displeji s informáciami o vozidle objaví
výstražné hlásenie riadenia podvozku, môže to

znamenať, že systém inteligentného riadenia trasy
nefunguje správne. Nechajte si systém skontrolo-
vať čím skôr. Odporúčame, aby ste pre vykonanie
tohto servisného úkonu navštívili predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu. (Pozri časť
“Upozornenia a indikátory displeja s informáciami
o vozidle” (Str. 108).)

VÝSTRAHA
V závislosti od jazdných podmienok nemusí
systém inteligentného sledovania trasy fungo-
vať. Vždy jazdite opatrne a pozorne.

Keď je systém inteligentného sledovania trasy v
činnosti, na brzdovom pedáli môžete cítiť pulzo-
vanie a počuť zvuk. Je to normálne a znamená to,
že systém inteligentného sledovania trasy pracuje
správne. Keď je systém inteligentného riadenia
trasy zapnutý, môžete tiež pocítiť spomaľovanie.
Nie je to však porucha.

Naštartovanie a riadenie 409
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MEVHT33A1-3B8894E5-12A8-4EF1-835B-916E9DCE3071

VÝSTRAHA
* Pri zabraňovaní spätného pohybu vozidla

pri rozbiehaní v kopci sa nikdy nespolie-
hajte výlučne na systém pomoci rozjazdu
do kopca. Vždy jazdite opatrne a pozorne.
Keď vozidlo zastaví v strmom kopci, stlač-
te brzdový pedál. Obzvlášť opatrní buďte
pri zastavení na zľadovatenom alebo bah-
nitom kopci. Ak nezabránite spätnému
pohybu vozidla, môže to spôsobiť stratu
kontroly nad vozidlom a následne vážne
zranenia alebo smrť.

* Systém pomoci rozjazdu do kopca nie je
určený na to, aby vozidlo udržal zastavené
v kopci. Keď vozidlo zastaví v strmom
kopci, stlačte brzdový pedál. Ak to neuro-
bíte, vozidlo sa môže začať pohybovať
späť, čo môže spôsobiť kolíziu alebo vážne
zranenia osôb.

* Systém pomoci rozjazdu do kopca nemusí
zabrániť spätnému pohybu vozidla v kopci
pri každom zaťažení alebo za každých
podmienok vozovky. Vždy buďte pripra-
vení stlačiť brzdový pedál, aby ste zabránili
spätnému pohybu vozidla. Ak to neurobíte,
môže to spôsobiť kolíziu alebo vážne
zranenia osôb.

Systém pomoci rozjazdu do kopca automaticky
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 pomoci rozjazdu do kopca funguje auto-
maticky 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
sekundách sa vozidlo začne pohybovať smerom
vzad a systém pomoci rozjazdu do kopca sa úplne
deaktivuje.

Systém pomoci rozjazdu do kopca nefunguje, 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 indikátor prešmykovania,
systém pomoci rozjazdu do kopca nebude fungo-
vať. (Pozri časť “Indikátor prekĺzavania” (Str. 96).)

MEVHT33A1-95780FF0-693A-4ACE-9278-BC955D2169AE

VÝSTRAHA
* Pri jazde zo strmých svahov sa ohľadom

ovládania rýchlosti vozidla nikdy nespolie-
hajte výhradne len na systém ovládania
klesania zo svahu. Keď používate systém
ovládania klesania zo svahu, vždy jazdite
opatrne a rýchlosť vášho vozidla v prípade
potreby znížte stlačením brzdového pedá-
lu. Obzvlášť opatrní buďte pri jazde na
zamrznutých, blatistých alebo extrémne
strmých zjazdoch. Ak nebudete kontrolo-
vať rýchlosť vozidla, môže to spôsobiť
stratu kontroly nad vozidlom a následne
vážne zranenia alebo smrť.

* Systém ovládania klesania zo svahu ne-
musí dostatočne ovládať rýchlosť vozidla v
kopci pri každom zaťažení alebo za kaž-
dých podmienok vozovky. Vždy buďte
pripravení stlačiť brzdový pedál, aby ste
znížili rýchlosť vozidla. Ak to neurobíte,
môže to spôsobiť kolíziu alebo vážne
zranenia osôb.

UPOZORNENIE
Keď je systém ovládania klesania zo svahu
aktivovaný nepretržite dlhší čas, môže stúpnuť
teplota aktuátora systému dynamickej kon-
troly vozidla (VDC)/elektronického stabilizač-
ného programu (ESP) a systém ovládania
klesania zo svahu sa môže dočasne deaktivo-
vať (indikátor zapnutia systému ovládania
klesania zo svahu bude blikať). Ak indikátor
po blikaní nezostane trvale svietiť, zastavte
používanie systému.

SYSTÉM POMOCI ROZJAZDU DO KOPCASYSTÉM POMOCI ROZJAZDU DO KOPCA SYSTÉM OVLÁDANIA KLESANIA ZO
SVAHU (ak je súčasťou výbavy)
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 kontroloval rýchlosť jazdy na strmých svahoch
alebo v teréne bez toho, aby ste museli stláčať
brzdový pedál alebo pedál plynu.

Systém ovládania klesania zo svahu pomáha
udržiavať rýchlosť vozidla pri jazde rýchlosťou
nižšou ako 30 km/h (19 MPH) na strmých klesa-
niach, ktorú samotné brzdenie motorom nie je
schopné v režime pohonu všetkých štyroch kolies
(4WD) udržiavať.

Pri jazde smerom dopredu v klesaní môžete
rýchlosť ovládať pomocou brzdy alebo plynu.
Systém udržiava rýchlosť pri jazde smerom doza-
du v klesaní.

SPÍNAČ OVLÁDANIA KLESANIA ZO SVAHU
MEVHT33A1-B5D49189-D3B5-4374-8545-FE6919CC18B8

MWAF0853X

Ak je na strmých zrázoch potrebné silnejšie
brzdenie, aktivujte systém ovládania klesania zo
svahu stlačením spínača systému ovládania klesa-
nia zo svahu.

Keď je systém kontroly zjazdu do kopca aktivo-
vaný, rozsvieti sa kontrolka systému kontroly
zjazdu do kopca a kontrolka systému kontroly
zjazdu z kopca na prístroji. (Pozri časť “Indikátor
zapnutia systému ovládania klesania zo svahu (ak
je súčasťou výbavy)” (Str. 94).) 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
svahu, musíte splniť nasledujúce podmienky:

* Prevodovku zaraďte na prevodový stupeň pre
jazdu dopredu alebo pre spiatočku.

* Prepnite volič jazdných režimov do režimu
[TERÉN] alebo [SNEH] a jazdite rýchlosťou
nižšou ako 30 km/h (19 MPH) (modely s
pohonom 4WD).

* Spínač ovládania klesania zo svahu stlačte do
polohy ON.

Ak pri zapnutom systéme ovládania klesania zo
svahu stlačíte plynový alebo brzdový pedál, systém
dočasne 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
svahu zapnutý a nie všetky podmienky aktivácie
systému sú splnené, prípadne ak sa systém z
akéhokoľvek dôvodu vypne.

Ak chcete systém ovládania klesania zo svahu
vypnúť, spínač ovládania klesania zo svahu stlačte
do polohy OFF.

Naštartovanie a riadenie 411
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MEVHT33A1-A0469E2F-C78D-4B95-B30C-26D5061257B0

MWAF0648X

Príklad

Systém parkovacieho snímača (sonar) vydá zvuk,
aby informoval vodiča o prekážkach okolo vozidla
pomocou parkovacích snímačov (sonar), ktoré sa
nachádzajú v prednom (ak sú vo výbave) a
zadnom nárazníku.

Keď je systém parkovacieho snímača (sonar)
zapnutý, na displeji s informáciami o vozidle sa
automaticky zobrazí pohľad snímača.

VÝSTRAHA
* Systém parkovacieho snímača (sonaru) je

komfortná funkcia, ale nie je náhradou za
správne parkovanie.

* Za bezpečnosť pri parkovaní a iných ma-
névroch je vždy zodpovedný vodič. Pred
parkovaním sa vždy poobzerajte a skon-
trolujte, či je to bezpečné.

* Ak máte akékoľvek pochybnosti o okolí
dráhy parkovacieho priestoru a/alebo že
samotný priestor na parkovanie nie je bez

prekážok, ihneď zastavte vozidlo a skon-
trolujte okolie.

* Prečítajte si a porozumejte obmedzeniam
systému parkovacieho snímača (sonaru),
ktoré sú uvedené v tejto časti. Farby
indikátora parkovacieho snímača a vodia-
ce čiary vzdialenosti v pohľade dopredu
(ak je súčasťou výbavy)/dozadu označujú
rôzne vzdialenosti k objektu.

* Nepriaznivé počasie alebo ultrazvukové
zdroje, ako napríklad automatická autou-
myváreň, vzduchové brzdy nákladného
vozidla alebo pneumatická vŕtačka, môžu
mať vplyv na fungovanie parkovacieho
snímača (sonar); čo môže znamenať zní-
žený výkon alebo falošnú aktiváciu.

* Systém parkovacieho snímača (sonar) je
navrhnutý ako pomôcka pre vodiča pri
rozpoznávaní veľkých statických predme-
tov, ktorá pomôže predchádzať poškode-
niu vozidla.

* Systém parkovacieho snímača (sonar) nie
je navrhnutý tak, aby zabraňoval kontaktu
s malými alebo pohyblivými predmetmi.
Vždy sa pohybujte pomaly. Systém neza-
znamená malé predmety pod nárazníkom
a nie je schopný zaznamenať ani predmety
tesne pri nárazníku alebo na zemi.

* Systém parkovacieho snímača (sonaru)
nemusí detegovať nasledovné predmety:
nadýchané predmety, ako je sneh, tkanina,
bavlna, sklenená vata atď.; tenké pred-
mety, ako je lano, drôt a reťaz atď.; pred-
mety klinovitého tvaru.

Ak vaše vozidlo utrpí poškodenie čelnej strany
nárazníka a necháte ho nevyrovnaný alebo ohnu-
tý, snímacia zóna sa môže zmeniť, čo spôsobí
nesprávne meranie prekážok alebo falošné popla-
chy.

UPOZORNENIE
* Nadmerný hluk (ako napríklad hlasitosť

audio systému alebo otvorené okno vo-
zidla) bude rušiť tón a možno ho nebudete
počuť.

* Predné (ak sú vo výbave) a zadné parko-
vacie snímače (sonar) detegujú vzdialenosť
medzi vozidlom a prekážkou tak, že dete-
gujú zvukovú vlnu odrazenú od povrchu
prekážky. Ak v okolí vozidla znie zvuk, ako
napríklad klaksón, alebo zvuk z ultrazvu-
kového zdroja (napríklad sonar iných vozi-
diel), snímač (sonar) nemusí detegovať
predmety správne.

* Za určitých podmienok (napríklad po umytí

SYSTÉM PARKOVACIEHO SNÍMAČA (sonaru)SYSTÉM PARKOVACIEHO SNÍMAČA (sonaru)
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auta alebo daždi) sa v blízkosti parkova-
cích snímačov (sonaru) môže nahromadiť
voda a znížiť tak výkon systému alebo
zapríčiniť falošnú aktiváciu. Táto voda po-
čas jazdy automaticky odtečie a výkon
systému sa vráti na normálnu úroveň.

* Parkovacie snímače (nachádzajúce sa na
čelnej strane predného nárazníka) udržia-
vajte bez snehu, ľadu a veľkých nahroma-
dení nečistôt. Sonar nečistite pomocou
ostrých predmetov. Ak budú snímače za-
kryté, zníži sa presnosť funkcie parkova-
cieho snímača (sonaru).

OVLÁDANIE SYSTÉMU
MEVHT33A1-3914CD1D-BEE3-42DE-AC61-6C75182FEC1F

MWAF0538X

Stredné parkovacie senzory
Rohové parkovacie senzory
Bočné parkovacie snímače (ak sú súčasťou
výbavy)

Pre modely bez parkovacích snímačov:

Systém informuje vizuálnym a zvukovým upozor-
nením na:

* predné prekážky, keď je radiaca páka v polohe
D (jazda) (ak je vo výbave)

* predné (ak sú namontované) a zadné pre-
kážky, keď je radiaca páka v polohe R (spia-
točka).

Pre modely s parkovacími snímačmi:

Systém informuje vizuálnym a zvukovým zname-
ním na prekážky v smere jazdy, keď ich snímač
detekuje v rámci svojho rozsahu detekcie. Systém
môže tiež poskytovať vizuálne a zvukové upozor-
nenia na potenciálne prekážky v blízkosti vozidla.
Vodič bude na bočné prekážky upozornený až po
tom, ako prekážky najprv rozpozná predný alebo
zadný rohový snímač. Systém potom predpovedá
dráhu prekážky pozdĺž boku vozidla počas jeho
pohybu.

Ako systém upozorňuje na prekážky:

Systém sa vypne pri rýchlostiach nad 10 km/h (6
MPH). Pri nižších rýchlostiach sa znovu zapne.

Zvuk sa vypne, keď sa prekážka vzdiali od vozidla.

Po zistení predmetu sa zobrazí indikátor (zelený) a
začne blikať a tón bude znieť prerušovane. Keď sa
vozidlo priblíži k predmetu, farba indikátora sa
zmení na žltú a rýchlosť blikania sa zvýši. Keď sa
vozidlo dostane veľmi blízko k predmetu, indikátor
prestane blikať a jeho farba sa zmení na červenú a
zvuk bude znieť neprerušovane.

MWAF0833X

Príklad

Keď sa vozidlo dostane bližšie k prekážke, na
informačnom displeji vozidla sa objaví indikátor
(detekovaná oblasť) parkovacieho snímača.

MWAF0834X

Príklad

Indikátor parkovacieho snímača sa tiež objaví v
pohľade kamery v strede displeja (ak je súčasťou
výbavy).
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ZAPNUTIE A VYPNUTIE FUNKCIE PARKOVACIEHO SENZORA (sonaru)
MEVHT33A1-65DDA412-58D0-4E47-9467-8869A1CCBA36

MWAF1270X

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

Systém sa automaticky aktivuje, keď je spínač
zapaľovania v zapnutej polohe ON a radiaca páka

je v polohe D (jazda) (modely s prednými snímačmi)
alebo R (spiatočka).

MWAF1166X

Príklad

POZNÁMKA:

Keď je radiaca páka v polohe R (spiatočka) a na
displeji s informáciami o vozidle sa zobrazuje
obrazovka Pomoc pri parkovaní, systém parko-
vacieho snímača (sonaru) je možné dočasne
deaktivovať stlačením rolovacieho voliča na
volante.

Ak chcete vybrať režim nastavenia parkovacieho
snímača (sonaru), vykonajte nasledujúce kroky.

1. Stlačte tlačidlo tlačidlo dovtedy, kým
sa na displeji s informáciami o vozidle nezo-
brazí položka [Nastavenia] a následne stlačte
tlačidlo rolovania. Pomocou rolovacieho voliča
vyberte položku [Asistencia pre vodiča]. Potom
stlačte rolovací volič.

2. Zvoľte [Pomoc pri parkovaní] a stlačte rolovací
volič.

3. Použite rolovací volič pre navigáciu v ponuke a
zvoľte alebo zmeňte položku:
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. [Pohyblivý objekt] (ak je súčasťou výbavy)

— ZAPNE/VYPNE rozpoznanie pohyblivých
objektov (MOD) (pozrite si časť “Rozpozna-
nie pohyblivých objektov (MOD) (ak je súča-
sťou výbavy)” (Str. 220).)

. [Zobrazenie]

— Zobrazuje displej parkovacieho snímača
na displeji s informáciami o vozidle, keď sa
parkovací snímač (sonar) aktivuje

. [Vpredu] (ak je súčasťou výbavy)

— ZAPNE/VYPNE predné parkovacie sníma-
če

. [Vzadu]

— ZAPNE/VYPNE zadné parkovacie snímače

. [Bočné] (ak je súčasťou výbavy)

— ON/OFF bočné snímače

. [Vzdialenosť]

— Zmení vzdialenosť detekcie systému
parkovacieho snímača na [Ďaleko] ,
[Stredne] alebo [Blízko]

. [Hlasitosť]

— Zmení hlasitosť zvukového znamenia na
[Vysoké], [Stredné] alebo [Nízke]

OBMEDZENIA SYSTÉMU PARKOVACIEHO SNÍMAČA (sonaru)
MEVHT33A1-2B92A164-613B-4B54-B250-546D9D8A3020

VÝSTRAHA
Nižšie sú uvedené obmedzenia systému par-
kovacieho snímača (sonar). Ak nebudete vo-
zidlo používať v súlade s týmito obmedzeniami
systému, môže to mať za následok vážne
zranenie alebo usmrtenie.

* Prečítajte si a porozumejte obmedzeniam
systému parkovacieho snímača (sonaru),
ktoré sú uvedené v tejto časti. Nepriaznivé
počasie môže mať vplyv na funkciu systé-
mu sonaru, a to môže zahrňovať znížený
výkon alebo chybnú aktiváciu.

* Systém parkovacieho snímača (sonar) sa
vypne pri rýchlostiach nad 10 km/h (6
MPH). Pri nižších rýchlostiach sa znovu
zapne.

* Nepriaznivé počasie alebo ultrazvukové
zdroje, ako napríklad automatická autou-
myváreň, vzduchové brzdy nákladného
vozidla alebo pneumatická vŕtačka, môžu
mať vplyv na fungovanie systému parko-
vacieho snímača (sonar), čo môže zname-
nať znížený výkon alebo falošnú aktiváciu.

* Systém parkovacieho snímača (sonar) nie
je navrhnutý tak, aby zabraňoval kontaktu
s malými alebo pohyblivými predmetmi.
Vždy sa pohybujte pomaly. Systém nebude
detekovať malé predmety pod nárazníkom
alebo na zemi.

* Systém parkovacieho snímača (sonar) ne-
musí detekovať nasledovné predmety:
sypké objekty, ako je sneh, tkanina, bavlna,

sklená vata, atď.; tenké objekty, ako je
lano, drôt a reťaz, atď.; predmety klinovi-
tého tvaru alebo viacero objektov v blízko-
sti.

* Systém parkovacieho snímača (sonar)
možno nezistí predmety pri rýchlosti nad
5 km/h (3 MPH) a možno nezistí určité
hranaté alebo pohyblivé predmety.

* Systém parkovacieho snímača (sonar) ne-
musí pracovať v príprave nasledujúcich
objektov:

— Chodci, ktorí sa priblížili k vozidlu od
boku

— Predmety v blízkosti vozidla

* Bočný parkovací senzor (ak je namonto-
vaný) nemusí rozpoznať nasledujúce ob-
jekty:

— Objekty na boku vozidla, ktoré neboli
najskôr rozpoznané predným alebo
zadným rohovým parkovacím senzo-
rom.

* Systém parkovacieho snímača (sonar) ne-
musí pracovať v príprave nasledujúcich
podmienok:

— Prítomnosť dažďa, snehu, ľadu, špiny,
atď. na parkovacích snímačoch.

— V oblasti okolo vozidla sa ozve sa
hlasný zvuk.

— Povrch prekážky je diagonálne k pred-
nej alebo zadnej časti vozidla.

— Parkovací snímač alebo oblasť okolo
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neho je extrémne horúca alebo stu-
dená.

* Systém parkovacieho snímača (sonar) ne-
musí pracovať správne za nasledujúcich
podmienok:

— Keď je v oblasti okolo vozidla vysoká
tráva.

— Keď je v blízkosti vozidla nejaká štruk-
túra (napr. stena, zariadenie mýtnej
brány, úzky tunel, brána na parkovacie
miesto).

— Na povrchu vozovky sa nachádzajú
nárazníky, vyčnievajúce alebo rozhá-
dzané kryty.

— Vozidlo prešlo cez zavesenú vlajku
alebo záves.

— Keď sa za vozidlom hromadí sneh
alebo ľad.

— Pri jazde do kopca.

SYSTÉM JE PRECHODNE NEDOSTUPNÝ
MEVHT33A1-718F1ACE-84B6-4BA9-97D2-70EBA5142A4C

Keď sa rozpozná zablokovanie radaru, systém sa
automaticky deaktivuje.

Systém nebude k dispozícii, pokým tieto pod-
mienky neprestanú existovať.

Parkovacie snímače sa môžu zablokovať v dôsled-
ku dočasných okolitých podmienok, ako napríklad
striekajúca voda, opar alebo hmla. Zablokovanie
môžu spôsobiť aj také predmety, ako je ľad,
námraza alebo nečistoty, ktoré prekážajú parko-
vacím snímačom.

Činnosť, ktorú treba vykonať:

Keď vyššie uvedené podmienky odstránite, systém
sa automaticky obnoví.

ÚDRŽBA SYSTÉMU
MEVHT33A1-512BBD8D-B3D1-480A-AE6F-823CB52DDEDC

MWAF0649X

Príklad

Parkovacie senzory (4 alebo 6, ak sú namonto-
vané) a (4 alebo 6) sú umiestnené na nárazní-
koch.

* Vždy uchovajte oblasť v blízkosti radarových
snímačov čistú.

* Ak sú snímače znečistené, utrite ich mäkkou
utierkou a dávajte pozor, aby ste ich nepo-
škodili.

* Snímače sa môžu zablokovať v dôsledku
dočasných okolitých podmienok, ako naprí-
klad striekajúca voda, opar alebo hmla. Za-
blokovanie môžu spôsobiť aj také predmety,
ako je ľad, námraza alebo nečistoty, ktoré
prekážajú snímačom. Skontrolujte, či v prie-
store okolo snímačov neprekážajú nejaké
predmety a odstráňte ich.

* Nevystavujte oblasti okolo snímačov silnému
nárazu. Takisto neodstraňujte ani nedemon-
tujte snímače. Ak sú snímače a vonkajšie
oblasti deformované pri nehode atď., nechajte
snímač skontrolovať. Odporúčame, aby ste pre
vykonanie tohto servisného úkonu navštívili
predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú
dielňu.

* Neprilepujte nálepky (vrátane transparentné-
ho materiálu), neinštalujte príslušenstvo ani
neaplikujte ďalšiu farbu na snímače a do ich
okolia. Toto môže spôsobiť poruchu alebo
nesprávnu prevádzku.

* Pri umývaní vozidla používajte vysokotlakové
umývanie, neaplikujte priamy tlak vody na
snímače. Toto môže spôsobiť poruchu sníma-
čov.
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MEVGUID-23FE3378-3DB9-4695-8794-AFF9569F88B4
ProPILOT Park je funkcia, ktorá podporuje para-
lelné parkovanie, priečne parkovanie dozadu a
priečne parkovanie dopredu.

Na detekciu parkovacej polohy využíva kamerový
systém a parkovací snímač (sonar) a za účelom
podpory série parkovacích manévrov ovláda plyn,
brzdy, volant a preraďovanie.

VÝSTRAHA
* Funkcia ProPILOT Park má svoje obme-

dzenia.

Zodpovednosť za bezpečnú jazdu znáša
vodič. Preto tak, ako aj pri bežnej jazde,
kontrolujte okolité podmienky priamo ich
vizuálnym overením alebo pomocou spät-
ných zrkadiel. Ak sa vám zdá, že vozidlo
narazí do vedľajšieho vozidla, osoby alebo
predmetu, použite na zastavenie vozidla
brzdy.

* Existujú obmedzenia parkovacieho sní-
mača (sonar) a kamier. Parkovacie polohy
alebo obmedzenie riadenia možno nebudú
nastavené správne, pretože systém nemô-
že detegovať správne prekážky.

* Počas ovládania riadenia sa nedotýkajte
ramien volantu.

Existuje možnosť, že by sa vám mohli
chytiť ruky alebo prsty a mohlo by dôjsť k
zraneniu. Taktiež venujte primeranú po-
zornosť tomu, aby sa vám nezachytila
kravata, šál a ostatné predmety. Existuje
možnosť nečakanej nehody.

SPÍNAČ FUNKCIE PROPILOT PARK
MEVGUID-223EDBEF-3202-465E-85D7-0782F03D58BC

MWAF1229X

Stlačením tohto spínača aktivujte funkciu ProPI-
LOT Park.

Na obrazovke navigačného systému sa zobrazí
ProPILOT Park.
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OBRAZOVKA FUNKCIE PROPILOT PARK
MEVGUID-C4D10EF0-0CBC-4C63-977F-5DE22199A858

MWAF1294X

1. Ikona výberu spôsobu parkovania:

Označuje momentálne zvolený spôsob parko-
vania. Spôsob parkovania zmeníte dotykom.
Pozrite si časť “Zvolenie metódy parkovania”
(Str. 419).

2. [Štart]/[Obnovenie]:

Ovládanie funkciou ProPILOT Park spustite
dotknutím sa tohto klávesu.

3. [Dokončiť]/[Zrušiť]:

Dotknutím sa tohto klávesu deaktivujete funk-
ciu ProPILOT Park.

4. Ikona detekcie parkovacieho miesta:

Naznačuje, ktorá strana parkovacieho miesta
bola detekovaná počas vyhľadávania parko-
vacieho miesta.

: Parkovacie miesto je detekované na
pravej strane.

: Parkovacie miesto je detekované na ľavej
strane.

5. Odstupové vodiace čiary (červené):

Udáva približnú plochu, ktorou vozidlo prejde,
keď je riadenie parkovania aktívne.

6. Ikona nastavenia navádzacieho rámčeku
parkovania ( ):

Dotknutím sa tohto klávesu upravte umiest-
nenie navádzacieho rámčeku parkovania. Po-
zrite si časť “Úprava parkovacej polohy” (Str.
426).

7. Navádzací rámček parkovania (zelený):

Udáva približnú polohu, v akej bude vozidlo
zaparkované. Keď je riadenie parkovania ak-
tívne, rámček sa zmení na svetlomodrý.

8. Symbol (modrý):

Udáva polohu, v akej bude vozidlo zaparko-
vané.

9. * symbol (bez farby):

Označuje parkovaciu polohu, ktorá sa dá
vybrať namiesto vybranej parkovacej polohy.
Po dotknutí sa ikona zmení na modrú.

10. Ikona nastavení ( ):

Dotknutím sa tejto ikony zmeníte nastavenia
funkcie ProPILOT Park.

11. Vodiace lišty oblasti vyhľadávania parkova-
cieho miesta (svetlozelená):

Označuje, že systém momentálne vyhľadáva
parkovacie miesto. Linky sa používajú tiež ako
navádzanie pre polohu vozidla počas vyhľa-
dávania miesta. Pozrite si časť “Informácie o
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spôsoboch parkovania funkcie ProPILOT Park”
(Str. 424).

12. Obdĺžnik smeru pre zmenu polohy (zelený):

Označuje polohu, v ktorej máte vykonať ďalšiu
zmenu prevodového stupňa.

13. Ikona riadenia parkovania funkciou ProPI-
LOT Park ( ):

Stav riadenia parkovania funkciou ProPILOT
Park udávajú farby.

Zelená: Riadenie parkovania je aktívne.

Sivá: Riadenie parkovania nie je aktívne.

POZNÁMKA:

Keď sú zapnuté stierače alebo keď sa na
objektíve kamery zistí voda alebo iné látky,
zobrazí sa symbol. Keď sa tlačidlo
keď sa zobrazuje , obmedzia sa zistiteľné
parkovacie polohy.

Keď sa rýchlosť vozidla zvýši na 10 km/h alebo viac
MEVGUID-8DB5C24F-9C09-431A-A34F-A228349916C9

MWAF1295X

Keď sa rýchlosť vozidla zvýši na približne 10 km/h

(6 MPH) alebo viac keď prebieha detekcia parko-
vacej polohy, obrazovka sa zmení. Keď rýchlosť
vozidla klesne približne na 10 km/h (6 MPH) alebo
menej, obrazovka sa vráti na bežnú obrazovku
funkcie ProPILOT Park.

ZVOLENIE METÓDY PARKOVANIA
MEVGUID-6161EA2F-EE2F-4F9A-B997-EDB686AF6DB6

Spôsob parkovania je možné zmeniť dotykom
ikony výberu spôsobu parkovania ešte pred dot-
knutím sa položky [Spustiť].

Spôsob parkovania sa zmení po každom dotknutí
sa ikony výberu spôsobu parkovania. Vozidlo bude
skenovať len typ metódy parkovania, ktorá bola
zvolená.

Dostupné spôsoby
MEVGUID-4D0215C3-D95D-4FE8-A545-B5A2AEE78EFD

Paralelné parkovanie

MWAF1319X

Podporuje zacúvanie do
parkovacieho miesta,
keď sú vozidlá zaparko-
vané v rade jedno za
druhým.

Priečne parkovanie doza-
du

MWAF1297X

Podpora cúvania na
parkovacie miesto, defi-
nované čiarami.

Priečne parkovanie do-
predu

MWAF1320X

Podporuje cúvanie
vpred na parkovacie
miesto, definované čia-
rami.

PREVÁDZKA FUNKCIE PROPILOT PARK
MEVGUID-782117F2-D627-457A-9228-1B5BD4F63817

Paralelné parkovanie
MEVGUID-1A4F587F-BBCD-42DC-BE93-A5B9CD18D00B

1. Jazdite dopredu zníženou rýchlosťou.

2. Stlačte spínač funkcie ProPILOT Park.

Aktivuje sa ProPILOT Park.

3. Pomaly sa pohybujte dopredu a systém
bude vyhľadávať parkovacie miesto.

Systém vydá zvukové znamenie a indikuje ,
keď sa parkovací bod nerozpozná a keď
vozidlo dosiahlo správnu pozíciu, pripravené
spustiť proces parkovania. Vozidlo zastavte
stlačením brzdového pedála.

4. Podržte stlačený brzdový pedál a dotknite
sa položky [Spustiť] na obrazovke.

Ikona riadenia ProPILOT Park bude svietiť
zelenou a brzdy sa aplikujú automaticky, aby
sa vozidlo udržalo zastavené. Riadenie parko-
vania sa nedá spustiť, ak systém určí, že vjazd
do parkovacej polohy nie je možný kvôli
prekážke rozpoznanej parkovacími snímačmi
(sonarom) a kamerami.

V takom prípade vozidlo zaparkujte manuálne.

5. Uvoľnite brzdový pedál a vozidlo vstúpi do
obdĺžnika zmeny polohy (v smere šípky na
ikone vozidla).

Stlačte brzdový pedál a rýchlosť vozidla uprav-
te v závislosti od okolitých podmienok.

6. Keď vozidlo vstúpi do obdĺžnika ďalšej
zmeny polohy (zelená), radiaca páka sa
automaticky preradí a vozidlo začne cúvať.

Ak kvôli prekážke nie je možné pokračovať
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kým vozidlo dosiahne obdĺžnik štartovacej
polohy pre cúvanie (zelená), stlačte brzdový
pedál a zastavte vozidlo v blízkosti prekážky.
Zmeňte polohu radiacej páky, aby ste zmenili
smer. Pozrite si časť “Zmena smeru jazdy pri
riadení parkovania” (Str. 426).

7. Keď sa vozidlo nachádza v navádzacom
rámčeku parkovania (svetlo modrá), vozidlo
sa zastaví a riadenie parkovania sa ukončí.

Zvuková a vizuálna signalizácia upozornia
vodiča na ukončenie riadenia parkovania.

V tejto chvíli sa poloha prevodovky zmení na P
(parkovanie) a aktivuje sa elektrická parkova-
cia brzda.

Riadenie parkovania sa môže automaticky
ukončiť ešte skôr, ako bude vozidlo v navá-
dzacom rámčeku parkovania (svetlo modrá).
Pozrite si časť “Automatická deaktivácia v
priebehu riadenia parkovania (kým je vozidlo
v pohybe)” (Str. 423).

Ak sa kvôli prekážke alebo z iného dôvodu
nedá dosiahnuť navádzací rámček parkovania,
stlačením brzdového pedálu zastavte vozidlo,
potom sa dotknite položky [Zrušiť] na obra-
zovke, aby sa deaktivovala funkcia ProPILOT
Park. Vozidlo zaparkujte manuálne alebo vo-
zidlo presuňte do vhodnejšej polohy.

Priečne parkovanie
MEVGUID-01BBE945-2B99-4B95-924F-EC5BC3FCCFE3

MWBF0020X

1. Vozidlo zastavte v blízkosti miesta, kde
chcete zaparkovať.

2. Stlačte spínač funkcie ProPILOT Park.

Aktivuje sa ProPILOT Park.

MWBF0022X

Približne 1 m (3 ft)

Návod na vyhľadanie parkovacieho mies-
ta (svetlo modré)

3. Jazdite pomaly dopredu a zastaňte vedľa
požadovaného parkovacieho miesta (vo
vzdialenosti približne 1 m).

Zastavte vozidlo. Aby ikona detekcie parkova-
cieho miesta mierila do blízkosti stredu
požadovaného parkovacieho miesta. Pozrite si
časť “Priečne parkovanie” (Str. 425).

Umiestnite vozidlo tak, aby koncová línia
parkovacieho miesta bola medzi vodiacimi
čiarami vyhľadávania parkovacieho miesta
(svetlo modré) pre lepšiu detekciu.

MWAF1299X

4. Kým vozidlo stojí, skontrolujte, či sa
zobrazuje na požadovanom parkovacom
mieste.

Skontrolujte, či je možné zaparkovať v prie-
store označenom . Skontrolujte, či v parko-
vacom mieste a okolitom priestore nie sú
žiadne prekážky a overte si, že priestor je
dostatočne veľký na zaparkovanie.
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MWAF1300X

5. Podržte stlačený brzdový pedál a dotknite
sa položky [Spustiť] na obrazovke.

Ikona ovládania ProPILOT Park Začne
svietiť zelenou a brzdy sa aplikujú automa-
ticky, aby sa vozidlo udržalo zastavené. Riade-
nie parkovania sa nedá spustiť, ak systém určí,
že vjazd do parkovacej polohy nie je možný
kvôli prekážke rozpoznanej parkovacími sní-
mačmi (sonarom) a kamerami.

V takom prípade vozidlo zaparkujte manuálne.

MWAF1300X

6. Uvoľnite brzdový pedál a vozidlo vstúpi do
obdĺžnika zmeny polohy (v smere šípky na
ikone vozidla).

Stlačte brzdový pedál a rýchlosť vozidla uprav-
te v závislosti od okolitých podmienok.

MWAF1302X

7. Keď vozidlo vstúpi do obdĺžnika zmeny
polohy (zelená), zmena polohy sa vykoná
automaticky a vozidlo sa posunie späť.

Ak kvôli prekážke nie je možné pokračovať
kým vozidlo dosiahne obdĺžnik štartovacej
polohy pre cúvanie (zelená), stlačte brzdový
pedál a zastavte vozidlo v blízkosti prekážky.
Zmeňte polohu radiacej páky, aby ste zmenili
smer. Pozrite si časť “Zmena smeru jazdy pri
riadení parkovania” (Str. 426).

MWAF1303X

8. Keď sa vozidlo nachádza v navádzacom
rámčeku parkovania (svetlo modrá), vozidlo
sa zastaví a riadenie parkovania sa ukončí.

Zvuková a vizuálna signalizácia upozornia
vodiča na ukončenie riadenia parkovania.

V tejto chvíli sa poloha prevodovky zmení na P
(parkovanie) a aktivuje sa elektrická parkova-
cia brzda.

Riadenie parkovania sa môže automaticky
ukončiť ešte skôr, ako bude vozidlo v navá-
dzacom rámčeku parkovania (svetlo modrá).
Pozrite si časť “Automatická deaktivácia v
priebehu riadenia parkovania (kým je vozidlo
v pohybe)” (Str. 423).

Ak sa kvôli prekážke alebo z iného dôvodu
nedá dosiahnuť navádzací rámček parkovania,
stlačením brzdového pedálu zastavte vozidlo,
potom sa dotknite položky [Zrušiť] na obra-
zovke, aby sa deaktivovala funkcia ProPILOT
Park. Vozidlo zaparkujte manuálne alebo vo-
zidlo presuňte do vhodnejšej polohy.
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POZNÁMKA:
. Funkciu ProPILOT Park môžete aktivovať

aj stlačením tlačidla <CAMERA> a násled-
ným dotykom na obrazovke inteli-
gentného monitora pre pohľad okolo.

. Keď je funkcia ProPILOT Park aktivovaná,
hlasitosť audio systému a ostatných zvu-
kov sa zníži.

. Ak navádzací rámček parkovania nezo-
brazuje polohu, kde sa dá momentálne
zaparkovať (kvôli prítomnosti prekážky
alebo kanálu na ulici), vhodnú parkovaciu
polohu nastavte manuálne. Pozrite si časť
“Úprava parkovacej polohy” (Str. 426).

. Ak je nastavenie [Detekcia paralelného
priestoru na každej strane] aktivované a
parkovacie miesta sú detegované na
obidvoch stranách. Na výber požadovanej
strany môžete použiť spínač smeroviek,
ak sú parkovacie miesta rozpoznané na
oboch stranách.

. Aj keď systém rozpozná parkovacie mie-
sto hneď, rozpoznané parkovacie miesto
môže zmiznúť alebo parkovanie nemusí
začať, a to v závislosti od podmienok
prekážok, ako je napríklad šírka cestičky.

. Po začatí riadenia parkovania sa automa-
ticky zapne funkcia parkovacieho sní-
mača (sonaru). Keď sa funkcia ProPILOT
Park deaktivuje, parkovací snímač (sonar)
sa vráti do stavu, v ktorom bol nastavený
na displeji s informáciami o vozidle.

. Keď je aktívna kontrola parkovania, obra-
zovka sa nezmení, ani keď [ ] alebo [ ]
sa dotknete tlačidla.

. Stlačením tlačidla <CAMERA> deaktivujete
funkciu ProPILOT Park. Ďalšie informácie
si pozrite v časti “Deaktivácia funkcie
ProPILOT Park” (Str. 423).

. Riadenie parkovania sa nedá spustiť v
nasledovných prípadoch. Po úprave pod-
mienok je možné spustiť riadenie parko-
vania.

— Bezpečnostný pás vodiča nie je za-
pnutý.

— Poloha radiacej páky je P (parkovanie).

— Poloha radiacej páky je R (spiatočka).

— Elektrická parkovacia brzda je aktivo-
vaná.

— Systém VDC/ESP je vypnutý.
. Riadenie parkovania sa nedá spustiť, keď

je vozidlo na strmom svahu. Vozidlo
zaparkujte manuálne.

. Keď systém ProPILOT Park zmení smer
jazdy vozidla, je tam malá prestávka.

. Riadenie parkovania sa môže automa-
ticky ukončiť, ak systém určí, že vjazd do
parkovacej polohy nie je možný kvôli
prekážke rozpoznanej parkovacími sní-
mačmi (sonarom) alebo kamerami. Vo-
zidlo presuňte do vhodnejšej polohy.

. Ak sú odstupové vodiace čiary v kontakte
so zaparkovaným vozidlom alebo inou
prekážkou, parkovací snímač (sonar) mô-

že rozpoznať prekážku a zastaviť vozidlo
a zabrániť tak systému v dokončení
parkovania.

. Smerové svetlo sa aktivuje automaticky, v
smere parkovacieho miesta, keď sa na
obrazovke dotknete [Štart].

. Trasa k parkovacej polohe a počet zato-
čení sa bude líšiť podľa nastavenej polohy
parkovania a polohy prekážok rozpozna-
ných parkovacími snímačmi (sonarom) a
kamerami.

. Správa [Zrkadlá sú nedostupné v zloženej
pozícii] sa môže zobraziť, aj keď je
zrkadlo otvorené. V takomto prípade za-
vrite a otvorte zrkadlo znova.

POZASTAVENIE FUNKCIE PROPILOT PARK
MEVGUID-79BC60EB-6E9A-43A1-93B8-0670B0A39788

Automatické zastavenie riadenia parkovania
MEVGUID-E7B56765-CF49-420D-B97E-0446225E52DC

V nasledovných prípadoch sa automaticky použijú
brzdy a vozidlo sa zastaví.

* Rozpoznala sa prekážka v smere jazdy.
* Bezpečnostný pás vodiča bol odopnutý.
Ovládanie parkovania je možné obnoviť stlačením
[Obnoviť] na obrazovke, kým je stlačený brzdový
pedál po potvrdení, či boli podmienky opravené.

POZNÁMKA:
* Keď sa obnoví riadenie parkovania, poloha

radiacej páky sa automaticky zmení na D
(jazda dopredu) alebo R (spiatočka).

* Keď sa obnoví riadenie parkovania po za-
stavení vozidla z dôvodu rozpoznania pre-
kážky, smer jazdy sa zmení a riadenie bude
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slúžiť na ďalšie pokračovanie v riadení
parkovania.

* Riadenie parkovania sa nedá obnoviť, ak
systém určí, že vjazd do parkovacej polohy
nie je možný kvôli prekážke rozpoznanej
parkovacími snímačmi (sonarom) a kamera-
mi.

* Riadenie parkovania sa nedá obnoviť, ak
vodič nemá zapnutý bezpečnostný pás.

DEAKTIVÁCIA FUNKCIE PROPILOT PARK
MEVGUID-B080DDC4-794D-4903-9F97-09F3F13DCB6E

Dotknite sa položky [Ukončiť] alebo [Zrušiť] na
obrazovke, aby sa funkcia ProPILOT Park deakti-
vovala.

Ak je funkcia ProPILOT Park deaktivovaná kým
prebieha riadenie parkovania, automaticky sa
použijú brzdy, vozidlo sa zastaví a aktivuje sa
elektrická parkovacia brzda. Teraz sa poloha
radenia zmení na P (Parkovanie).

Automatická deaktivácia počas rozpoznania parkovacej polohy
MEVGUID-A7508D27-56FE-4A1F-8D25-0A14D0EFFF96

VÝSTRAHA
Stlačte brzdový pedál, ak je ProPILOT Park
automaticky deaktivovaný počas detekcie par-
kovacej pozície. Brzdy nie sú automaticky
aplikované a môže to spôsobiť neočakávanú
nehodu.

V nasledujúcich prípadoch sa funkcia ProPILOT
Park automaticky deaktivuje.

* Otvorili sa dvere vodiča, predného spolujazdca,
ktorékoľvek zadné dvere alebo veko batoži-
nového priestoru.

* Vozidlo prešlo 500 m alebo viac od aktivácie
funkcie ProPILOT Park.

* Rýchlosť vozidla je vyššia ako približne 30
km/h.

* Vonkajšie spätné zrkadlá boli sklopené.
* Obrazovka sa prepínala stlačením tlačidla

<CAMERA> alebo sa dotknite tlačidla [ ] atď.
* Zistila sa porucha systému.

Automatická deaktivácia v priebehu riade-
nia parkovania (kým je vozidlo v pohybe)

MEVGUID-8C5E539A-BCAD-461C-91B4-0DFFCB7126BE
V nasledujúcich prípadoch sa funkcia ProPILOT
Park deaktivuje automaticky.

Ak je funkcia ProPILOT Park automaticky deakti-
vovaná, kým prebieha riadenie parkovania, auto-
maticky sa použijú brzdy, vozidlo sa zastaví a
aktivuje sa elektrická parkovacia brzda. Teraz sa
poloha radenia zmení na P (Parkovanie).

* Vodič ovláda volant.
* Vodič ovláda plynový pedál.
* Otvorili sa dvere vodiča, dvere spolujazdca na

prednom sedadle, ktorékoľvek zadné dvere
alebo veko batožinového priestoru.

* Aktivovala sa elektrická parkovacia brzda.
* Radiaca páka sa presunula do polohy P

(parkovanie), D (jazda) alebo R (spiatočka).
* Tento <CAMERA> bolo stlačené tlačidlo.
* Vonkajšie spätné zrkadlá boli sklopené.
* Bol stlačený spínač funkcie ProPILOT Park.
* Systém určil, že pohyb do parkovacej polohy

nie je možný kvôli prekážke alebo z nejakého
iného dôvodu.

* Systém usúdil, že došlo k veľkej odchýlke v
parkovacej polohe použitej na riadenie parko-
vania.

* Systém VDC/ESP bol vypnutý.
* Bol aktivovaný systém VDC/ESP/TCS/ABS.
* Rýchlosť vozidla je vyššia ako približne 8 km/h.
* Zistila sa porucha systému.
* Na mieste v blízkosti parkovacej polohy je

splnená ktorákoľvek z nasledovných podmie-
nok.
— Rozpoznala sa prekážka v dráhe parkova-

nia.
— Bezpečnostný pás vodiča bol odopnutý.

Automatická deaktivácia v priebehu riade-
nia parkovania (kým vozidlo nie je v pohybe)

MEVGUID-F32B3E60-E85A-4903-BE05-B2519D5D55C7
V nasledovných prípadoch je používateľ upozor-
nený zvukovou a vizuálnou signalizáciou a funkcia
ProPILOT Park sa automaticky deaktivuje.

Teraz je aktivovaná elektrická parkovacia brzda a
poloha radenia sa zmení na P (Parkovanie).

* Otvorili sa dvere vodiča, dvere spolujazdca na
prednom sedadle, ktorékoľvek zadné dvere
alebo veko batožinového priestoru.

* Vodič ovláda plynový pedál.
* Aktivovala sa elektrická parkovacia brzda.
* Radiaca páka sa presunula do polohy N

(neutrál) alebo P (parkovanie).
* Uplynula 1 minúta alebo viac potom, ako je

ProPILOT Park v pozastavenom stave.
* Tento <CAMERA> bolo stlačené tlačidlo.
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* Vonkajšie spätné zrkadlá boli sklopené.
* Systém VDC/ESP bol vypnutý.
* Bol aktivovaný systém VDC/ESP/TCS/ABS.
* Zistila sa porucha systému.
* Bol stlačený spínač funkcie ProPILOT Park.

INFORMÁCIE O SPÔSOBOCH PARKO-
VANIA FUNKCIE PROPILOT PARK

MEVGUID-D033A79C-2E1E-4C7D-858E-3B46E4ED91CA

Paralelné parkovanie (detekcia sonarom)
MEVGUID-CC82AC45-D357-4AAD-A19F-DC8A4C272E15

Priblížte sa k parkovaciemu miestu na vzdialenosť
menšiu ako približne 1 m (3 ft) vedľa požadova-
ného parkovacieho miesta.

Ak je vzdialenosť od parkovacieho miesta príliš
veľká, funkcia nemusí rozpoznať prekážky.

Presnosť parkovacej polohy závisí od polohy a uhla
predmetu.

MWBF0042X

Príklad s parkovacím miestom pred prekážkou

Rozpoznávací rozsah snímača

MWBF0043X

Príklad s parkovacím miestom medzi prekážkami

Rozpoznávací rozsah snímača

MWBF0027X

Parkovanie sa vykonáva pomocou trasy, ako je tá,
ktorú vidíte na obrázku.

Parkovacia trasa a počet vytočení sa líšia v
závislosti od parkovacej polohy a polohy okolitých
prekážok.

Paralelné parkovanie (detekcia radu)
MEVGUID-ABE2959D-5047-452B-AAEA-C20A066A59FE

MWBF0025X

Priblížte sa k parkovaciemu miestu na vzdialenosť
približne 1 m (3 ft) vedľa požadovaného parko-
vacieho miesta.

Ak je vzdialenosť od parkovacieho miesta príliš
veľká, funkcia nemusí rozpoznať prekážky alebo
čiary parkovacieho miesta. Pozrite si časť “Funkcia
detekcie parkovacej polohy” (Str. 427).

MWBF0026X
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Choďte s vozidlom pomaly dopredu a stlačením
brzdového pedálu zastavte vozidlo, keď je para-
lelne voči parkovacej polohe

Zastavte vozidlo tak, aby sa predné dvere nachá-
dzali na prednom okraji požadovaného parkova-
cieho miesta.

MWBF0027X

Príklad trasy, ktorá začína cúvaním

Parkovanie sa vykonáva pomocou trasy znázorne-
nej na obrázku. V závislosti od prekážok a vzdiale-
nosti od parkovacej polohy sa parkovanie môže
začať cúvaním.

Parkovacia trasa a počet vytočení sa líšia v
závislosti od parkovacej polohy a polohy okolitých
prekážok.

Priečne parkovanie
MEVGUID-73043D63-E1D8-4199-9C20-F7D5358F6BF7

MWBF0029X

Priblížte sa k parkovaciemu miestu na vzdialenosť
približne 1 m (3 ft) vedľa požadovaného parko-
vacieho miesta.

Ak je vzdialenosť od parkovacieho miesta príliš
veľká, funkcia nemusí rozpoznať prekážky, prí-
padne nemusí zvládnuť rozpoznať čiary parkova-
cieho miesta. Pozrite si časť “Funkcia detekcie
parkovacej polohy” (Str. 427).

Jazdite pomaly a zastavte vozidlo tak, aby bolo
kolmo k parkovaciemu miestu. Zastavte vozidlo v
takej pozícii, aby predné dvere boli v strede
požadovaného parkovacieho miesta.

MWBF0030X

Ovládanie parkovania sa vykonáva spôsobom
uvedeným na ilustrácii.

Parkovacia trasa a počet vytočení sa líšia v
závislosti od parkovacej polohy a polohy okolitých
prekážok.

Parkovanie dopredu
MEVGUID-74BA370E-B0D2-4087-B04C-5ED479CECE09

MWBF0029X

Priblížte sa k parkovaciemu miestu na vzdialenosť
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približne 1 m (3 ft) vedľa požadovaného parko-
vacieho miesta.

Ak je vzdialenosť od parkovacieho miesta príliš
veľká, funkcia nemusí rozpoznať prekážky alebo
čiary parkovacieho miesta.

Jazdite pomaly a zastavte vozidlo tak, aby bolo
kolmo k parkovaciemu miestu. Zastavte vozidlo v
takej pozícii, aby predné dvere boli v strede
požadovaného parkovacieho miesta.

MWBF0033X

Ovládanie parkovania sa vykonáva spôsobom
uvedeným na ilustrácii.

Parkovacia trasa a počet vytočení sa líšia v
závislosti od parkovacej polohy a polohy okolitých
prekážok.

ÚPRAVA PARKOVACEJ POLOHY
MEVGUID-19821061-03EF-47EC-9BA0-78498015C732

Parkovaciu polohu je možné nastaviť manuálne,
keď je ako spôsob parkovania zvolené rovnobežné
alebo pozdĺžne parkovanie.

MWAF1304X

1. Stlačte brzdový pedál a zastavte vozidlo,
potom sa dotknite ikony nastavenia pre box
navádzania parkovania na obrazovke.

Keď sa zobrazí , v polohe sa zobrazí box
navádzania parkovania.

Ak nie je detekovaná žiadna parkovacia po-
loha alebo je parkovacia poloha mimo obra-
zovky, zobrazí sa box navádzania parkovania v
predvolenej polohe.

2. Dotknite sa šípky na obrazovke pre jemné
doladenie.

POZNÁMKA:
* Zobrazené odstupové vodiace čiary označu-

jú navádzacie čiary priestoru, do ktorého
môže vstúpiť časť vozidla pri vjazde do
parkovacej polohy. Plynulé zaparkovanie je

možné vtedy, keď vozidlá, stĺpiky a iné
prekážky sú mimo odstupových vodiacich
čiar.

* Dotknite sa ľavej strany obrazovky a pre-
suňte box navádzania parkovania.

* Smer navádzacieho rámčeku parkovania sa
dá zmeniť spínačom smeroviek.

ZMENA SMERU JAZDY PRI RIADENÍ PARKOVANIA
MEVGUID-A80ABFC7-9C69-4564-B698-E8572C4FF5D7

Ak je prekážka (ako napríklad stĺpik) alebo miesto
nižšie ako je povrch podlahy (ako je kanál alebo
zráz) v smerepohybu vozidla, stlačte brzdový pedál
pre zastavenie vozidla.

Pre zmenu smeru jazdy použite rýchlostnú páku
pre návrat k riadeniu parkovania

POZNÁMKA:

Riadenie parkovania sa nedá obnoviť, ak systém
určí, že vjazd do parkovacieho miesta nie je
možný kvôli prekážke rozpoznanej parkovacími
snímačmi (sonarom) a kamerami.

(Príklad) Ak je tam zaparkované vozidlo

MWBF0036X
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1. Vozidlo zastavte stlačením brzdového pe-
dála.

MWBF0037X

2. Použite radiacu páku a zmeňte smer jazdy.

Keď sa dotknete [Obnoviť], riadenie parkova-
nia sa obnoví.

FUNKCIA DETEKCIE PARKOVACEJ POLOHY
MEVGUID-2B513C9A-60B9-4111-AB96-700BB68495BB

Na detekciu parkovacej polohy slúžia kamery a
parkovacie snímače (sonar). Môžu sa rozpoznať
viaceré parkovacie polohy.

Čiary parkovacích miest sa rozpoznávajú pomo-
cou kamier a zobrazujú sa čiary parkovacích polôh.

Parkovacia poloha sa nezobrazuje, ak parkovacie
snímače (sonar) rozpoznajú prekážku vnútri roz-
poznaného parkovacieho miesta.

POZNÁMKA:

Ak je objektív kamery pre pohľad dopredu, do
strany alebo dozadu znečistený, prípadne sa na
ňom zachytili kvapky vody alebo iné látky,

zistiteľné parkovacie polohy môžu byť obme-
dzené.

Keď je vybrané priečne parkovanie alebo parkovanie dopredu
MEVGUID-1D55F1E6-98D8-4F77-A280-1C49D29A7DA1

MWBF0038X

Približne 2,3 m (8 stôp).
Približne 2 m (6 in).
Približne 1 m (3 stopy).

Parkovacia poloha sa rozpozná za nasledovných
podmienok:

* Rozpoznávajú sa parkovacie miesta so šírkou
približne 2,3 - 2,5 m (6,5 a 8 ft).

* Rozpoznávajú sa čiary parkovacích miest po-
zostávajúce zo samostatných čiar alebo čiary
parkovacieho miesta v tvare písmena U.

* Rozpoznávajú sa čiary parkovacích miest,
ktoré majú šírku približne 15 cm (6 in).

* K rozpoznaniu dôjde, keď sa nájdu čiary
parkovacieho miesta, ktoré sa nachádzajú v
rozsahu od predného okraja vozidla do pri-
bližne 2 m (6 ft) od zadného okraja vozidla .

* K rozpoznaniu dôjde, keď sa parkovacie mie-
sto nachádza približne 1 m (3 ft) od vozidla .

* Ak je zapnutá možnosť [Detekcia paralelných
miest na oboch stranách], zistia sa parkovacie
miesta na oboch stranách vozidla. Pozrite si
časť “Nastavenia funkcie ProPILOT Park” (Str.
430).

MWBF0039X

Rozpoznávací rozsah snímača

Parkovacia poloha sa nezobrazuje, keď rozpozná-
vací rozsah predných snímačov (sonaru) prechá-
dza parkovacím miestom rozpoznaným kamerami
a rozpozná sa prekážka.

Prekážka v parkovacom mieste nachádzajúcom sa
za rozpoznávacím rozsahom snímača sa nedá
rozpoznať.
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Keď zvolíte paralelné parkovanie
MEVGUID-F7D10E75-ED63-442B-9EF2-2A3245E23D7B

MWBF0040X

Približne 5 m (15 stôp).
Približne 3 m (10 stôp).
Približne 1 m (3 stopy).

Parkovacia poloha sa rozpozná za nasledovných
podmienok.

* Rozpoznávajú sa parkovacie miesta so šírkou
približne 5 až 6 m (15 a 18 ft) .

* Rozpoznávajú sa čiary parkovacích miest zlo-
žené zo samostatných čiar.

* Rozpoznávajú sa čiary parkovacích miest,
ktoré majú šírku približne 15 cm (6 in).

* K rozpoznaniu dôjde, keď sa čiary parkovacie-
ho miesta, ktoré sa nachádzajú v rozsahu od
dverí vodiča do približne 3 m (10 ft) od zadného
okraja vozidla .

* K rozpoznaniu dôjde, keď sa parkovacie mie-
sto nachádza približne 1 m (3 ft) od vozidla .

* Ak je zapnutá možnosť [Detekcia paralelných
miest na oboch stranách], zistia sa parkovacie
miesta na oboch stranách vozidla. Pozrite si
časť “Nastavenia funkcie ProPILOT Park” (Str.
430).

MWBF0041X

Rozpoznávací rozsah snímača

Parkovacia poloha sa nezobrazuje, keď rozpozná-
vací rozsah predných snímačov (sonaru) prechá-
dza parkovacím miestom rozpoznaným kamerami
a rozpozná sa prekážka.

Prekážka v parkovacom mieste nachádzajúcom sa
za rozpoznávacím rozsahom snímača sa nedá
rozpoznať.

Ak sa nerozpoznajú čiary parkovacieho miesta, na
rozpoznanie parkovacieho miesta na základe oko-
litých prekážok slúžia parkovacie snímače (sonar).

V závislosti od polôh a uhlov okolitých prekážok sa
navádzací rámček parkovania môže odchyľovať.

MWBF0042X

Príklad s parkovacím miestom pred prekážkou

Rozpoznávací rozsah snímača

MWBF0043X

Príklad s parkovacím miestom medzi prekážkami

Rozpoznávací rozsah snímača
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KAMERY A PARKOVACIE SNÍMAČE (sonar)
POUŽÍVANÉ FUNKCIOU PROPILOT PARK

MEVGUID-B6EF7639-8DDB-45E3-B60F-7ECCA4167FBF

Kamery
MEVGUID-912622F1-B9F2-479F-8022-353B83A4CF88

Používajú sa kamery systému monitora inteligent-
ného sledovania okolia.

Informácie o údržbe nájdete v časti “Údržba
systému” (Str. 219).

Parkovacie snímače (sonar)
MEVGUID-D6BEF2E1-F928-48B3-8FE4-CD270F047E45

Používa sa 12 parkovacích snímačov (sonar)
umiestnených vpredu, vzadu, vľavo a vpravo.

Informácie o údržbe nájdete v časti “Údržba
systému” (Str. 416).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA K FUNKCII PROPILOT PARK
MEVGUID-28A3B1A2-6FF3-4306-A8E3-61AC2993032E

VÝSTRAHA
* Nikdy nejazdite tak, že budete sledovať

výlučne obrazovku. Hrozí riziko nárazu do
prekážky alebo zapríčinenia nečakanej ne-
hody.

* Dávajte pozor na pohyb vozidiel a osôb v
okolitom priestore. Podpora parkovania je
zabezpečená efektívnym využitím deteko-
vanej dráhy. Pri obsluhe riadenia parkova-
n i a d á v a j t e p o z o r n a p o h y b
prichádzajúcich vozidiel, odchádzajúcich
vozidiel a chodcov.

* Keď už viac nepotrebujete podporu funk-
cie ProPILOT Park, funkciu ProPILOT Park
deaktivujte. Ak funkcia ProPILOT Park zo-
stane aktivovaná, hrozí riziko neočakáva-
nej nehody.

* Pred opustením vozidla skontrolujte, či je
aktivovaná elektrická parkovacia brzda a
či je radiaca páka v polohe P (parkovanie).

* Pred použitím funkcie ProPILOT Park si
priamo overte, či je okolo vozidla dosta-
točný priestor na vytáčanie a vykonanie
ďalších parkovacích činností.

* V závislosti od okolností môže hluk zvnú-
tra alebo zvonku vozidla zabrániť vodičovi,
aby počul zvukovú výstrahu.

* Počas parkovania použite spínač smero-
vých svetiel, aby ste informovali okolie o
smere pohybu vozidla.

* Funkciu ProPILOT Park nepoužívajte za
nasledujúcich podmienok:

— Na miestach s hustou premávkou, kde
je veľa vozidiel a chodcov

— Na miestach, kde je zastavenie alebo
parkovanie zakázané

— Na miestach, ktoré sú príliš úzke na to,
aby sa do nich zmestilo vozidlo

— Na miestach, kde parkovanie nie je
možné kvôli jame, kanálu atď.

— Na miestach, kde je úzka ulica

— Na strmom svahu

— Na štrkovej, hlinenej alebo nespevne-
nej ceste

— Na klzkom povrchu, ako napríklad na
snehu alebo ľade

— Na nerovnej ceste, kde je sklon,

schody, obrubníky, koľaje alebo je ne-
rovná z iných dôvodov

— Na ceste, kde sa asfalt roztavil v
dôsledku jeho vystavenia nadmernému
teplu

— Na miestach, kde je na parkovisku
namontovaný ohrievač cesty (ohrievač
zabraňujúci zamrznutiu povrchu cesty)

— Na mechanických parkoviskách alebo
na miestach, kde sú v parkovacích
miestach prekážky

— Keď je vozidlo preťažené

— Keď sa používajú opotrebované pneu-
matiky, dojazdové koleso alebo sneho-
vé reťaze

— Keď tlak vzduchu v pneumatike nie je
správny

— Keď je namontovaný ťažný hák alebo
podobné zariadenie

— Keď je pripevnený predmet, ktorý za-
sahuje do zorného poľa kamery

— Keď je obraz z kamery ťažko viditeľný
kvôli nečistote, slnečnému žiareniu,
tieňom alebo z iných dôvodov

— Keď vonkajšie spätné zrkadlo nie je
úplne otvorené

— Keď kamery nie sú namontované
správne

— Keď je na nárazníku namontovaný
predmet, ktorý znižuje výkon parkova-
cích snímačov (sonaru)
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— Keď je na nárazníku zárez alebo iná
nerovnosť

— Keď sa na parkovacích snímačoch
(sonare) zachytil dážď, sneh, bahno
alebo nejaké iné látky

— Keď je naložené vozidlo naklonené z
dôvodu mimoriadne ťažkého nákladu
alebo jeho zaťaženia len na jednej
strane

UPOZORNENIE
Zastávky pre vozidlá sa nedajú rozpoznať a
existuje určitá možnosť, že sa nebudú dať
rozpoznať ani obrubníky. Stlačte brzdový pe-
dál a zastavte vozidlo, ak sa vám zdá, že kolesá
narazili na obrubník alebo sa vám zdá, že
vozidlo minulo zastávku pre vozidlá. Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia vozidla.

PORUCHY FUNKCIE PROPILOT PARK
MEVGUID-51B08E43-D50F-424F-93BD-9DF66F750B1B

Ak v systéme dôjde k anomálii, na obrazovke sa
zobrazí správa s upozornením, farba ikony riadenia
parkovania funkciou ProPILOT Park sa zmení
na oranžovú a funkcia ProPILOT Park sa automa-
ticky deaktivuje. Ak sa počas používania systému
zobrazí upozornenie, vozidlo zastavte na bezpeč-
nom mieste a spínač napájania dajte do polohy
OFF a potom ho dajte späť do polohy ON.

Ak po vykonaní vyššie uvedených krokov nie je
možné aktivovať funkciu ProPILOT Park, mohlo
dôjsť k poruche systému. Nemá to vplyv na bežnú
jazdu. Systém by však mal skontrolovať odborný

servis, napríklad predajca NISSAN alebo kvalifiko-
vaný servis.

NASTAVENIA FUNKCIE PROPILOT PARK
MEVGUID-88A0CE74-7196-4E5C-85DE-BEAD28F43A0D

1. Dotknite sa klávesu [ ] na paneli spúšťania.

2. Dotknite sa položky [Parkovanie].

3. Vyberte položku nastavenia.

Dostupné položky:
. [Voľba posledného režimu parkovania]

Keď je táto položka zapnutá, zvoli sa
spôsob parkovania, ktorý ste použili napo-
sledy.

Keď je položka vypnutá, zvoli sa paralelné
parkovanie.

. [Detekcia paralelného miesta na oboch
stranách]

Keď je táto položka zapnutá, rozpoznávajú
sa polohy na oboch stranách vozidla.

Keď je táto položka vypnutá, rozpoznávajú
sa iba parkovacie polohy na tej strane
vozidla, na ktorej bola naposledy použitá
funkcia ProPILOT Park.

Ak je v tomto stave zapnutá smerovka,
budú sa rozpoznávať parkovacie miesta
na tejto strane vozidla.

. [Režim parkovania]

Na obrazovke funkcie ProPILOT Park sa
dajú nastaviť spôsoby parkovania, ktoré sa
dajú vybrať.

Spôsoby parkovania, ktoré sú zapnuté,

možno vybrať po každom dotknutí sa ikony
výberu spôsobu parkovania.

Spôsoby parkovania, ktoré sú vypnuté, sa
nedajú vybrať dotknutím sa ikony výberu
spôsobu parkovania.

Pozrite si aj “Zvolenie metódy parkovania”
(Str. 419).

PODMIENKY A OBMEDZENIA DETEKCIE
PARKOVACIEHO SNÍMAČA (sonar)

MEVGUID-CDA6C635-16BC-401D-B0DD-4ED7975C803A

VÝSTRAHA
Systém parkovacieho snímača (sonar) má nej-
aké obmedzenia. Pre podrobnosti si pozrite
časť “Obmedzenia systému parkovacieho sní-
mača (sonaru)” (Str. 415).

* Za nasledovných podmienok sa môžu použiť
brzdy alebo nemusí byť možné správne riade-
nie parkovania.
— Keď sa na parkovacích snímačoch (sonare)

zachytil dážď, sneh, ľad, nečistoty alebo
nejaké iné látky

— Ak je okolitý priestor veľmi hlučný
— Ak je v okolitom priestore zariadenie, ktoré

vydáva ultrazvuk (vrátane vozidiel vybave-
ných snímačmi (sonarom))

— Ak je v okolitom priestore hustá tráva
— Pri prechádzaní okolo konštrukcie s vydu-

tiami alebo priehlbinami
— Ak je blízkosti bočnej strany vozidla kon-

štrukcia (napríklad stena, zariadenie na
výber mýta alebo brána parkoviska)
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— Keď je na ceste schod, vyčnievajúci predmet
alebo kryt drenáže

— Pri prechode pod visutou vlajkou, plastovým
závesom alebo podobným predmetom

— Keď sa okolo vozidla objavia zhluky snehu

PODMIENKY DETEKCIE A OBMEDZENIA PRE MO-
NITOR INTELIGENTNÉHO SLEDOVANIA OKOLIA

MEVGUID-D71E12B8-939B-4637-84AF-27F5F9553204

VÝSTRAHA
Monitor inteligentného sledovania okolia vo-
zidla má nejaké obmedzenia. Pre podrobnosti
si pozrite časť “Monitor inteligentného sledo-
vania okolia) (ak je súčasťou výbavy)” (Str. 211).

* Za nasledovných podmienok kamery monitora
inteligentného sledovania okolia vozidla ne-
musia dokázať rozpoznať prekážku a/alebo
parkovaciu polohu správne.
— Keď je vozidlo vlhké v dôsledku dažďa alebo

vody
— Keď je okolitý priestor tmavý, ako napríklad

v noci, v podzemných priestoroch alebo v
nadzemnej garáži

— Keď čiary parkovacieho miesta nie sú jasne
viditeľné v dôsledku zlého počasia (dážď,
sneh, hmla, prach, piesočné alebo snehové
búrky)

— Keď je objektív kamery zahmlený kvôli
kontaktu s vodou

— Keď na cestu svieti prudké svetlo zo slnka
alebo pouličného osvetlenia

— Keď je povrch cesty mokrý a lesklý, ako

napríklad po daždi alebo keď sú na ceste
kaluže

— Keď do kamery žiari slnko, ako napríklad
ráno alebo večer

— Keď je objektív kamery znečistený alebo sa
na ňom zachytili kvapky vody

— Keď je pripevnený predmet, ktorý zasahuje
do zorného poľa kamery

— Keď je pred prednou kamerou silné svetlo
(napr. slnečné svetlo alebo diaľkové svetlá
prichádzajúcich vozidiel)

— Keď sa jazdná poloha vozidla výrazne zmení
v dôsledku náhleho brzdenia alebo záťaže

— Keď nastane náhla zmena v jase (napr. keď
vozidlo vojde do tunelu, tienistej oblasti
alebo ich opustí, prípadne počas búrky s
bleskami)

— Pri prudkom klesaní z kopca alebo svahu
alebo na cestách s ostrými zákrutami

— Ľudia s postojm inými ako stojaci kolmo
alebo kráčajúci, ako sú nakláňajúci sa vpred,
atď.

— Ľudia vo vozidle
— Ľudia tlačiaci nákupné vozíky, kočíky, atď.
— Ľudia s oblečením, ako je plášť do dažďa

alebo oblečenie, ktorého obrysy sú zastreté
— Ľudia, ktorí majú dáždnik alebo veľkú tašku

a majú časť svojho tela skrytú
— Profil chodca nie je rozpoznaný, pretože má

veľkú batožinu alebo má oblečenie rovna-
kej farby ako je pozadie

PODMIENKY A OBMEDZENIA FUNKCIE DETEKCIE PROPILOT PARK
MEVGUID-38038C43-367A-406A-BEC6-8281DB314DA9

* Za nasledovných podmienok sa môžu použiť
brzdy alebo nemusí byť možné správne riade-
nie parkovania.
— Keď sa na parkovacích snímačoch (sonare)

zachytil dážď, sneh, ľad, nečistoty alebo
nejaké iné látky

— Ak je okolitý priestor veľmi hlučný
— Ak je v okolitom priestore zariadenie, ktoré

vydáva ultrazvuk (vrátane vozidiel vybave-
ných snímačmi (sonarom))

— Ak je v okolitom priestore hustá tráva
— Pri prechádzaní okolo konštrukcie s vydu-

tiami alebo priehlbinami
— Ak je blízkosti bočnej strany vozidla kon-

štrukcia (napríklad stena, zariadenie na
výber mýta alebo brána parkoviska)

— Keď je na ceste schod, vyčnievajúci predmet
alebo kryt drenáže

— Pri prechode pod visutou vlajkou, plastovým
závesom alebo podobným predmetom

— Keď sa okolo vozidla objavia zhluky snehu
* Systém nemusí správne fungovať v nasledujú-

cich podmienkach.
— Keď je vozidlo vybavené inými ako pôvod-

nými pneumatikami
* Za nasledovných podmienok nemusí byť

možné správne riadenie parkovania do nasta-
venie polohy. Ak je to potrebné, vozidlo pre-
suňte do vhodnejšej polohy.
— Keď povrch cesty nie je rovný
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— Keď je vozidlo naklonené z dôvodu mimo-
riadne ťažkého nákladu alebo jeho zaťaže-
nia len na jednej strane

* Za nasledovných podmienok môže byť roz-
poznanie parkovacej polohy nemožné alebo
náročné.
— Keď je vozidlo príliš blízko parkovacieho

miesta
— Na parkovisku, kde sú parkovacie miesta

namiesto čiar označené lanami, blokmi
alebo iným spôsobom

— Keď čiary parkovacích miest nie sú zreteľne
viditeľné kvôli tomu, že vybledli alebo sú
znečistené

— Keď je kontrast medzi cestou a čiarami
parkovacieho miesta slabý

— Keď sú čiary parkovacieho miesta na ceste
žlté alebo majú inú farbu, okrem bielej

— Keď je parkovacie miesto mimoriadne úzke
alebo široké

— Keď sú čiary parkovacieho miesta mimo-
riadne krátke

— Keď sú čiary parkovacieho miesta mimo-
riadne úzke alebo široké

— Keď čiary parkovacieho miesta nie sú rov-
nobežné na obraze kamery kvôli sklonu
parkovacieho miesta alebo z iných dôvodov

— Keď sú čiary parkovacieho miesta spojené s
diagonálnymi čiarami alebo iným značením

— Keď sú na čiarach parkovacieho miesta
tiene vozidla, tiene zo stromov alebo iné
tiene

— Keď sa na čiarach parkovacieho miesta
nachádza susedné vozidlo alebo iná pre-
kážka

— Keď je v parkovacom mieste prekážka
— Keď je okolitý priestor tmavý, ako napríklad

v noci, v podzemných priestoroch alebo v
nadzemnej garáži

— Keď čiary parkovacieho miesta nie sú jasne
viditeľné v dôsledku zlého počasia (dážď,
sneh, hmla, prach, piesočné alebo snehové
búrky)

— Keď je objektív kamery zahmlený kvôli
kontaktu s vodou

— Keď sa na ceste odráža slnko alebo pou-
ličné osvetlenie

— Keď na cestu svieti prudké svetlo zo slnka
alebo pouličného osvetlenia

— Keď je povrch cesty mokrý a lesklý, ako
napríklad po daždi alebo keď sú na ceste
kaluže

— Keď do kamery žiari slnko, ako napríklad
ráno alebo večer

— Keď je objektív kamery znečistený alebo sa
na ňom zachytili kvapky vody

— Keď je pripevnený predmet, ktorý zasahuje
do zorného poľa kamery

— Keď je tam schod, ryha, cestný náter,
premaľovaná čiara alebo podobný predmet

— Keď je tam nahromadený sneh alebo prí-
pravky na rozpúšťanie snehu

— Keď je parkovisko dláždené kameňmi alebo
je na ňom zeleň

— Keď je na parkovacom mieste na obrazovke
rušivý obrazec

— Keď sú na parkovacom mieste namaľované
písmená alebo iné znaky

— Keď cestná farba a jas nie sú rovnomerné
— Keď je vozidlo zastavené v náklone vo

vzťahu k parkovaciemu priestoru
— Keď je ulica úzka
— Keď je pred vozidlom prekážka
— Keď sa na parkovacích snímačoch (sonare)

zachytil dážď, sneh, ľad, nečistoty alebo
nejaké iné látky

— Ak je okolitý priestor veľmi hlučný
— Ak je v okolitom priestore zariadenie, ktoré

vydáva ultrazvuk (vrátane vozidiel vybave-
ných snímačom (sonarom))

— Ak je v okolitom priestore hustá tráva
— Keď je na ceste schod, vyčnievajúci predmet

alebo kryt drenáže
— Keď sa okolo vozidla objavia zhluky snehu

* Za nasledovných podmienok sa parkovacia
poloha nemusí rozpoznať na správnom mie-
ste.
— Keď je tam svetlo, ktoré vyzerá ako čiary

parkovacieho miesta, odraz budovy alebo
iného predmetu, schod, ryha, náter na
ceste, premaľovaná čiara alebo podobné
veci

— Keď sú tam stopy po oprave cesty, písmená
namaľované na ceste, stĺpiky alebo iné
prekážky

— Keď je povrch cesty mokrý a lesklý, ako
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napríklad po daždi alebo keď sú na ceste
kaluže

— Keď cestná farba a jas nie sú rovnomerné
— Keď je parkovisko v kopci
— Keď čiaru parkovacieho miesta prekrýva

stúpačka vozidla alebo tieň
— Keď čiary parkovacích miest nie sú zreteľne

viditeľné kvôli tomu, že vybledli alebo sú
znečistené

— Keď je systém ovplyvnený tieňmi vozidla
alebo tieňmi stromov

* Keď je vozidlo vybavené inými ako pôvodnými
pneumatikami, nemusí správne ovládanie par-
kovania do nastavenej polohy fungovať. Pri
prezúvaní na zimné pneumatiky sa odporúča
navštíviť predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný
servis.

MEVHT33A1-5460FB5E-5751-4144-BEDA-9C44CC26E1E8

UVOĽNENIE ZAMRZNUTÉHO ZÁMKU NA DVERÁCH
MEVHT33A1-C74B4044-96AE-491C-BC91-45A9ECC9A5E7

Aby ste predišli zamrznutiu zámku na dverách,
naneste odmrazovač do kľúčovej dierky. Ak zámok
zamrzne, ohrejte kľúč predtým, než ho vložíte do
kľúčovej dierky alebo použite systém inteligentné-
ho kľúča.

NEMRZNÚCA ZMES
MEVHT33A1-90BFB791-C394-4902-BD39-3C2F7195DC93

V zime, ak je predpoklad poklesu teplôt pod 0 °C
(32 °F), skontrolujte nemrznúcu zmes, aby ste si
zaistili správnu zimnú ochranu. Ďalšie informácie
nájdete v časti “Chladiaci systém motora” (Str. 464)
alebo “Chladiaci systém meniča” (Str. 465).

12 V BATÉRIA
MEVHT33A1-EB5AE933-122D-4608-B599-298971BE31E0

Ak 12 voltová batéria nie je úplne nabitá počas
extrémne chladných poveternostných podmienok,
kvapalina v 12 voltovej batérii môže zamrznúť a
poškodiť 12 voltovú batériu. Pre udržanie maximál-
nej účinnosti, by sa mala 12 voltová batéria
pravidelne kontrolovať. Ďalšie informácie nájdete
v časti “12 V batéria” (Str. 474).

VYPÚŠŤANIE CHLADIACEJ VODY
MEVHT33A1-A4BF66A7-0598-4C4A-8F3F-1B3EE14A1F6A

Ak idete vozidlo nechať vonku bez nemrznúcej
kvapaliny, vypustite chladiaci systém, vrátane blo-
ku motora. Pred opätovnou prevádzkou vozidla
systém znovu naplňte. Pre podrobnosti si pozrite
časť “Chladiaci systém motora” (Str. 464).

VYBAVENIE PNEUMATIKAMI
MEVHT33A1-9C8439E1-BA84-485E-ACF6-DFC2574800D6

1. Ak máte na predných/zadných kolesách vo-
zidla namontované zimné pneumatiky, mali by
byť rovnakej veľkosti, rozsahu nosnosti, kon-
štrukcie a typu (diagonálna, radiálna s diago-
nálnou kostrou alebo radiálna) ako predné/
zadné pneumatiky.

2. Ak budete vozidlo používať v náročných zim-
ných podmienkach, na všetkých štyroch kole-
sách by ste mali mať nasadené zimné
pneumatiky.

3. Pre prídavnú trakciu na zľadovatených ce-
stách môžete použiť pneumatiky s hrotmi. V
niektorých krajinách, provinciách a štátoch je
použitie takýchto pneumatík zakázané. Pred
montážou pneumatík s hrotmi si pozrite
lokálne, štátne a iné nariadenia a zákony.

Schopnosť kĺzania a trakcie zimných pneu-
matík 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
pneumatiky vášho vozidla a že sú namonto-
vané podľa pokynov výrobcu reťazí. Ak to
výrobca snehových reťazí odporúča, použite
napínač snehových reťazí, aby ste dostatočne
utiahli reťaze. Voľné koncové články sneho-
vých reťazí musia byť zaistené alebo odstrá-
nené, aby sa predišlo možnému poškodeniu
blatníkov alebo podvozka ich búchaním o tieto
časti. Okrem toho jazdite zníženou rýchlosťou,
pretože v opačnom prípade sa môže vaše
vozidlo poškodiť a/alebo môžu byť negatívne
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ovplyvnené manévrovacie schopnosti a výkon
vozidla.

Modely s pohonom 4 kolies (4WD)
MEVGUID-35EB88FC-74A5-483D-BA5D-D2D90B22F5A4

Ak montujete zimné pneumatiky, musia byť tiež
rovnakej veľkosti, značky, konštrukcie a s rovna-
kým dezénom na všetkých štyroch kolesách.

ŠPECIÁLNA ZIMNÁ VÝBAVA
MEVHT33A1-3491A18F-97B7-48DE-9D77-0C0C0BB3803C

Odporúčame vám, aby ste v zime mali vo vozidle
nasledujúce veci:

* Škrabka a kefa s tvrdými štetinami na odstrá-
nenie ľadu a snehu z okien a stieracích líšt.

* Pevnú, plochú dosku, ktorú môžete umiestniť
pod zdvihák a zabezpečiť mu tak pevne
podoprenie.

* Lopata na vyhrabanie vozidla zo snehových
závejov.

* Náhradná kvapalina do ostrekovača okien,
ktorú v prípade potreby použijete na naplnenie
nádržky.

JAZDA NA SNEHU ALEBO ĽADE
MEVHT33A1-28640823-2F38-49A8-9D56-4832A7583977

VÝSTRAHA
* Vlhký ľad (0 °C, 32 °F a mrznúci dážď),

veľmi studený sneh alebo ľad môžu byť
klzké a jazda na takýchto povrchoch môže
byť veľmi náročná. V takýchto podmien-
kach bude mať vozidlo omnoho menšiu
priľnavosť a trakciu. Snažte sa vyhýbať
jazde po vlhkom ľade, ak vozovka nie je
posypaná soľou alebo pieskom.

* Bez ohľadu na podmienky, vždy jazdite
pozorne. Zrýchľujte a spomaľujte opatrne.
Ak zrýchľujete alebo podraďujete veľmi
rýchlo, hnacie kolesá môžu ešte viac stratiť
záber.

* Pri týchto podmienkach zväčšite brzdnú
dráhu. Brzdenie by ste mali začať skôr ako
pri jazde na suchých povrchoch.

* Na klzkých cestách dodržiavajte väčšie
vzdialenosti od vozidiel.

* Sledujte klzké miesta (hladký ľad). Tieto sa
môžu objaviť na čistých vozovkách v tieni-
stých oblastiach. Ak pred sebou uvidíte
zľadovatenú cestu, pribrzdite ešte pred-
tým, ako ju dosiahnete. Nepokúšajte sa
brzdiť, keď sa už nachádzate na ľade a
vyhýbajte sa taktiež prudkým zatočeniam
volantu.

* Na klzkých vozovkách nepoužívajte tem-
pomat.

* Sneh môže pod vašim vozidlom zachytá-
vať nebezpečné výfukové plyny. Sneh z
výfukového potrubia a z okolia vášho
vozidla vždy odstráňte.
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MEVHT33A1-6DC162F3-C505-4BAE-91C8-4ECE3048609E

MWAF0784X

Príklad

POZNÁMKA:

Ak chcete správne používať aktívnej rušenie
hluku a aktívne zlepšenie zvuku:

* Nezakrývajte reproduktory ani basový repro-
duktor.

* Nezakrývajte mikrofóny.
* Nemeňte ani neupravujte reproduktory, a to

vrátane basového reproduktoru, ani žiadne
diely súvisiace s audio systémom, ako naprí-
klad zosilňovač.

* Nevykonávajte žiadne úpravy, a to vrátane
zvukového tlmenia, ani úpravy v okolí mikro-

fónov, reproduktorov alebo basového repro-
duktora.

AKTÍVNA RUŠENIE HLUKU
MEVHT33A1-9C85BCAE-EFE5-48CD-8C8D-EEA3CA6520C0

Aktívne rušenie hluku používa mikrofóny na-
chádzajúce sa vo vnútri vozidla na detekciu zvukov
dunenia v motore. Systém následne automaticky
vydá cez reproduktory a basový reproduktor
stlmený zvuk dunenia v motore, čím sa znižuje
zvuk dunenia v motore.

Ak mikrofóny alebo oblasť okolo neho poudie-
rate, z reproduktora môžu vychádzať neobvyklé
zvuky.

AKTÍVNE ZLEPŠENIE ZVUKU
MEVHT33A1-D580A998-6DE1-4001-A99A-ABD7957BE4F9

Aktívne zlepšenie zvuku sa vytvára cez reproduk-
tory a basový reproduktor zvuky v závislosti
od otáčok motora režimov jazdy, čím sa zvyšuje
kvalita zvuku motora.
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MEVHT33A1-F8C8FFF6-A599-4B3B-A1E6-F9439E4BD2DC

MSIC2574

Spínač výstražných svetiel pracuje nezávisle od
polohy spínača napájania s výnimkou prípadu, keď
je 12-voltová batéria vybitá.

Výstražné svetlá sa používajú na upozornenie
ostatných vodičov, keď ste museli zastaviť alebo
zaparkovať za núdzových podmienok.

Keď stlačíte spínač výstražných svetiel, budú blikať
všetky smerovky. Výstražné svetlá vypnete opako-
vaným stlačením spínača výstražných svetiel.

Keď sa zistí náraz, ktorý by mohol spustiť dopln-
kové airbagy, automaticky zablikajú výstražné
svetlá.

VÝSTRAHA
Spínač výstražných svetiel nevypínajte, pokým
si nie ste istí, že takéto konanie je bezpečné.
Výstražné svetlá taktiež možno nebudú auto-
maticky blikať v závislosti od sily nárazu.

Ak stlačíte spínač výstražných svetiel, výstražné
svetlá zhasnú.

MEVHT33A1-767CAB03-A2F1-4C04-AC7E-66064BCCA4BE
Signál núdzového zastavenia bude pri zistení
náhleho brzdenia blikať brzdovými svetlami a
tretími brzdovými svetlami, aby sa zabránilo kolízii
zozadu.

Signál núdzového zastavenia funguje za nasledu-
júcich podmienok:

* Ak rýchlosť vozidla prekročí 60 km/h (37 MPH).
* Keď systém zaznamená náhle brzdenie pri

zošliapnutom pedále brzdy
Signál núdzového zastavenia nefunguje za nasle-
dujúcich podmienok:

* Keď sú zapnuté výstražné svetlá
* Keď systém nezaznamená náhle brzdenie

MEVHT33A1-7C6757DA-C9FC-43FC-9E43-9CB1131A89D7
Na vypnutie systému e-POWER v núdzovej situácii
počas jazdy použite nasledujúci postup:

* V priebehu menej ako 1,5 sekundy rýchlo
stlačte 3 krát po sebe tlačidlový spínač na-
pájania, prípadne

* Tlačidlový spínač napájania stlačte a podržte
na viac ako 2 sekundy.

SPÍNAČ VÝSTRAŽNÝCH SVETIELSPÍNAČ VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL SIGNÁL NÚDZOVÉHO ZASTAVENIASIGNÁL NÚDZOVÉHO ZASTAVENIA NÚDZOVÉ VYPNUTIE SYSTÉMU e-POWERNÚDZOVÉ VYPNUTIE SYSTÉMU e-POWER
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MEVHT33A1-5D64AB92-19AE-4EBB-85E2-0500CB2054C5

SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)
MEVHT33A1-D5EFDF05-2AE3-40F2-80D4-FC9B73F45065

Toto vozidlo je vybavené systémom sledovania
tlaku v pneumatikách (TPMS). Sleduje tlak vo
všetkých pneumatikách. Keď sa rozsvieti výstražný
indikátor nízkeho tlaku v pneumatikách a na
displeji s informáciami o vozidle sa zobrazí vý-
stražné hlásenie „Nízky tlak v pneumatikách“, jedna
alebo viacero vašich pneumatík je výrazne pod-
hustených. V prípade jazdy s vozidlom pri nízkom
tlaku pneumatík sa aktivuje TPMS a upozorní vás
na to kontrolkou nízkeho tlaku v pneumatikách.
Tento systém sa zapne len v prípade, že s vozidlom
jazdíte rýchlosťami vyššími ako 25 km/h (16 MPH).
Pre viac informácií si pozrite časť “Kontrolky,
indikátory a zvukové upozornenia” (Str. 88) a
“Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)”
(Str. 259).

VÝSTRAHA
* Ak sa kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky

rozsvieti počas jazdy, vyhnite sa náhlym
otáčaniam volantu alebo prudkému brzde-
niu, znížte rýchlosť vozidla, čo možno
najskôr zíďte z cesty na bezpečné miesto
a vozidlo zastavte. Jazda s podhustenými
pneumatikami môže pneumatiky natrvalo
poškodiť a zvýšiť pravdepodobnosť poru-
chy pneumatiky. Môže dôjsť k vážnemu
poškodeniu vozidla, k nehode a následkom
môže byť vážne zranenie osôb. Skontro-
lujte tlak vo všetkých štyroch pneumati-
kách. Kontrolku nízkeho tlaku pneumatík
vypnete upravením tlaku pneumatík na
odporúčaný tlak STUDENÝCH pneumatík,
uvedený na štítku pneumatík. Ak sa kon-

trolka rozsvieti počas jazdy potom, ako ste
tlak pneumatík upravili, pneumatika môže
mať defekt. Ak máte prázdnu pneumatiku,
opravte ju pomocou núdzovej súpravy na
opravu pneumatiky hneď, ako je to možné.

* Výmena kolies za kolesá bez pôvodnej
špecifikácie spoločnosti NISSAN môže
mať vplyv na správnosť prevádzky TPMS.

* Spoločnosť NISSAN odporúča používanie
len originálneho núdzového tmelu na
pneumatiky značky NISSAN, ktorý je dodá-
vaný spolu s vašim vozidlom. Iné typy
tmelov na pneumatiky môžu poškodiť
tesnenie drieku ventilu, čo môže spôsobiť
stratu tlaku vzduchu v pneumatike. Po
použití tmelu na opravu pneumatiky čo
možno najskôr navštívte predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

OPRAVA PNEUMATIKY S DEFEKTOM
MEVHT33A1-0EFD9885-7F53-4D60-A5D6-B72B83F6D394

Núdzová súprava na opravu pneumatiky s defek-
tom sa dodáva spolu s vozidlom namiesto ná-
hradného kolesa. Túto súpravu je potrebné použiť
na dočasnú opravu málo závažného defektu
pneumatiky. Po použití súpravy na opravu sa
obráťte čo možno najskôr na predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu za účelom
kontroly pneumatík a ich opravy/výmeny.

UPOZORNENIE
* Spoločnosť NISSAN odporúča používanie

len originálneho núdzového tmelu na
pneumatiky značky NISSAN, ktorý je dodá-
vaný spolu s vašim vozidlom. Iné typy

tmelov na pneumatiky môžu poškodiť
tesnenie drieku ventilu, čo môže spôsobiť
stratu tlaku vzduchu v pneumatike.

* Núdzovú súpravu na opravu pneumatiky s
defektom dodanú s vašim vozidlom ne-
používajte v iných vozidlách.

* Núdzovú súpravu pre opravu pneumatiky s
defektom nepoužívajte na iné účely ako na
nafúknutie a kontrolu tlaku pneumatiky
vozidla.

* Núdzovú súpravu pre opravu pneumatiky s
defektom používajte len na 12 V jedno-
smernom prúde.

* Vodu a prach udržiavajte mimo dosah
núdzovej súpravy pre opravu pneumatiky
s defektom.

* Núdzovú súpravu pre opravu pneumatiky s
defektom nerozoberajte a ani neupravujte.

* Núdzovú súpravu pre opravu pneumatiky s
defektom negalvanizujte.

* Núdzovú súpravu na opravu pneumatiky s
defektom nepoužívajte za nasledujúcich
podmienok. Obráťte sa na autorizovaného
predajcu vozidiel NISSAN, kvalifikovanú
dielňu alebo profesionálnu asistenčnú
službu:

— keď je tmel po dátume exspirácie
(znázornené na štítku pripojenom k fľaši),

— keď má rez alebo defekt dĺžku približne
6 mm (0,25 palca) alebo viac
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— keď je bočná časť pneumatiky poško-
dená,

— keď sa s vozidlom jazdilo po význam-
nom úniku vzduchu z pneumatiky,

— keď sa úplne zmenila poloha pneuma-
tiky (nachádza sa na vnútornej alebo
vonkajšej strane ráfika),

— keď je ráfik pneumatiky poškodený,

— keď došlo k defektu dvoch alebo viac-
erých pneumatík.

Zastavenie vozidla
MEVHT33A1-373EA566-1B6F-498D-9FE6-B2F0FD090F8B

VÝSTRAHA
* Uistite sa, že parkovacia brzda je bezpečne

zatiahnutá a vozidlo je uvedené do polohy
P (parkovanie).

* Nikdy neopravujte pneumatiky, keď je
vozidlo na svahu, ľade alebo klzkom po-
vrchu. Je to nebezpečné.

* Pneumatiky nikdy neopravujte na takom
mieste, kde je ostatná doprava príliš blízko
vášho vozidla. Zavolajte profesionálnu
cestnú asistenčnú službu.

1. Bezpečne odstavte vozidlo mimo cestu, čo
najďalej od ostatnej premávky.

2. Zapnite výstražné svetlá.

3. Zaparkujte na rovnom povrchu.

4. Aktivujte parkovaciu brzdu.

5. Stlačte tlačidlo P pre preradenie prevodovky
do polohy P (Parkovanie).

6. Spínač napájania prepnite do vypnutej polohy
„OFF“.

7. Otvorte kapotu a poskladajte výstražný troju-
holník (ak je súčasťou výbavy):
. Aby ste upozornili ostatných účastníkov

premávky.
. 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.

Získanie núdzovej súpravy na opravu pneumatiky s defektom
MEVHT33A1-8240377E-0C5C-4B51-9A82-BF5E7E84FBB0

MWAG0176X

Príklad

Núdzovú súpravu na opravu pneumatiky s defek-
tom vyberte z úložného priestoru pod podlahovou
doskou batožinového priestoru. Súprava na opra-
vu pozostáva z nasledovných položiek:

Fľaštička s tmelom do pneumatiky

Vzduchový kompresor*

*: V závislosti od modelu sa môže tvar kompresora
odlišovať.

Pred použitím núdzovej súpravy na
opravu pneumatiky s defektom

MEVHT33A1-B0794B66-8DBA-4843-8D2A-AC4C648813E3
* Ak sa v pneumatike nachádza nejaký cudzí

predmet (napr. skrutka alebo klinec), nevybe-
rajte ho.

* Skontrolujte dátum exspirácie tmelu (zobra-
zený na štítku pripojenom k fľaške). Nikdy
nepoužívajte tmel s uplynutou dobou použi-
teľnosti

Oprava pneumatiky
MEVHT33A1-113CE38E-9DBB-47E6-AED6-B20991EAF4F2

VÝSTRAHA
Pri používaní núdzovej súpravy pre opravu
pneumatiky s defektom dodržiavajte nasle-
dovné predbežné opatrenia.

* Prehltnutie zmesi je nebezpečné. Okamži-
te vypite čo možno najviac vody a vyhľa-
dajte rýchlu lekársku pomoc.

* Ak sa zmes dostane do kontaktu s po-
kožkou alebo očami, dobre vypláchnite
veľkým množstvom vody. Ak bude pod-
ráždenie pretrvávať, vyhľadajte rýchlu le-
kársku pomoc.

* Opravovaciu zmes držte mimo dosahu
detí.
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MJVE0014X

1. Nálepku s informáciou o obmedzení rýchlosti
odlepte zo vzduchového kompresora a potom
ju dajte na miesto, kde ju vodič počas cesty
môže vidieť.

*: V závislosti od modelu sa môže tvar kom-
presora odlišovať.

UPOZORNENIE
Štítok s obmedzením rýchlosti nedávajte na
čalúnenie volantu, tachometer alebo na miesta
s výstražnými kontrolkami. MWAG0161X

2. Zo vzduchového kompresora vyberte hadicu
a elektrickú zástrčku . Z kompresora

odmontujte uzáver držiaka fľaše.

MWAG0162X

3. Odmontujte uzáver fľaše s tmelom na pneu-
matiky a fľašu zaskrutkujte v smere hodino-
vých ručičiek do držiaka na fľašu. (Tesnenie
fľaše nechajte nedotknuté. Zaskrutkovaním
fľaše do držiaka na fľašu prepichnete tesnenie
fľaše.)

4. Odmontujte uzáver ventilu pneumatiky s de-
fektom.

MSCE0870
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5. Odmontujte ochranný uzáver hadice a
hadicu bezpečne zaskrutkujte na ventil pneu-
matiky. Ubezpečte sa, že ventil zníženia tlaku

je bezpečne dotiahnutý. Ubezpečte sa, že
spínač vzduchového kompresora je v polohe
OFF (*) a potom elektrickú zástrčku vložte do
elektrickej zásuvky vo vozidle.

MWAG0163X

6. Spínač napájania dajte do polohy ON. Potom
otočte spínač kompresora do polohy ON (−) a
ak je to možné, pneumatiku nafúknite na tlak
uvedený na štítku na pneumatike, ktorý je
pripevnený k stredovému stĺpiku na strane
vodiča alebo minimálne na tlak 180 kPa (26
psi). Vzduchový kompresor na chvíľu vypnite,
aby ste pomocou tlakomeru skontrolovali tlak
pneumatiky.

Ak bude pneumatika nafúknutá na vyšší ako
stanovený tlak, tlak pneumatiky nastavte
uvoľnením vzduchu pomocou ventilu zníženia
tlaku. Tlaky vzduchu v pneumatikách za stu-
dena sú uvedené na štítku pripevnenom na

stĺpiku medzi prednými a zadnými dverami na
strane vodiča.

UPOZORNENIE
* Neúplné spojenie medzi hadicou a venti-

lom pneumatiky spôsobí únik vzduchu
alebo rozptýleného tmelu.

* Počas nafukovania nestojte priamo vedľa
pneumatiky s defektom z dôvodu rizika
pretrhnutia. Ak sa tam budú nachádzať
akékoľvek trhliny alebo vydutia, kompre-
sor okamžite vypnite.

* Existuje možnosť, že počas nafukovania
pneumatiky tlak dosiahne 600 kPA (87 psi),
ale je to normálny stav. Tlak obvykle
klesne o približne 30 sekúnd.

* Neprevádzkujte kompresor dlhšie ako po
dobu 10 minút.

Ak sa tlak vzduchu nezvýši na 180 kPa (26 psi)
počas 10 minút,, pneumatika sa môže vážne
poškodiť a pneumatika sa nedá opraviť
pomocou tejto súpravy na opravu defektu
pneumatiky. Kontaktujte autorizovaného
predajcu NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

7. Keď bude tlak pneumatiky dosahovať stano-
vený tlak alebo keď bude minimálne na
hodnote 180 kPa (26 psi), vzduchový kompre-
sor vypnite. Z elektrickej zásuvky vyberte
elektrickú zástrčku a hadicu rýchlo vyberte z
ventilu pneumatiky. Namontujte ochranný
uzáver a čiapočku ventilu.

UPOZORNENIE
Fľašu s tmelom na pneumatiky nechajte v
držiaku na fľaše, aby ste zabránili vyliatiu
tmelu.

8. Následne s vozidlom 10 minút alebo 3 km (2
míle) jazdite rýchlosťou 80 km/h (50 MPH)
alebo nižšou.

9. Po jazde sa ubezpečte, že spínač kompresora
je v polohe OFF (*), potom hadicu bezpečne
zaskrutkujte na ventil pneumatiky. Pomocou
tlakomeru skontrolujte tlak pneumatiky.

Ak tlak pneumatiky klesne pod 130 kPa (19 psi):
Pneumatika sa nedá opraviť pomocou tejto
súpravy na opravu defektu pneumatiky. Kontak-
tujte autorizovaného predajcu NISSAN alebo kva-
lifikovanú dielňu.

Ak je tlak pneumatiky 130 kPa (19 psi) ALEBO
VIAC, ALE MENE AKO JE STANOVENÝ TLAK:
Spínač kompresora otočte do polohy ON (—) a
pneumatiku nahustite na stanovený tlak. Potom
zopakujte kroky od kroku 8.

Ak tlak klesne znova, pneumatika sa nedá opraviť
pomocou tejto súpravy na opravu defektu
pneumatiky. Kontaktujte autorizovaného pred-
ajcu NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Keď má pneumatika stanovený tlak:
Dočasná oprava je dokončená.

Navštívte predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifiko-
vanú dielňu a nechajte si opraviť/vymeniť danú
pneumatiku.
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UPOZORNENIE
Fľašu s tmelom na pneumatiky alebo hadicu
znovu nepoužívajte.

Ak chcete novú fľašu s tmelom na pneumatiky
alebo hadicu, navštívte predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Po oprave pneumatiky
MEVHT33A1-D4ED23E6-2F64-4F5F-AAB0-17E92D4105BE

Navštívte predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifiko-
vanú dielňu a nechajte si opraviť/vymeniť danú
pneumatiku.

MEVHT33A1-EFD5543C-B96C-4978-B4C8-DDC9E8689D5B

VÝSTRAHA
* Nesprávne štartovanie pomocou káblov

môže viesť k explózii 12 voltovej batérie.
Explózia 12 voltovej batérie môže mať za
následok vážne zranenie alebo smrť. Rov-
nako môže spôsobiť aj poškodenie vozidla.
Dodržiavajte pokyny uvedené v tejto časti.

* V blízkosti 12 V batérie sa vždy nachádza
výbušný vodíkový plyn. Všetky iskry a
plamene držte mimo dosah 12 V batérie.

* Pri práci na alebo v blízkosti 12 voltovej
batérie vždy noste ochranu očí a dajte si
dolu prstene, náramky a iné šperky.

* Nikdy sa nenahýnajte nad 12 voltovú baté-
riu, kým štartujete pripojením na cudzí
zdroj.

* Zabráňte kontaktu elektrolytu 12-voltovej
batérie s očami, pokožkou, oblečením ale-
bo lakovanými povrchmi vozidla. Kvapa-
l ina 12-voltového akumulátora je
korozívna kyselina sírová, ktorá môže spô-
sobiť vážne popáleniny. Ak kvapalina príde
do kontaktu s čímkoľvek, okamžite
opláchnite kontaktné miesto množstvom
vody.

* 12 V batériu držte mimo dosah detí.

* 12-voltová posilňovacia batéria musí byť
dimenzovaná na 12 voltov. Použitie ne-
správne dimenzovaného 12-voltového
akumulátora poškodí vaše vozidlo.

* Nikdy sa nepokúšajte naštartovať za-

mrznutý 12-voltový akumulátor. Mohla by
vybuchnúť a spôsobiť vážne zranenia.

V prípade núdze 443

NAŠTARTOVANIE PRIPOJENÍM NA CUDZÍ ZDROJNAŠTARTOVANIE PRIPOJENÍM NA CUDZÍ ZDROJ
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MWAG0175X

1. Ak je posilňovač 12-voltovej batérie v inom
vozidle , umiestnite obe vozidlá a tak,
aby sa batérie nachádzali vo vzájomnej blíz-
kosti.

2. Aktivujte parkovaciu brzdu.

3. Spínač polohy P na radiacej páke potlačte do
polohy P (parkovanie).

4. Vypnite všetky nepotrebné elektrické systémy
(svetlomety, kúrenie, klimatizáciu atď.).

5. Spínač napájania prepnite do vypnutej polohy
„OFF“.

6. Kryt držiaka poistkovej skrinky odstráňte stla-
čením lišty.

7. Otvorte vnútorný kryt.

8. Pripojte prepojovacie káble v poradí podľa
obrázku ( , , , ).

UPOZORNENIE
* Kladný + pripojte vždy ku kladnému + a

záporný 7 pripojte vždy ku kostre, NIE k
zápornému pólu 12-voltového akumulá-
tora 7.

* Skontrolujte, či sa štartovacie káble nedo-
týkajú pohyblivých častí v priestore mo-
tora.

* Skontrolujte, či sa svorky štartovacích
káblov nedotýkajú žiadneho iného kovu.

9. Naštartujte motor pomocného vozidla a
nechajte ho niekoľko minút bežať.

10. Spustite systém e-POWER štartovaného vo-
zidla bežným spôsobom.

Ak sa systém e-POWER nedá naštartovať,
zastavte motor posilňovacieho vozidla a pre-
pnite vypínač do vypnutej polohy „OFF“. Potom
raz otvorte a zatvorte dvere vodiča a pri
zatvorených dverách počkajte viac ako 3
minúty bez akýchkoľvek operácií (navigácia,
audio, uzamkýnanie dverí, atď.). Potom zopa-
kujte kroky od bodu 9.

11. Po spustení systému e-POWER opatrne odpoj-
te prepojovacie káble v opačnom poradí, ako
je znázornené na obrázku ( , , , ).

12. Zatvorte vnútorný kryt a nasaďte kryt poist-
kovej skrinky.
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POZNÁMKA:
* Nepoužívajte vozidlo ako vozidlo s pomoc-

ným akumulátorom.
* Ak sa systém e-POWER nedá spustiť, pre-

pnite vypínač do vypnutej polohy „OFF“,
počkajte viac ako 10 sekúnd alebo dlhšie a
potom systém e-POWER znovu spustite.

* Ak je 12-voltová batéria vybitá, spínač na-
pájania nebudete môcť prepnúť z polohy ON
(Zap.) alebo OFF (Vyp.). Okamžite nabite 12
voltovú batériu.

MEVHT33A1-A764C60A-F34B-45BD-8A21-83DCBF259F31
Nikdy sa nepokúšajte naštartovať motor roztlače-
ním vozidla.

UPOZORNENIE
* Vozidlá e-POWER sa nedajú naštartovať

roztlačením ani roztiahnutím. Ak sa o to
pokúsite, môžete poškodiť elektrický mo-
tor.

* Modely vybavené trojcestným katalyzáto-
rom by sa nemali štartovať tlačením, pre-
t o ž e môže dô j s ť k po š koden i u
trojcestného katalyzátora.

* Nikdy sa nepokúšajte ťahaním stroja štar-
tovať motor. Po naštartovaní motora môže
náhly pohyb vpred spôsobiť kolíziu s ťaž-
ným vozidlom.

MEVHT33A1-706E277F-8F75-437A-8E9B-3AA46086CF31

VÝSTRAHA
* V prípade prehriatia vozidla nikdy nepo-

kračujte v jazde. Ak budete v jazde po-
kračovať, môže to spôsobiť požiar vozidla.

* Nikdy neotvárajte kapotu motora, ak z nej
vychádza para.

* Nikdy neotvárajte zátku chladiča alebo
zátku nádržky chladiacej kvapaliny mo-
tora, pokým je motor horúci. Ak otvoríte
zátku chladiča alebo nádržku chladiacej
kvapaliny, keď je motor horúci, natlako-
vaná horúca voda vystrekne von a môže
spôsobiť popáleniny, obarenie alebo vážne
zranenie.

* Ak z motora vychádza para alebo chla-
diaca kvapalina, postavte sa ďalej od
vozidla, aby ste predišli popáleniu.

* Ventilátor motora sa spustí vždy, keď
teplota chladiacej kvapaliny prekročí pred-
volenú výšku.

* Dávajte pozor, aby vaše ruky, vlasy, šperky
alebo oblečenie neprišlo do kontaktu ale-
bo sa nezachytilo do ventilátora chladenia
alebo hnacích remeňov.

Ak sa vaše vozidlo prehrieva (poukazuje na mimo-
riadne vysokú hodnotu merača teploty), alebo
máte pocit, že motor má nedostatočný výkon,
zaznamenáte nezvyčajný zvuk atď., postupujte
podľa nasledujúcich pokynov:

1. Bezpečne odstavte vozidlo z cesty a zatiahnite
parkovaciu brzdu.

V prípade núdze 445
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2. Stlačte tlačidlo P pre preradenie prevodovky
do polohy P (Parkovanie).

Nezastavujte systém e-POWER.

3. Vypnite klimatizáciu. Otvorte všetky okná,
nastavte reguláciu kúrenia alebo klimatizácie
na maximálnu teplotu a reguláciu ventilátora
na najvyššie otáčky.

4. Vystúpte z vozidla. Pred otvorením kapoty sa
pozrite a počúvajte, či z chladiča alebo nádržky
chladiacej kvapaliny neuniká para alebo chla-
diaca kvapalina. (Ak uniká para alebo chla-
diaca kvapalina, vypnite systém e-POWER.)
Kapotu motora ďalej neotvárajte, kým nie je
viditeľná para alebo chladiaca kvapalina.

5. Otvorte kapotu motora.

VÝSTRAHA
Ak z trakčného motora vychádza para alebo
voda, odstráňte ich, aby ste sa nepopálili.

6. Vizuálne skontrolujte hnací remeň, či nie je
poškodený alebo uvoľnený. Tiež skontrolujte,
či je spustený chladiaci ventilátor. Hadice
chladiča ani chladič by nemali prepúšťať vodu.
Ak uniká chladiaca kvapalina alebo nebeží
ventilátor chladenia, zastavte systém e-PO-
WER.

VÝSTRAHA
Dávajte pozor, aby vaše ruky, vlasy, šperky
alebo oblečenie neprišlo do kontaktu s remeň-
mi motora alebo chladiacim ventilátorom mo-
tora. Ventilátor motora môže naskočiť
kedykoľvek.

7. Keď sa motor ochladí, skontrolujte hladinu
chladiacej kvapaliny v nádržke pri naštartova-
nom motore. Ak je to potrebné, pridajte
chladiacu kvapalinu do nádržky. Vozidlo ne-
chajte opraviť u predajcu NISSAN alebo v
kvalifikovanom servise.

MEVHT33A1-9C3082E6-7E05-4D3B-99BC-7AC9A9D1154A
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
poškodeniu vášho vozidla, spoločnosť NISSAN
vám odporúča, aby ste na odtiahnutie vášho
vozidla využili personál profesionálnej cestnej po-
moci. Odporúčame vám, aby ste zamestnancovi
profesionálnej cestnej pomoci umožnili prečítať
nasledujúce preventívne opatrenia.

VÝSTRAHA
* Nikdy nejazdite vo vozidle, ktoré je ťahané.

* Pod vaše vozidlo v žiadnom prípade ne-
vstupujte, keď je už zdvihnuté odťahova-
cím vozidlom.

UPOZORNENIE
* Pred odťahovaním sa uistite, že prevo-

dovka, nápravy, mechanizmus riadenia a
hnacia jednotka sú v prevádzkyschopnom
stave. Ak platí niektorá z týchto podmie-
nok, musia sa použiť vozíky alebo odťaho-
vé vozidlo s plošinou.

* Pred ťahaním vždy pripojte bezpečnostné
reťaze

POZNÁMKA:

Ak je 12-voltová batéria úplne vybitá, prevo-
dovka sa manuálne nepreradí do iných polôh. Ak
chcete preradiť do iných polôh, nabite 12-volto-
vú batériu alebo dodajte energiu podľa postupu
pri štartovaní pomocou kábla. Pred preradením

ŤAHANIE VÁŠHO VOZIDLAŤAHANIE VÁŠHO VOZIDLA
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do iných polôh stlačte spínač polohy P 
a zaraďte polohu P (Parkovanie).

ŤAHANIE ODPORÚČANÉ 
SPOLOČNOSŤOU NISSANMEVHT33A1-09B962BF-4170-4F2F-83C9-E1E70F0C2C59 Modely s pohonom 4 kolies (4WD)

MEVHT33A1-F1452A8C-FBB7-4968-A917-24030A5251A3

MSCE0952

Spoločnosť NISSAN odporúča pri ťahaní vášho
vozidla použiť odťahovacie prívesy alebo umiest-
nenie vozidla na nákladné vozidlo s plochým dnom
podľa obrázku.

UPOZORNENIE
Nikdy neťahajte modely s pohonom všetkých
štyroch kolies (4WD) so žiadnym z kolies na
zemi, pretože to môže spôsobiť vážne a
nákladné poškodenie prevodovky a prevo-
dovky.

V prípade núdze 447
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Modely s pohonom dvoch kolies (2WD)
MEVHT33A1-52826B00-51B3-4A50-B898-5192FE87088D

MSCE0950

Spoločnosť NISSAN odporúča, aby bolo vaše vo-
zidlo ťahané s hnacou nápravou (predná) zdvihnu-
tou od zeme, alebo aby bolo umiestnené na
nákladnom vozidle pre prevoz automobilov podľa
obrázku.

POZNÁMKA:

Ak je uvoľnená elektronická parkovacia brzda,
zadné kolesá môžu byť pri ťahaní na zemi. Ak
elektronická parkovacia brzda uvoľnená nie je,
mal by sa použiť odťahový vozík. Pre ďalšie
informácie si pozrite časť “Parkovacia brzda”
(Str. 192).

UPOZORNENIE
Nikdy neťahajte modely s e-POWER s prednou
nápravou na zemi alebo so všetkými štyrmi
kolesami na zemi (dopredu alebo dozadu),
pretože to môže spôsobiť vážne a nákladné
poškodenie prevodovky. Ak je nevyhnutné
odtiahnuť vozidlo zo zdvihnutou zadnou ná-

pravou, pod predné kolesá vždy vložte odťa-
hovací príves.

Uvoľňovanie uviaznutého vozidla
MEVHT33A1-A7A2EF29-B6E7-4DCA-B2BF-83D68E207523

VÝSTRAHA
* Počas ťahania nikomu nedovoľte, aby stál

v blízkosti ťažného lana.

* Nikdy neprešmykujte kolesá vysokou rých-
losťou. Môže to spôsobiť ich prasknutie a
tým vážne zranenia. Niektoré časti vozidla
sa taktiež môžu prehriať a poškodiť.

Záchranný hák 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 záchranný hák. Ťažne zariadenie
nepripájajte k žiadnej inej časti karosérie

vozidla. V opačnom prípade by sa mohla
poškodiť karoséria vozidla.

* Záchranný hák použite len na vyťahovanie
vozidla.

* Záchranný hák je pri vyslobodzovaní uviaznu-
tého vozidla pod obrovským tlakom. Ťažne
zariadenie ťahajte vždy priamo z vozidla.
Záchranný hák nikdy nenapínajte pod uhlom.

UPOZORNENIE
V úložnom priestore sú dva háčiky. Na prednú
časť použite dlhší háčik a na zadnú kratší
háčik. Ak sa použije iný hák, môže dôjsť k
poškodeniu vozidla a háku.

MWAG0129X

Vpredu
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MWAG0177X

Vzadu

MWBG0033X

Pomocou vhodného nástroja odstráňte kryt
háku.
Podľa obrázku bezpečne namontujte zá-
chranný hák. (Hák je uložený v úložnej oblasti
pod podlahovými doskami batožinového
priestoru.)

Po použití záchranný hák správne uložte na
určené miesto.

V prípade núdze 449
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ODKAZ
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MEVHT33A1-6E457B81-64FD-45D4-AABB-D085CE756A65
Aby ste udržali pôvodný vzhľad vášho vozidla je
dôležitá správna starostlivosť.

Vždy, keď je to možné, odparkujte vaše vozidlo v
garáži alebo v krytom priestore, aby ste minima-
lizovali možnosti poškodenia lakovaných povrchov
vášho vozidla.

Ak je nevyhnutné parkovať vonku, zaparkujte v
tieni alebo prekryte vaše vozidlo plachtou. Pri
nasadzovaní alebo sťahovaní ochranného krytu
dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povrchový
náter.

UMÝVANIE
MEVHT33A1-A37F2FA5-EE98-459F-B15C-59568EB0BE6E

V nasledujúcich prípadoch umyte vaše vozidlo čo
najskôr, aby ste zaistili ochranu lakovaného po-
vrchu:

* Po daždi, ktorý môže spôsobiť poškodenie
lakovaného povrchu pôsobením kyslého daž-
ďa.

* Po jazde na pobrežných cestách, čo môže
spôsobiť koróziu pôsobením morského vzdu-
chu.

* 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
vody.

2. Povrch vozidla jemne a dôkladne umyte jem-
ným mydlom, špeciálnym šampónom na vo-
zidlá alebo univerzálnym prostriedkom na

umývanie riadu zmiešaným s čistou, letnou
(nie horúcou) vodou.

UPOZORNENIE
* Vozidlo neumývajte silným domácim myd-

lom, silnými chemickými čistiacimi pro-
s t r i e d k a m i , b e n z í n o m a l e b o
rozpúšťadlami.

* Vozidlo neumývajte na priamom slnečnom
svetle alebo kým je karoséria vozidla
horúca, 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
substancií dávajte pozor, aby ste nepoško-
dili alebo nepoškriabali lakované povrchy.

* Neumývajte motorový priestor. Môže to
spôsobiť poruchu pri spúšťaní systému e-
POWER alebo jeho nesprávnu funkciu. Ak
sa voda dostane na elektrické časti, môže
dôjsť ku skratu a požiaru.

3. Opláchnite vozidlo dôkladne veľkým množ-
stvom čistej vody.

4. Vlhkým semišom vysušte lakovaný povrch a
vyhnite sa zanechaniu vodných škvŕn.

Pri umývaní vozidla dávajte pozor na nasledujúce:

* Miesta vo vnútri prírub, kĺbov a záhybov na
dverách, zadných výklopných dverách a kapo-
te motora sú obzvlášť citlivé na vplyv soli.
Preto musíte tieto oblasti pravidelne čistiť.

* Skontrolujte, či nie sú upchaté odvodňovacie
otvory na spodnej hrane dvier.

* Na podvozok a podbehy nastriekajte vodu, aby
ste uvoľnili nečistoty a/alebo opláchli soľ.

ODSTRÁNENIE ŠKVŔN
MEVHT33A1-38082774-5DB0-4367-A59E-9B1E301989DB

Asfaltové a olejové škvrny, priemyselný prach,
hmyz a miazgu zo stromov odstráňte z lakovaných
povrchov čo najrýchlejšie, aby ste predišli trvalému
poškodeniu alebo nasiaknutiu. U autorizovaného
predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanej dielni
alebo v ktoromkoľvek obchode s príslušenstvom
pre automobily sú k dispozícii špeciálne čistiace
produkty.

VOSKOVANIE
MEVHT33A1-8475D1EA-C7C2-4187-9B29-68D75E443CF2

Pravidelné voskovanie chráni lakovaný povrch a
napomáha pri udržaní vzhľadu nového vozidla.

Po navoskovaní odporúčame leštenie, aby sa
odstránil zvyšok vosku a predišlo sa “opršanému”
vzhľadu.

Autorizovaný predajca vozidiel NISSAN alebo kva-
lifikovaná dielňa vám môže pomôcť pri výbere
správnych voskovacích produktov.

UPOZORNENIE
* Pred nanesením vosku na lakovaný povrch

vaše vozidlo dostatočne a dôkladne pou-
mývajte.

* Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu, ktoré
sú dodané spolu s voskom.

* Nepoužívajte vosk, ktorý obsahuje abra-

ČISTENIE EXTERIÉRUČISTENIE EXTERIÉRU
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zívne látky alebo čističe, ktoré môžu po-
škodiť lakovanú úpravu vozidla.

Strojové alebo agresívne leštenie základného/
finálneho laku môže spôsobiť matnosť laku alebo
zanechať na laku rotačné odtlačky.

SKLO
MEVHT33A1-A5BB1415-C2AF-4945-AD84-E53DD87C2807

Na odstránenie dymového alebo prachového filmu
zo skiel použite čistič na sklo. Je normálne, že na
skle sa vytvorí film, keď vozidlo parkuje na horú-
com slnku. Čistič na sklo a mäkká tkanina jedno-
ducho odstránia takýto film.

PODVOZOK
MEVHT33A1-85F11A62-81BC-4A90-8F5E-E26104177B9F

V oblastiach, kde sa v zimnom období používa
posypová soľ, je potrebné pravidelne čistiť pod-
vozok vozidla, aby sa predišlo usadzovaniu neči-
stôt a soli a urýchleniu korózie podvozku a
odpruženia vozidla.

Pred zimným obdobím a potom znovu na jar
musíte skontrolovať ochranný náter podvozku
vozidla a v prípade potreby ho obnoviť.

KOLESÁ
MEVHT33A1-47721BC4-4E82-4C10-9EF9-8999944FF913

* Kolesá umývajte vždy pri čistení vozidla, aby
ste udržali ich vzhľad.

* Vnútornú stranu kolies očistite vždy pri vý-
mene kolesa alebo pri čistení podvozku vo-
zidla.

* Pri umývaní kolies nepoužívajte abrazívne
čističe.

* Disky kolies pravidelne kontrolujte na zárezy

alebo koróziu. To môže spôsobiť stratu tlaku
alebo poškodenie lemu pneumatiky.

* Spoločnosť NISSAN vám odporúča navosko-
vanie kolies, ktoré chráni kolesá pred účinkami
soli v oblastiach, kde sa soľ v zimnom období
používa.

ČISTENIE HLINÍKOVÝCH ZLIATINOVÝCH KOLIES
MEVHT33A1-57FE2E28-91F0-4A3F-B0B0-34395A817574

Kolesá pravidelne umývajte špongiou namočenou
v jemnom mydlovom roztoku, obzvlášť počas
zimného obdobia v oblastiach, kde sa používa
soľ. Zvyšky soli môžu spôsobiť stratu farby kolies,
ak nie sú pravidelne umývané.

UPOZORNENIE
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
čistiace prostriedky na kolesá. Teplota
kolies by mala byť rovnaká, ako je vonkaj-
šia teplota.

* Aby ste úplne odstránili čistič do 15 minút
od jeho nanesenia, kolesá dôkladne
opláchnite.

CHRÓMOVANÉ ČASTI
MEVHT33A1-174885A1-F19D-42A3-8822-22357FD4D865

Všetky chrómované časti pravidelne čistite ne-
abrazívnym leštidlom na chróm, aby ste udržali
jeho lesk.

Vzhľad a starostlivosť 453
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MEVHT33A1-2D22F4A7-9931-41A5-87D2-F42BD2240FAC
Pravidelne odstraňujte prach z čalúnenia interiéru,
plastových dielov a sedadiel pomocou vysávača
alebo mäkkej kefy. Vinylové alebo kožené povrchy
utrite čistou, mäkkou handrou namočenou v
jemnom mydlovom roztoku a potom vysušte
suchou, mäkkou handrou.

Pravidelná údržba a čistenie je veľmi dôležité na
udržanie vzhľadu kože.

Pred použitím akejkoľvek ochrany látky si prečí-
tajte odporúčania výrobcu. Niektoré ochranné
prostriedky na látku obsahujú chemikálie, ktoré
môžu spôsobiť vyblednutie poťahového materiálu
sedadiel.

Na čistenie krytov meračov a ukazovateľov použite
mäkkú handru namočenú do vody.

VÝSTRAHA
Na sedadlá nepoužívajte vodu alebo kyslé
čistiace prostriedky (čističe s horúcou parou).
Môže to poškodiť sedadlo alebo snímače
klasifikácie pasažiera. Môže to mať aj vplyv
na činnosť systému airbagov a mať za násle-
dok vážne zranenia osôb.

UPOZORNENIE
* Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlo ani

žiadne podobné materiály.

* Malé častice znečistenia môžu byť abra-
zívne a môžu poškodiť kožené povrchy,
preto by ste ich mali okamžite odstrániť.
Nepoužívajte mydlá na čistenie sediel,
automobilové vosky, leštidlá, olejové či-
stiace kvapaliny, rozpúšťadlá, 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 nepou-
žívajte čistič na sklo alebo na plasty. Môže
ich totiž poškodiť.

* Nerozlejte po povrchoch interiéru a za-
bráňte kontaktu s nimi pri manipulácii s
osviežovačmi vzduchu, aromatickými lát-
kami, kozmetikou, slnečnými clonami, atď.
Môžu spôsobiť trvalé odfarbenie, škvrny,
praskliny, odlupovanie farby atď. v závi-
slosti od ingrediencií. Ak sú v kontakte s
povrchom interiéru, okamžite ich utrite
pomocou mäkkej utierky.

* Nepoužívajte čistiace kvapaliny na báze
chlóru, ako je oxid chloričitý a kyselina
chlórna, čo môže spôsobiť odlupovanie
farby, koróziu, atď. Ak sa vyžaduje čistenie
alebo sterilizovanie povrchov interiéru,
použite etanol menej ako 75%. Časti inte-
riéru utrite suchou utierkou, navlhčenou
etanolom. Etanol dočista utrite. Ak ho
neočistíte, môže spôsobovať odlupovanie
farby, odfarbenie, atď. Keďže etanol je
horľavý, chráňte sa pre ohňom.

OSVIEŽOVAČE VZDUCHU
MEVHT33A1-9EFF2C9A-CA9A-4251-8C7E-A9FF7C4B01E6

Väčšina osviežovačov vzduchu využíva roztoky,
ktoré by mohli mať vplyv na interiér vozidla. V
prípade používanie osviežovača vzduchu vykonaj-
te nasledovné preventívne opatrenia:

* Závesné typy osviežovačov vzduchu môžu v
prípade kontaktu s povrchmi interiéru vozidla
spôsobiť trvalú stratu farieb. Osviežovač vzdu-
chu dajte na miesto, kde bude môcť voľne
visieť bez kontaktu s povrchom interiéru.

* Kvapalné typy osviežovačov vzduchu sa ob-
vykle pripnú k prieduchom. Tieto produkty
môžu spôsobiť okamžité poškodenie a stratu
farieb v prípade rozliatia na povrchy interiéru.

Pred použitím osviežovačov vzduchu si pozorne
prečítajte a dodržiavajte pokyny výrobcu.

PODLAHOVÉ ROHOŽE
MEVHT33A1-84C6015E-6639-4203-BFF2-648747F1FE09

Používanie podlahových rohoží NISSAN (ak sú
súčasťou výbavy) môže predĺžiť životnosť kober-
cov vášho vozidla a uľahčuje čistenie interiéru. Bez
ohľadu na to, aké rohože používate, skontrolujte, či
sú vhodné pre vaše vozidlo a sú umiestnené v
správnej polohe tak, aby neprekážali v ovládaní
pedálov. Rohože by ste mali udržiavať pravidelným
čistením a v prípade nadmerného opotrebovania
ich vymeňte.

ČISTENIE INTERIÉRUČISTENIE INTERIÉRU
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Pomôcka pri umiestňovaní podlahovej rohože
MEVHT33A1-87FB63F5-179C-4735-AEC6-1917CEBBBE9F

MJVA0032X

V tomto vozidle sú namontované konzoly pre
uchytenie predných podlahových rohoží, ktoré
slúžia ako pomôcka pri správnom umiestnení
rohože. Podlahové rohože NISSAN sú navrhnuté
špeciálne pre vaše vozidlo.

Pri umiestňovaní podlahovej rohože preveďte
háčik konzoly cez otvor v rohoži a súčasne
vyrovnajte rohož v priestore nôh.

Otvor pre priechodku pevne zatlačte do háčika a
zaistite ho.

Pravidelne kontrolujte, či sú rohože správne
umiestnené.

SKLO
MEVHT33A1-A3E90D55-D0E3-4B01-AD63-D8AB3B816EAB

Na odstránenie dymového alebo prachového filmu
zo skiel použite čistič na sklo. Je normálne, že na
skle sa vytvorí film, keď vozidlo parkuje na horú-
com slnku. Čistič na sklo a mäkká tkanina jedno-
ducho odstránia takýto film.

UPOZORNENIE
Pri čistení vnútorných strán okien nepoužívajte
ostré nástroje, abrazívne čističe alebo dezin-
fekčné čističe na báze chlóru. Mohli by po-
škodiť elektrické vodiče, ako napríklad prvky
vyhrievania zadného skla.

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
MEVHT33A1-15200638-B998-4F4F-8ACA-5B39676730CB

VÝSTRAHA
* Zabráňte, aby sa vlhké bezpečnostné pásy

navinuli do navíjača.

* Na čistenie bezpečnostných pásov nikdy
nepoužívajte bielidlo, farbu alebo che-
mické rozpúšťadlá, pretože tieto materiály
môžu vážne oslabiť tkaninu bezpečnost-
ných pásov.

Bezpečnostné pásy možno utrieť špongiou na-
vlhčenou v jemnom mydlovom roztoku.

Pred použitím nechajte pásy v tieni úplne vysušiť.
(Pozri časť “Bezpečnostné pásy” (Str. 40).)

MEVHT33A1-BEBBED6E-CE33-49CE-B7CC-720832C408D5

NAJBEŽNEJŠIE FAKTORY PRISPIEVAJÚCE KU KORÓZII VOZIDLA
MEVHT33A1-852EEE37-40BE-4E3C-A40C-A0C64AA7839E

* Nahromadenie nečistôt udržujúcich vlhkosť v
škárach, otvoroch a iných oblastiach jednotli-
vých dielov karosérie.

* Poškodenie lakovaného povrchu a iných
ochranných povlakov spôsobené štrkom a
kameňmi alebo drobnými nehodami.

VPLYV ENVIRONMENTÁLNYCH FAKTOROV NA MIERU KORÓZIE
MEVHT33A1-250B605B-1880-437B-AEBC-04744C309F31

Vlhkosť
MEVHT33A1-6FF97E98-825F-4BE6-B17D-1B0BE8F632ED

Nahromadenie piesku, nečistôt a vody na vnútor-
nej strane podlahy vozidla môže urýchliť koróziu.
Mokré koberce na podlahe/podlahové rohože
vnútri vozidla úplne nevyschnú. Mali by ste ich
vybrať a úplne vysušiť, aby ste predišli korózii
podlahových panelov.

Relatívna vlhkosť vzduchu
MEVHT33A1-FD078763-A1E0-4C87-B305-9F19F8BA52AF

Korózia sa urýchli v miestach s vysokou relatívnou
vlhkosťou.

Teplota
MEVHT33A1-399FD53D-CC7C-4FFE-BE14-D64B208AED09

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
MEVHT33A1-F028D9FF-CEF1-45B5-9DF3-D3A98DB3430C

Priemyselné znečistenie, prítomnosť soli vo vzdu-
chu v pobrežných oblastiach alebo silné používa-
nie soli na úpravu povrchu vozoviek urýchľuje
proces korózie. Cestná soľ taktiež urýchľuje roz-
klad lakovaných povrchov.
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OCHRANA VÁŠHO VOZIDLA PRED KORÓZIOU
MEVHT33A1-55F475F4-B036-49DD-A3EE-452807980348

* 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
nechajte otvorené, aby ste predišli nahroma-
deniu vody.

* Podvozok vozidla kontrolujte na hromadenie
piesku, nečistôt alebo soli. Ak sú tieto prí-
tomné, čo najskôr ich umyte vodou.

UPOZORNENIE
* Nikdy neodstraňujte nečistoty, piesok ale-

bo iný materiál z priestoru pre pasažierov
ich umytím hadicou. Nečistoty ODSTRÁŇTE
vysávačom alebo metlou.

* Zabráňte, aby vola alebo iné kvapaliny
prišli do kontaktu s elektronickými kom-
ponentmi vo vnútri vozidla, pretože by sa
mohli poškodiť.

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
brzdové 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
poraďte s autorizovaným predajcom vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanou dielňou.
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MEVHT33A1-9EAAEAA8-B9FF-43F0-B734-1F3E7455FBA3
Určitá každodenná a pravidelná údržba je nevyh-
nutná pre udržanie dobrého mechanického stavu,
emisií a výkonu motora vášho vozidla.

Je zodpovednosťou vlastníka, aby zabezpečil vy-
konanie špecifickej a základnej údržby.

Ako vlastník vozidla ste jediný, kto môže zabezpe-
čiť, aby vaše vozidlo dostávalo správnu údržbu.

ZÁKLADNÁ ÚDRŽBA
MEVHT33A1-22087F62-9BC1-4275-A9CB-0338A544F03C

Základná údržba zahŕňa také položky, ktoré by sa
mali kontrolovať počas normálnej každodennej
prevádzky vozidla. Sú nevyhnutné, aby vaše vo-
zidlo aj naďalej správne fungovalo. Je vašou
zodpovednosťou vykonávať tieto postupy pravi-
delne podľa predpísaného postupu.

Vykonávanie kontrol základnej údržby si vyžaduje
minimálnu mechanickú zručnosť a iba niekoľko
nástrojov na opravu automobilov.

Tieto kontroly môžete vykonať sami, kvalifikovaný
technik alebo ich môžete nechať vykonať u vášho
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni.

NAPLÁNOVANÁ ÚDRŽBA
MEVHT33A1-8A162E15-5EB2-433C-9690-A04546DA7FA7

Požadované položky naplánovanej údržby sú po-
písané a uvedené v samostatnej brožúre s infor-
máciami o záruke a údržbe. Túto brožúru si musíte
pozrieť, ak sa chcete uistiť, že na vašom vozidle sa
údržba vykonáva v pravidelných intervaloch.

KDE ZÁJSŤ DO SERVISU
MEVHT33A1-32EEF5C1-A651-4CFC-9C30-766439E7165B

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.

MEVHT33A1-E1B974F6-A798-4E72-A757-F4227DF6BE63
Počas normálnej každodennej prevádzky vozidla
by ste mali pravidelne vykonávať základnú údržbu
podľa popisu v tejto časti. Ak zaznamenáte aké-
koľvek nezvyčajné zvuky, vibrácie alebo zápach,
určite skontrolujte príčinu alebo nechajte takúto
kontrolu čo najskôr vykonať u autorizovaného
predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej
dielni. Ak je zjavné, že je potrebné vykonať opravu,
informujte autorizovaného predajcu vozidiel
NISSAN alebo kvalifikovanú dielňu.

Keď vykonávate akékoľvek kontroly alebo práce
na údržbe, pozorne dodržiavajte “Preventívne opa-
trenia k údržbe” (Str. 461).

VYSVETLENIE ZÁKLADNÝCH BODOV ÚDRŽBY
MEVHT33A1-38A73EF7-C62D-43AD-907D-1B06EE378284

Dodatočné informácie o nasledujúcich úkonoch,
označených znakom “*”, sa nachádzajú v nasle-
dujúcom texte v tejto časti.

Exteriér vozidla
MEVHT33A1-D2827708-CBC9-4B31-8189-D82FCEBAAC71

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
hladko a skontrolujte aj zadné dvere, veko batoži-
nového priestoru a zadné výklopné dvere. Taktiež
skontrolujte, či všetky západky bezpečne zapadnú.
Ak je to potrebné, namažte ich. Skontrolujte, či
sekundárna západka zabráni otvoreniu kapoty
motora, ak je primárna západka uvoľnená. Pri
jazde v oblastiach, kde sa na úpravu povrchu
vozoviek používa soľ alebo iné korozívne materiály,
častejšie kontrolujte mazanie.
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Svetlá*:
Pravidelne čistite svetlomety. Skontrolujte, či sve-
tlomety, brzdové svetlá, zadné svetlá, smerové
svetlá a ostatné svetlá správne fungujú a sú
bezpečne namontované. Skontrolujte tiež zaciele-
nie svetlometov.

Pneumatiky*:
Tlak často kontrolujte meračom a vždy tak vy-
konajte 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)
používate predné a zadné pneumatiky rovnakej
veľkosti, 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 skontrolujte, či smerové indikátory ukazujú
v smere otáčania kolesa.

V prípade, že pri pohone dvoch náprav a pohone
všetkých kolies (4WD/AWD) používate predné a
zadné pneumatiky rovnakej veľkosti, rotáciu pneu-
matík vykonávajte každých 5 000 km (3 000 míľ).
Pneumatiky označené smerovými indikátormi mô-
žete rotovať len medzi prednými a zadnými
pneumatikami. Po dokončení rotácie skontrolujte,
či smerové indikátory ukazujú v smere otáčania
kolesa.

V prípade, že predné pneumatiky majú odlišnú

veľkosť, ako zadné pneumatiky: rotáciu pneumatík
nie je možné vykonávať.

Čas na rotáciu pneumatík sa môže líšiť v závislosti
od vášho štýlu jazdy a od podmienok povrchu
vozovky.

Snímač tlaku v pneumatikách v systému sledo-
vania tlaku v pneumatikách (TPMS) (ak je súča-
sťou výbavy):
Pri výmene pneumatík z dôvodu opotrebovania
alebo veku sa odporúča vymeniť zostavu snímača
tlaku v pneumatikách TPMS.

Geometria a vyváženie kolies:
Ak vozidlo počas jazdy na plochej a rovnej vozovke
ťahá na jednu stranu alebo ak zaznamenáte
nerovnomerné, alebo abnormálne opotrebovanie
pneumatík, môže byť potrebné nastavenie geo-
metrie 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, či na ňom nie sú
praskliny alebo iné poškodenie. Podľa potreby
opravte.

Lišty stieračov*:
Skontrolujte na praskliny alebo opotrebovanie, ak
nefungujú správne. Podľa potreby vymeňte.

Interiér vozidla
MEVHT33A1-343F2042-6B39-43F7-A3F2-D8D231F12980

Tu uvedené body údržby by ste mali pravidelne
kontrolovať, napr. vždy keď vykonávate pravidelnú
údržbu, čistíte vozidlo atď.

Plynový pedál:
Skontrolujte plynulý chod pedálu a uistite sa, že
pedál sa nezasekáva a na stlačenie si nevyžaduje
nepravidelné úsilie. Podlahové rohože držte v
dostatočnej vzdialenosti od pedálu.

Brzdový pedál*:
Skontrolujte plynulý chod pedálu a uistite sa, že je
v správnej vzdialenosti od podlahy, keď je úplne
stlačený. Skontrolujte činnosť posilňovača bŕzd.
Podlahové rohože udržiavajte v dostatočnej vzdia-
lenosti od pedálu.

Parkovacia brzda*:
Pravidelne kontrolujte činnosť parkovacej brzdy.
Pri odstavení v strmom svahu by malo byť vozidlo
bezpečne zaistené voči pohybu len pri zatiahnutí
parkovacej brzdy. Ak je potrebné nastaviť parko-
vaciu brzdu, odporúčame vám navštíviť predajcu
NISSAN alebo odborný servis.

Bezpečnostné pásy:
Skontrolujte, či všetky súčasti systému bezpeč-
nostných pásov (napr. spony, zámky, nastavovače
a navíjače) správne a plynulo fungujú a sú bez-
pečne namontované. Skontrolujte tkaninu pásov
na zárezy, rozstrapkanie, opotrebovanie alebo
poškodenie.

Volant:
Skontrolujte akékoľvek zmeny v riadení, napr.
nadmernú vôľu, ťažký chod riadenia alebo neoby-
čajné zvuky.

Výstražné kontrolky a zvukové upozornenia:
Skontrolujte, či všetky kontrolky a zvukové upo-
zornenia správne fungujú.
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Zariadenie na odrosenie čelného skla:
Skontrolujte, či pri prevádzke kúrenia alebo klima-
tizácie správne a v správnom množstve vystupuje
vzduch z výduchov zariadenia na odrosenie skla.

Stierač a ostrekovač čelného skla*:
Skontrolujte, či stierače a ostrekovač správne
fungujú a či stierač nezanecháva šmuhy.

Pod kapotou motora a vozidlom
MEVHT33A1-CC87863B-900A-488B-AF3F-BEB8D589FAEA

Tu uvedené body údržby by ste mali pravidelne
kontrolovať, (napr. vždy keď kontrolujete motorový
olej alebo dopĺňate palivo).

12-voltová batéria (s výnimkou bezúdržbových
batérií)*:
Skontrolujte hladinu kvapaliny v každom priečinku.
Mala by sa nachádzať medzi HORNOU a DOLNOU
ryskou. Vozidlá prevádzkované pri vysokých teplo-
tách alebo v ťažkých podmienkach si vyžadujú
časté kontroly hladiny kvapaliny akumulátora.

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
hladina chladiacej kvapaliny medzi čiarami MAX a
MIN na nádržke.

Hladina chladiacej kvapaliny meniča*:
Hladinu chladiacej kvapaliny motora skontrolujte
vtedy, keď je motor studený. Skontrolujte, či je
hladina chladiacej kvapaliny medzi čiarami MAX a
MIN na nádržke.

Hnacie remene motora*:
Skontrolujte, či hnací(-ie) remeň(-ne) nie je(sú)
rozstrapkaný(-é), opotrebovaný(-é), popraskaný
(-é) alebo zaolejovaný(-é).

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
alebo iných kvapalín. Kvapkanie vody z klimatizácie
po použití je normálne. Ak zaznamenáte akékoľvek
úniky alebo sú evidentné palivové výpary, skon-
trolujte príčinu a okamžite ju nechajte odstrániť.

Kvapalina ostrekovača okien*:
Skontrolujte, či je v nádržke dostatočné množstvo
kvapaliny.

PREVENTÍVNE OPATRENIA K ÚDRŽBE
MEVHT33A1-5DF30ED3-11F3-4E7A-8844-31D0A6DFC586

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
opatrenia, ktoré by ste mali prísne dodržiavať.

VÝSTRAHA
* Vysokonapäťových dielov a káblov, ako ani

ich konektorov sa nikdy nedotýkajte, ne-
rozoberajte ich, neodstraňuje ich ani ich
nevymieňajte. Vysokonapäťová kabeláž je
oranžová. Dotýkanie sa, rozoberanie, od-
straňovanie alebo vymieňanie týchto die-
lov a káblov môže spôsobiť vážne
popáleniny alebo zásah elektrickým prú-
dom, ktorý môže mať za následok vážne
zranenie alebo smrť.

* Nikdy neskúšajte odstrániť servisnú zátku
umiestnenú pod úložnou skrinkou v kon-
zole. Servisná zátka sa používa len keď
vozidlo servisujú školení technici a pou-
žívajú osobné ochranné pomôcky a je
súčasťou vysokonapäťového systému. Do-
tyk servisnej zástrčky môže spôsobiť
vážne popáleniny alebo úraz elektrickým
prúdom, ktoré môžu mať za následok
vážne zranenie alebo smrť.

* Systém e-POWER používa vysokonapäťový
prúd až do približne 420 V. Systém môže
byť počas štartovania a po ňom horúci.
Dávajte pozor na vysoké napätie aj na
vysokú teplotu. Dodržiavajte bezpeč-
nostné štítky pripevnené vo vozidle.

* Keď je systém e-POWER v režime READY to
drive, motor sa môže spustiť kedykoľvek
bez varovania. Ak musíte pracovať pri
bežiacom systéme e-POWER v režime
READY to drive, držte svoje ruky, oblečenie,
vlasy a náradie mimo pohybujúcich sa
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ventilátorov, remeňov a iných pohyblivých
častí.

* Vozidlo odparkujte na rovný povrch, za-
tiahnite parkovaciu brzdu a zablokujte
kolesá, aby ste zabránili pohybu vozidla.
Stlačte tlačidlo P pre preradenie prevo-
dovky do polohy P (Parkovanie).

* Keď vykonávate výmenu alebo opravy
akýchkoľvek dielov, uistite sa, že spínač
zapaľovania je vo vypnutej polohe „OFF“.

* Ak musíte pracovať pri bežiacom motore,
držte vaše ruky, oblečenie, vlasy a náradie
mimo pohybujúcich sa ventilátorov, reme-
ňov a iných pohyblivých častí.

* Odporúča sa, aby ste pred začatím práce
na vašom vozidle vyzliekli všetky voľné
kusy odevu a sňali všetky šperky, napr.
prstene, hodinky atď.

* Pri všetkých prácach na vozidle noste
ochranu očí.

* Ak musíte naštartovať motor v uzavretom
priestore, napr. v garáži, uistite sa, že je v
tomto priestore správna ventilácia pre
únik výfukových plynov.

* Nikdy nevchádzajte pod vozidlo, ktoré je
zaistené len zdvihákom. Ak je nevyhnutné
pracovať pod vozidlom, podoprite ho bez-
pečnostnými stojanmi.

* Dymiace látky, plameň a iskry držte čo
najďalej od paliva a akumulátora.

* Pri modeloch so zážihovým motorom a
systémom vstrekovania paliva Multiport
Fuel Injection (MFI) by mal palivový filter a

palivové potrubie servisovať predajca
NISSAN alebo kvalifikovaný servis, pretože
palivové potrubie je pod vysokým tlakom,
aj keď je systém e-POWER vypnutý.

* Vaše vozidlo je vybavené automatickým
chladiacim ventilátorom motora. Môže sa
zapnúť kedykoľvek bez varovania, aj keď
je vypínač vo vypnutej polohe „OFF“ a
systém e-POWER nie je spustený. Aby ste
predišli zraneniam, vždy pred prácou v
blízkosti ventilátora odpojte záporný pól
akumulátora.

UPOZORNENIE
* Nepracujte pod kapotou motora, ak je

motor horúci. Vypnite systém e-POWER a
počkajte, kým vychladne.

* Vyhnite sa priamemu styku s použitým
motorovým olejom a chladivom. Ne-
správne zlikvidovaný motorový olej, chla-
diaca kvapalina motora a/alebo iné
kvapaliny vozidla môžu poškodiť životné
prostredie. Pri likvidácii kvapalín vozidla sa
vždy riaďte lokálnymi nariadeniami.

* Nikdy nenechávajte odpojený konektor
systému e-POWER alebo zväzku kompo-
nentov súvisiacich s prevodovkou, keď je
vypínač napájania v polohe ON (Zap.).

* Nikdy nepripájajte ani neodpájajte batériu
alebo tranzistorové komponenty, ak je
spínač napájania v polohe ON.

Táto časť “8. Údržba a “urob-si-sám”” obsahuje

pokyny len k tým bodom údržby, ktoré sú pre
vykonanie používateľom relatívne jednoduché.

Neúplné alebo nesprávne vykonanie servisných
prác môže spôsobiť prevádzkové ťažkosti alebo
nadmernú tvorbu emisií a môže ovplyvniť vašu
záruku. Ak máte pochybnosti o ktorejkoľvek
servisnej práci, nechajte ju vykonať u autorizo-
vaného predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvali-
fikovanej dielni.
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MEVHT33A1-52D20AC3-A347-47EB-8DEB-EF2418D9025E

MODEL S MOTOROM KR15DDT
MEVHT33A1-D4E56D47-3D72-4158-9C59-CAB9C37245E7

MWAA0435X

1. Nádržka chladiacej kvapaliny motora
2. Tyčka na meranie hladiny motorového oleja
3. Uzáver plniaceho hrdla priestoru na motor-

ový olej

4. Nádržka brzdovej kvapaliny*
5. Poistková skrinka
6. Nádržka chladiacej kvapaliny Menič
7. Nádržka kvapaliny ostrekovačov

8. Hnací remeň
9. Čistič vzduchu

*: Zobrazené usporiadanie sa týka modelu s
ľavostranným riadením (LHD). Pri modeloch s
pravostranným riadením (RHD) sa nádržka brzdo-
vej kvapaliny nachádza na opačnej strane.
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MEVHT33A1-82EDD85D-A53D-435A-8656-F2DC3F710526

VÝSTRAHA
* Nikdy neotvárajte zátku chladiča alebo

nádržky chladiacej kvapaliny motora, keď
je motor horúci. Únik natlakovanej kvapa-
liny z chladiča môže spôsobiť vážne po-
páleniny. Počkajte, kým sa motor a chladič
neochladí.

* Chladiaca kvapalina motora je jedovatá a
mali by ste ju skladovať v označenej
nádobe mimo dosahu detí.

Chladiaci systém motora je priamo vo výrobe
naplnený vysokokvalitnou, celoročnou nemrznú-
cou chladiacou kvapalinou. Nemrznúca kvapalina
obsahuje inhibítory hrdzavenia a korózie, preto nie
sú ďalšie aditíva pre chladiaci systém potrebné.

UPOZORNENIE
* Nikdy nepoužívajte žiadne prísady do chla-

diaceho systému, ako napríklad tesniacu
látku na chladiče. Prísady môžu upchať
systém a spôsobiť poškodenie motora,
prevodovky a/alebo chladiaceho systému.

* Pri dolievaní alebo výmene chladiacej kva-
paliny použite len originálnu chladiacu
kvapalinu pre motory značky NISSAN alebo
jej ekvivalent s jej kvalitou so správnym
zmiešavacím pomerom. Príklady pomeru
zmiešania chladiacej kvapaliny a vody sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Vonkajšia te-
plota nadol na

Chladiaca kva-
palina motora
(koncentrova-

ná)

Demineralizova-
ná alebo desti-

lovaná voda°C °F

−15 5 30 % 70 %

−35 −30 50 % 50 %

Originálna chladiaca kvapalina pre motory značky
NISSAN alebo ekvivalent rovnakej kvality. Origi-
nálna chladiaca kvapalina pre motory značky
NISSAN je predmiešaným (zmiešavací pomer 50
%) typom chladiva.

Použitie iných typov chladiacej kvapaliny môže
poškodiť chladiaci systém motora.

Chladič je vybavený tlakovou zátkou. Aby ste
predišli poškodeniu motora, použite v prípade
potreby na výmenu iba originálnu zátku chladiča
NISSAN alebo jej ekvivalent.

KONTROLA HLADINY CHLADIACEJ KVAPALINY MOTORA
MEVHT33A1-612F80D4-E26B-4B93-AC08-C2B3435F2A37

MWAI0274X

Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny v nád-

ržke, keď je motor chladný. Ak je hladina chla-
diacej kvapaliny pod úrovňou MIN , otvorte
uzáver nádržky a chladiacu kvapalinu pridajte po
úroveň MAX .

Zátku po pridaní chladiacej kvapaliny do motora
riadne dotiahnite.

Ak chladiaci systém často vyžaduje chladiacu
kvapalinu, nechajte ho skontrolovať. Odporúča-
me, aby ste pre vykonanie tohto servisného
úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo
autorizovaný servis.

VÝMENA CHLADIACEJ KVAPALINY MOTORA
MEVHT33A1-14046F06-B9D2-494E-86AE-EBEDB6F75409

Predajca vozidiel NISSAN alebo kvalifikovaná dielňa
môže meniť chladiacu kvapalinu motora. Servisný
postup nájdete v servisnej príručke NISSAN.

Nesprávny servis môže spôsobiť znížený chla-
diaci výkon a prehriatie motora.

VÝSTRAHA
* Aby ste sa neobarili, nikdy nevymieňajte

chladiacu kvapalinu, keď je motor horúci.

* Nikdy neotvárajte zátku chladiča alebo
zátku nádržky chladiacej kvapaliny mo-
tora, keď je motor horúci. Únik natlakova-
nej kvapaliny z nádržky chladiacej
kvapaliny meniča môže spôsobiť vážne
popáleniny.

* Vyhýbajte sa priamemu kontaktu pokožky
s použitou chladiacou kvapalinou. V prípa-
de styku s pokožkou zasiahnuté miesto čo
najskôr dôkladne umyte mydlom alebo
čističom na ruky.

CHLADIACI SYSTÉM MOTORACHLADIACI SYSTÉM MOTORA
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* Chladiacu kvapalinu udržiavajte mimo do-
sahu detí.

Chladiacu kvapalinu motora musíte správne zlikvi-
dovať. Pozrite si vaše miestne predpisy.

MEVHT33A1-C83D91F5-77B4-4E82-88E7-E3F50D38635D

VÝSTRAHA
* Nikdy neotvárajte zátku chladiča alebo

zátku nádržky chladiacej kvapaliny mo-
tora, keď je motor horúci. Počkajte, kým
motor vychladne. Únik natlakovanej kva-
paliny z chladiča alebo nádržky chladiacej
kvapaliny môže spôsobiť vážne popále-
niny.

* Nádržka chladiacej kvapaliny je vybavená
tlakovým uzáverom nádržky chladiacej
kvapaliny. Aby ste zabránili poškodeniu
motora a invertora, používajte iba origi-
nálny uzáver nádržky chladiacej kvapaliny
NISSAN.

Chladiaci systém motora je priamo vo výrobe
naplnený vysokokvalitnou celoročnou nemrznú-
cou chladiacou kvapalinou. Nemrznúca kvapalina
obsahuje inhibítory hrdzavenia a korózie, preto nie
sú ďalšie aditíva pre chladiaci systém potrebné.

UPOZORNENIE
* Do chladiacej kvapaliny nikdy nepridávajte

žiadne aditíva, ako napríklad tesniacu lát-
ku na chladiče v chladiacom systéme. Toto
môže spôsobiť poškodenie invertora.

* Pri dolievaní alebo výmene chladiacej kva-
paliny použite len originálnu chladiacu
kvapalinu pre motory značky NISSAN alebo
jej ekvivalent s jej kvalitou so správnym
zmiešavacím pomerom. Príklady pomeru
zmiešania chladiacej kvapaliny a vody sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Vonkajšia
teplota klesne

na

Chladiaca kva-
palina

(koncentrovaná)

Demineralizova-
ná alebo destilo-

vaná voda
°C °F

−15 5 30 % 70 %

−35 −30 50 % 50 %

Použitie iných typov chladiacej kvapaliny môže
poškodiť chladiaci systém meniča.

Nádrž invertora je vybavená tlakovým uzáverom.
Aby ste predišli poškodeniu motora, použite v
prípade potreby na výmenu iba originálnu zátku
nádržky invertora NISSAN alebo jej ekvivalent.

KONTROLA HLADINY CHLADIACEJ KVAPALINY MENIČA
MEVHT33A1-86DAC853-DAC3-4394-9644-33587E7A92E9

MWAI0261X

Hladinu chladiacej kvapaliny v nádržke skontroluj-
te, vtedy, keď je motor studený. Ak je hladina
chladiacej kvapaliny pod úrovňou MIN , doplňte
chladiacu kvapalinu až po úroveň MAX .
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Zátku po pridaní chladiacej kvapaliny do motora
riadne dotiahnite.

Ak chladiaci systém invertora často vyžaduje
chladiacu kvapalinu, dajte ho skontrolovať. Od-
porúčame, aby ste pre vykonanie tohto servis-
ného úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN
alebo autorizovaný servis.

VÝMENA CHLADIACEJ KVAPALINY MENIČA
MEVHT33A1-C93C8B2B-B040-47BE-8825-6A6A60C8FD43

Chladiaca kvapalina medzichladiča je bezúdrž-
bová.

Ak je potrebná výmena, odporúčame vám navštíviť
predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

Nesprávny servis môže mať za následok pre-
hriatie medzichladiča.

VÝSTRAHA
* Aby ste predišli nebezpečenstvu obarenia,

nikdy nevymieňajte chladiacu kvapalinu,
keď je motor horúci.

* Nikdy neotvárajte zátku chladiča alebo
zátku nádržky chladiacej kvapaliny mo-
tora, keď je motor horúci. Únik natlakova-
nej kvapaliny z chladiča alebo nádržky
chladiacej kvapaliny môže spôsobiť vážne
popáleniny.

* Vyhýbajte sa priamemu kontaktu pokožky
s použitou chladiacou kvapalinou. V prípa-
de styku s pokožkou zasiahnuté miesto čo
najskôr dôkladne umyte mydlom alebo
čističom na ruky.

* Chladiacu kvapalinu udržiavajte mimo do-
sahu detí.

í
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Chladiaca kvapalina medzichladiča sa musí 
správne zl ikvidovať. Pozrite si vaše miestne pred-
pisy.

MEVHT33A1-F50C9ACC-24A4-47A7-B339-C4E866AF09E4

KONTROLA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJA
MEVHT33A1-C7FE066F-37F5-4EF6-866F-743A4D5CA8D6

MSDI1993

1. Odparkujte vozidlo na rovný povrch a zatiah-
nite parkovaciu brzdu.

2. Naštartujte motor a zahrievajte ho, kým te-
plota motora nedosiahne bežnú prevádzkovú
teplotu (približne 5 minút).

3. Zastavte motor.

4. Počkajte aspoň 10 minút, aby sa motorový olej
zlial späť do olejovej vane.

5. Vytiahnite tyčku na meranie hladiny oleja a
utrite ju dosucha.

6. Znovu úplne zasuňte odmerku.

7. Odmerku znovu vyberte a skontrolujte hladinu
oleja. Mala by byť v rozsahu .

8. Ak je hladina oleja pod úrovňou , vyberte
zátku plniaceho hrdla motorového oleja a
nalejte cez otvor odporúčaný olej. Neprepĺňaj-
te .

MOTOROVÝ OLEJMOTOROVÝ OLEJ
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Pri dopĺňaní motorového oleja nevyberajte
mierku.

9. Odmerkou znovu skontrolujte hladinu oleja.

Doplnenie určitého množstva oleja medzi
intervalmi údržby alebo počas zábehu v
závislosti od obtiažnosti prevádzkových
podmienok, je normálne.

UPOZORNENIE
Hladinu oleja kontrolujte pravidelne. Pre-
vádzka vozidla s nedostatočným množstvom
oleja môže poškodiť motor a na takéto po-
škodenie sa nevzťahuje záruka.

VÝMENA MOTOROVÉHO OLEJA A FILTRA
MEVHT33A1-1429280C-2164-4979-AB59-A82BBA48D3F2

VÝSTRAHA
* Použitý olej musíte správne zlikvidovať.

Olej nikdy nelejte ani nevylievajte na zem,
do kanálov, riek atď. Mali by ste ho
zlikvidovať na príslušných zberných mie-
stach. Spoločnosť NISSAN vám odporúča,
aby ste si olej nechali vymeniť u autorizo-
vaného predajcu vozidiel NISSAN alebo v
kvalifikovanej dielni.

* Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili, pre-
tože olej môže byť horúci.

* Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pou-
žitým olejom môže spôsobiť rakovinu ko-
že.

* Vyhýbajte sa priamemu kontaktu pokožky
s použitým olejom. V prípade styku s
pokožkou zasiahnuté miesto čo najskôr
dôkladne umyte veľkým množstvom

mydla alebo čistiaceho prostriedku na
ruky a vody.

* Použitý olej skladujte v označených nád-
obách mimo dosahu detí.

Nastavenie vozidla
MEVHT33A1-D33812FA-0489-4509-B0E6-6388A81BEBEA

1. Odparkujte vozidlo na rovný povrch a zatiah-
nite parkovaciu brzdu.

2. Motor nechajte bežať pokiaľ nedosiahne pre-
vádzkovú teplotu.

3. Vypnite motor a počkajte najmenej 10 minút.

4. Zdvihnite a podoprite vozidlo vhodným zdvi-
hákom a bezpečnostnými stojanmi.
. Bezpečnostné stojany umiestnite priamo

pod zdvíhacie body.
. Ku klenbe zdviháka by ste mali pripevniť

vhodný adaptér.

5. Odstráňte spodný kryt motora.
. Odstráňte svorky v okolí krytu.
. Potom odstráňte ostatné skrutky, ktoré

držia spodný kryt na mieste.

UPOZORNENIE
Uistite sa, že sa používajú správne zdvíhacie a
oporné body, aby nedošlo k poškodeniu vo-
zidla.

Motorový olej a filter
MEVHT33A1-0E3F5EC9-066C-4F79-BDC5-1BCF07F45F7E

MWAI0355X

MWAI0356X

Zátka plniaceho hrdla oleja
Vypúšťacia zátka oleja

Údržba a starostlivosť svojpomocne 467
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Olejový filter

1. Pod vypúšťaciu zátku umiestnite zachytávaciu
nádobu.

2. Odstráňte zátku plniaceho hrdla.

3. Kľúčom (na matice a skrutky) odstráňte vypú-
šťaciu zátku a úplne vypustite olej.

UPOZORNENIE
Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili, pretože
olej je horúci.

VÝSTRAHA
* Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pou-

žitým olejom môže spôsobiť rakovinu ko-
že.

* Vyhnite sa priamemu kontaktu kože s
použitým olejom. V prípade styku s po-
kožkou zasiahnuté miesto čo najskôr dô-
kladne umyte mydlom alebo čističom na
ruky.

* Držte použitý motorový olej mimo dosahu
detí.

. Odpadový olej musíte správne zlikvidovať.

. Pozrite si vaše miestne predpisy.

(Vykonajte kroky 4 až 7 iba vtedy, keď je
potrebná výmena olejového filtra motora.)

4. Špeciálnym kľúčom povoľte olejový filter. Po-
tom olejový filter vyberte otočením filtra rukou.

5. Čistou handrou utrite montážny povrch olejo-
vého filtra.

UPOZORNENIE
Odstráňte zvyšky tesniaceho materiálu, ktoré
zostali na montážnom povrchu motora. Ne-
dodržanie tohto postupu by mohlo viesť k
poškodeniu motora.

6. Tesnenie nového filtra natrite čistým motoro-
vým olejom.

7. Olejový filter skrutkujte v smere hodinových
ručičiek, kým nepocítite mierny odpor, potom
ho dodatočne utiahnite o viac ako 2/3 otáčky.
Uťahovací moment olejového filtra:
15,0 až 21,0 N·m
(1,5 až 2,1 kg-m, 11 až 15 ft-lb)

8. Očistite a opätovne namontujte vypúšťaciu
zátku spolu s novou podložkou. Kľúčom bez-
pečne dotiahnite vypúšťaciu zátku.
Uťahovací moment vypúšťacej zátky:
30,0 až 37,0 N·m
(3,1 až 3,8 kg-m, 22 až 27 ft-lb)

Nepoužívajte nadmernú silu.

9. Doplňte do motora odporúčaný olej cez plniaci
otvor a pevne nasaďte uzáver plniaceho
otvoru.

Pozrite si časť “Odporúčané kvapaliny/ma-
zadlá a objemy” (Str. 496) pre vypúšťací a
plniaci výkon. Objem vypúšťania a napĺňania
závisí od teploty oleja a času vypúšťania. Tieto
údaje používajte len ako návod. Správne
množstvo oleja v motore vždy určujte pomo-
cou meradla.

10. Naštartujte motor a skontrolujte, či v okolí
vypúšťacej zátky a olejového filtra nedochádza
k úniku oleja. Ak je to potrebné, závadu
odstráňte.

11. Vypnite motor a počkajte najmenej 10 minút.
Pomocou mierky skontrolujte hladinu oleja. V
prípade potreby doplňte motorový olej.

Po skončení operácie
MEVHT33A1-02E3EFF4-6A0C-4167-AC8B-E5E800B03EDA

1. Znovu nainštalujte spodný kryt v opačnom
poradí ako pri demontáži.

2. Vozidlo opatrne spustite na zem.

3. Resetujte systém kontroly oleja a pripomienku
údržby oleja a filtra. (Pozri časť “Údržba” (Str.
104).)
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MEVHT33A1-1AF74337-E578-4C98-A7ED-F2206E4170AC

MWAI0357X

1. Vodné čerpadlo
2. Remenica kľukového hriadeľa

VÝSTRAHA
Pred údržbou hnacích remeňov sa uistite, že je
vypínač napájania vo vypnutej polohe „OFF“.
Mohlo by dôjsť k neočakávanej rotácii motora.

1. Vizuálne skontrolujte, či remeň nevykazuje
známky neobvyklého opotrebovania, prereza-
nia alebo roztrhnutia. Ak je remeň v zlom
stave, nechajte ho vymeniť. Odporúčame, aby
ste pre vykonanie tohto servisného úkonu
navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo kvali-
fikovanú dielňu.

2. Pravidelne kontrolujte stav remeňa.

MEVHT33A1-AAF18895-92AC-4601-BD68-201C81BA060E

VÝSTRAHA
Uistite sa, že je vypnutý motor a spínač
zapaľovania a parkovacia brzda je zatiahnutá.

UPOZORNENIE
Na odmontovanie zapaľovacích sviečok pou-
žite vhodný kľúč. Nevhodný kľúč môže po-
škodiť zapaľovacie sviečky.

VÝMENA ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK
MEVHT33A1-C62B4C9C-0259-481F-A5AB-DFBBB3D10B69

MSDI2670

Ak je potrebná výmena, odporúčame vám navštíviť
predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

Zapaľovacie sviečky s irídioplatinovým hrotom
MEVHT33A1-E12E20CD-D386-439E-A361-43DA33D9C4A6

Zapaľovacie sviečky s irídioplatinovým hrotom nie
je potrebné vymieňať tak často ako bežné zapa-
ľovacie sviečky, pretože vydržia oveľa dlhšie.
Dodržiavajte záznam údržby uvedený v samostat-
nej brožúre údržby. Zapaľovacie sviečky s irídio-

platinovým hrotom po očistení a nastavení odtrhu
opätovne nepoužívajte.

Zapaľovacie sviečky vždy vymieňajte za odpo-
rúčané alebo ekvivalentné typy zapaľovacích
sviečok.
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MEVHT33A1-2B31454F-BCAF-420F-B285-264881F399AA

KONTROLA PARKOVACEJ BRZDY
MEVHT33A1-60A0F4F8-0626-4AA0-9BB6-72E11A06C6FF

Pravidelne kontrolujte schopnosť parkovacej brzdy
udržať vozidlo zastavené tak, že zastavíte v
strmom svahu a vozidlo zaistíte proti pohnutiu
len parkovacou brzdou. Ak sa vozidlo začne pri
zatiahnutej ručnej brzde pohybovať, navštívte
autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu.

KONTROLA NOŽNEJ BRZDY
MEVHT33A1-31B30D0A-96B6-4CD5-9E50-FF14DDD047A0

MDI1020MM

VÝSTRAHA
Ak sa brzdový pedál nevráti do svojej pôvodnej
výšky, nechajte brzdový systém skontrolovať u
autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN ale-
bo v kvalifikovanej dielni.

Pri spustenom systéme e-POWER skontrolujte
vzdialenosť medzi hornou plochou pedálu a kovo-
vou podlahou. Ak je mimo uvedeného rozsahu,
navštívte predajcu značky NISSAN alebo kvalifiko-
vanú dielňu.

Sila stláčania
490 N (50 kg, 110 lb)

Model s LHD Model s RHD

70 mm (2,8 palca) alebo
viac

80 mm (3,1 palca) alebo
viac

Samonastaviteľné brzdy
MEVHT33A1-28B8AA7E-6AD4-49DC-A969-9DE078A1FF1E

Vaše vozidlo je vybavené samonastaviteľnými
brzdami.

Kotúčové brzdy sa sami nastavujú pri každom
použití pedálu brzdy.

VÝSTRAHA
Ak sa výška brzdového pedála nevráti do
normálu, dajte skontrolovať brzdový systém.
Odporúčame, aby ste pre vykonanie tohto
servisného úkonu navštívili predajcu vozidiel
NISSAN alebo autorizovaný servis.

Indikátor opotrebovania brzdovej doštičky
MEVHT33A1-55019B81-BB33-4B67-AE42-95680A304881

Brzdové doštičky kotúčových bŕzd majú zvukové
indikátory opotrebovania. Keď brzdová doštička
potrebuje výmenu, bude vydávať vysoký, škrípajúc
zvuk, keď bude vozidlo v pohybe. Tento škrípavý
zvuk budete prvýkrát počuť po stlačení brzdového
pedálu. Pri ešte väčšom opotrebovaní brzdovej
doštičky budete tento zvuk počuť aj keď nebude
brzdový pedál stlačený. Ak počujete zvukové
upozornenie na opotrebovanie, nechajte brzdy
skontrolovať čo možno najskôr.

Za určitých jazdných alebo klimatických podmie-
nok môžete občas počuť škrípanie, pískanie alebo

iné zvuky bŕzd. Občasný hluk bŕzd počas jemného
až stredne silného brzdenia je normálny a neov-
plyvňuje funkčnosť, ani výkonnosť brzdového sy-
stému.

Mali by ste dodržiavať správne intervaly kontroly
bŕzd. Ďalšie informácie nájdete v samostatnej
brožúre o údržbe.

BRZDYBRZDY



(475,1)

MEVHT33A1-87A23E55-51A4-4EED-AB77-41D829C099F9

VÝSTRAHA
* Používajte iba novú kvapalinu z utesnenej

nádoby. Stará, nekvalitná alebo kontami-
novaná kvapalina môže poškodiť brzdový
systém. Použitie nevhodnej kvapaliny mô-
že 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.

UPOZORNENIE
Kvapalinu nevylievajte na lakované povrchy.
Poškodíte tým lak. Ak sa kvapalina rozleje,
ihneď ju opláchnite veľkým množstvom vody.

MWAI0358X

Skontrolujte hladinu kvapaliny v zásobníku. Ak je
kvapalina pod značkou MIN , kontrolka bŕzd sa
rozsvieti. Kvapalinu dolejte až po značku MAX .

(Pozri časť “Odporúčané kvapaliny/mazadlá a
objemy” (Str. 496) pre odporúčané typy kvapaliny.)

Ak musíte kvapalinu dopĺňať často, mali by ste
systém nechať dôkladne skontrolovať u predajcu
vozidiel NISSAN alebo v kvalifikovanej dielni.

Brzdovú kvapalinu vymieňajte podľa záznamu
údržby, ktorý je uvedený v samostatnej brožúre o
údržbe.

MEVGUID-1A81A8C9-1191-43D2-8FC3-B34499C5A6FD
Ak je potrebná kontrola alebo výmena, odporúča-
me vykonať servis u predajcu NISSAN alebo v
kvalifikovanom servise.

UPOZORNENIE
* Používajte len originálnu kvapalinu NISSAN

Matic S ATF. Nemiešajte s inými kvapalina-
mi.

* Použitie inej kvapaliny pre prevodovku,
ako je kvapalina NISSAN Matic S ATF,
spôsobí zhoršenie funkčnosti a životnosti
prevodovky a môže ju poškodiť, pričom na
takéto poškodenia sa nevzťahuje záruka.
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MEVHT33A1-A7EFD3D5-8983-4D24-A2FC-51D31347536E

MWAI0359X

VÝSTRAHA
Prevádzkovanie motora bez vzduchového fil-
tra môže spôsobiť vám alebo iným osobám
popáleniny. Vzduchový filter nielen filtruje
nasávaný vzduch, ale taktiež zastavuje pla-
mene v prípade spätného odpálenia motora.
Ak vzduchový filter nie je namontovaný a
motor spätne odpáli, môže vás popáliť. Nikdy
nejazdite bez vzduchového filtra. Pri prácach
na motore bez vzduchového filtra buďte
opatrní.

Ak chcete odstrániť filter, uvoľnite poistné kolíky
a vytiahnite kryt čističa vzduchu nahor .

Pri výmene filtračného prvku nie je potrebné
vytiahnuť jednotku čističa vzduchu.

Viskóznu papierovú vložku filtra by ste nemali
čistiť, ani znovu používať. Suchú papierovú vložku
filtra môžete čistiť aj používať znovu. Vzduchový
filter vymeňte 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.

ČISTIČ VZDUCHUČISTIČ VZDUCHU
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MEVHT33A1-5D3853F1-457C-43BF-BB0B-081E44A4FA78

STIERAČE ČELNÉHO SKLA
MEVHT33A1-9EDC6DE3-BF19-4583-99BA-EB1D41228F66

Čistenie
MEVHT33A1-49071CBE-D68E-45DF-B0FB-4E24EC69E48E

Ak čelné sklo nie je čisté po použití ostrekovačov
čelného skla, alebo ak sa stieracie lišty pri práci
chvejú, na čelnom skle alebo na lištách môže byť
vosk alebo iná látka.

Umyte čelné sklo zvonku čistiacim roztokom alebo
jemným čistiacim prostriedkom. Čelné sklo je čisté
vtedy, keď sa na ňom po pokropení čistou vodou
netvoria kvapôčky.

Každú lištu stierača očistite tak, že ju utriete
tkaninou namočenou v umývacom roztoku alebo
jemnom čistiacom prostriedku. Potom lištu
opláchnite čistou vodou. Ak čelné sklo nie je čisté
ani po vyčistení líšt a umytí ostrekovačmi, vymeňte
stieracie lišty.

UPOZORNENIE
Opotrebované stieradlá stieračov čelného skla
môžu poškodiť čelné sklo a zhoršiť pohľad
vodiča.

Keď je tryska ostrekovača upchatá:
Ak sú trysky ostrekovača upchané alebo ak sa
vyskytne porucha, odporúča sa kontaktovať pred-
ajcu vozidiel NISSAN alebo autorizovaný servis.
Nepokúšajte sa čistiť trysky pomocou ihly alebo
špendlíka. Takéto konanie môže trysku poškodiť.

Výmena
MEVHT33A1-3AFC67FF-FD24-43FF-A0BD-093F6A3B2436

MWAI0163X

Stieracie lišty vymeňte v prípade opotrebovania.

1. Rameno stierača zdvihnite z čelného skla. Pri
zdvíhaní ramena stierača, najprv zdvihnite
časť na strane vodiča a potom na strane
spolujazdca. V opačnom prípade môže dôjsť
k poškriabaniu stieradla a môže to pôsobiť
poškodenie.

2. Otvorte , pomocou vhodného nástroja a
potom presuňte lištu stierača pre jeho odo-
bratie smerom dole, ako je to vyobrazené.

3. Na rameno stierača založte novú lištu stierača,
pokým nebudete počuť kliknutie.

4. Zatvorte .

UPOZORNENIE
* Po výmene lišty stierača vráťte rameno

stierača do pôvodnej polohy; v opačnom
prípade môže dôjsť k jeho poškodeniu pri
zdvihnutí kapoty motora.

* Skontrolujte, či lišta stierača dosadá na
sklo, inak môže tlak vzduchu pri jazde
rameno poškodiť.

LIŠTA STIERAČA ZADNÉHO SKLA
MEVHT33A1-4FE910FB-E99A-42DF-B107-5DBED177B1BD

Keď je potrebná kontrola alebo výmena, kontak-
tujte predajcu vozidiel NISSAN alebo autorizovaný
servis.
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MEVHT33A1-5D2D6CB1-F8DE-4118-AB39-2159D4185FFF

MWAI0267X

Skontrolujte hladinu kvapaliny v nádržke ostreko-
vača okien. Prstom upchajte stredový otvor zo-
stavy uzáveru/rúrky a potom ho vyberte z nádržky.
Ak v hadičke nie je žiadna kvapalina, pridajte
kvapalinu do ostrekovačov okien.

Pre lepšie očistenie pridajte do ostrekovača umý-
vací roztok. V zimnej sezóne doplňte do ostreko-
vača čelného skla nemrznúcu kvapalinu.
Zmiešavací pomer dodržiavajte podľa pokynov
výrobcu.

Nádržku kvapaliny ostrekovačov okien pravidelne
dopĺňajte.

Keď si jazdné podmienky vyžadujú zvýšené množ-
stvo kvapaliny ostrekovača, dopĺňajte nádržku
častejšie.

UPOZORNENIE
* Nezamieňajte chladiacu kvapalinu s prí-

davkom nemrznúcej zmesi za umývací
roztok okien. Môže to spôsobiť poškodenie
laku.

* Nádržku ostrekovača predného skla ne-
naplňujte nezriedenými koncentrátmi kva-
paliny ostrekovača. Niektoré koncentráty
kvapaliny ostrekovača na základe metyl
alkoholu môžu trvalo pošpiniť mriežku
chladiča v prípade rozliatia pri plnení nád-
ržky ostrekovača skla.

* Koncentráty kvapaliny ostrekovača vopred
zmiešajte s vodou podľa odporúčaní vý-
robcu pred naliatím kvapaliny do nádrže
kvapaliny ostrekovača. Nádrž kvapaliny
ostrekovača nepoužívajte na zmiešavanie
koncentrátu kvapaliny ostrekovača a vody.

MEVHT33A1-B29BEC73-37B3-4C87-9A9D-EA809C865599

GUID-6DA9439B-354C-4834-83A0-E599CA2EB932

KVAPALINA OSTREKOVAČA OKIENKVAPALINA OSTREKOVAČA OKIEN 12 V BATÉRIA
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Výstražné symboly batérie VÝSTRAHA

Nefajčite

V okolí batérie nefajčite. Batériu nikdy nevystavujte otvorenému ohňu
alebo elektrickým iskrám.

Nepribližujte sa s
otvoreným ohňom

Nepribližujte sa so
zdrojom iskier

Chráňte si oči
S batériou zaobchádzajte opatrne. Na ochranu pred výbuchom alebo
pred kyselinou z batérie noste vždy ochranu očí.

Chráňte pred deťmi
Nikdy nedovoľte deťom, aby manipulovali s batériou. Batériu udržia-
vajte mimo dosahu detí.

Kyselina batérie

Zabráňte kontaktu kyseliny batérie s vašou pokožkou, očami, odevom
alebo s lakovanými povrchmi. Po manipulácii s batériou alebo krytmi
batérie si okamžite dôkladne umyte ruky. Ak sa kvapalina z batérie
dostane do vašich očí, na vašu pokožku alebo odev, okamžite toto
miesto oplachujte najmenej 15 minút množstvom vody a vyhľadajte
lekársku pomoc. Kvapalina batérie je kyselina. Ak sa kvapalina batérie
dostane do vašich očí alebo na vašu pokožku, môže spôsobiť stratu
zraku alebo popáleniny.

Prevádzkové pokyny
Pred manipuláciou s batériou si pozorne prečítajte tieto pokyny, aby
ste zaistili správnu a bezpečnú manipuláciu.

Výbušný plyn Vodíkový plyn, ktorý batéria generuje, je výbušný.

VÝSTRAHA
Vozidlo neprevádzkujte, ak je hladina kvapa-
liny v 12 voltovej batérii nízka. Nízka hladina
kvapaliny v 12 voltovej batérii spôsobuje vyššiu
záťaž 12 voltovej batérie, čím sa môže vytvárať
teplo, znižovať životnosť 12 voltovej batérie a v
niektorých prípadoch viesť k explózii.

Na bezúdržbových batériách nie je potrebné
kontrolovať hladinu kvapaliny. Spoločnosť NISSAN
však odporúča pravidelnú kontrolu u predajcu
NISSAN.

WAI0360X

12-voltová batéria sa nachádza v batožinovom
priestore. Ak chcete získať prístup k 12-voltovému
akumulátoru, zdvihnite podlahovú dosku batoži-
nového priestoru a vyberte držiak(-y) náradia.

Na bezúdržbových batériách nie je potrebné
kontrolovať hladinu kvapaliny. Spoločnosť NISSAN
však odporúča pravidelnú kontrolu u predajcu
NISSAN.
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UPOZORNENIE
Nedotýkajte sa priamo kovovej podlahy. Mohlo
by dôjsť k popáleniu.

Naštartovanie pripojením na cudzí zdroj
MEVHT33A1-C37C3C0F-280C-4F1D-904A-46ACD5752008

Ak je potrebné štartovanie pripojením na cudzí
zdroj, pozrite si časť “Naštartovanie pripojením na
cudzí zdroj” (Str. 443). Ak sa systém e-POWER
nenaštartuje štartovaním pomocou kábla, možno
bude potrebné vymeniť 12-voltovú batériu. Odpo-
rúčame, aby ste pre vykonanie tohto servisného
úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo
autorizovaný servis.

MEVHT33A1-E03C12AE-5204-44DA-8C92-75FB6768F780

VÝSTRAHA
Neprehltnite batériu, nebezpečenstvo chemic-
kého popálenia

Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu.
Pri požití gombíkovej batérie sa môže vyskyt-
núť niekoľko interných popálenín počas 2
hodín a môže nastať smrť.

Nové a použité batérie držte mimo dosahu
detí. Ak priečinok batérie nie je bezpečne
zatvorený, výrobok nepoužívajte a držte ho
mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie mohli byť prehltnuté
alebo sa dostať do tela, okamžite vyhľadajte
zdravotnú pomoc.

UPOZORNENIE
* V prípade nesprávnej výmeny batérie hrozí

výbuch. Vymeňte len za rovnaký alebo
ekvivalentný typ.

* Nevystavujte nadmernému teplu, ako na-
príklad slnečnému svetlu, ohňu alebo pod-
obne.

* Batériu mechanicky nedrvte ani nerežte.

* Nevystavujte sa extrémne nízkemu tlaku
vzduchu vo vysokej nadmorskej výške.

Tento symbol je určený na upozornenie
používateľa na prítomnosť dôležitých po-
kynov na obsluhu a údržbu (servis) v sprie-
vodnej literatúre k spotrebiču.

MWBI0014X

Batériu inteligentného kľúča vymeňte nasledovne:

1. Mechanický kľúč vyberte z inteligentného
kľúča.

2. Do zárezu na okraji vložte malý skrutkovač a
jeho otočením oddeľte hornú časť od dolnej
časti. Na ochranu obalu použite handričku.

3. Vymeňte batériu za novú.

BATÉRIA INTELIGENTNÉHO KĽÚČABATÉRIA INTELIGENTNÉHO KĽÚČA
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Odporúčaná batéria:

CR2032 alebo ekvivalentná
. Nedotýkajte sa interného obvodu a elek-

trických terminálov, pretože to môže spô-
sobiť poruchu.

. Batériu držte za okraje. Ak budete batériu
držať za kontaktné plochy, výrazne znížite
jej kapacitu.

. Ubezpečte sa, že strana + je otočená k
dolnej časti obalu.

MWBI0015X

4. Zarovnajte hroty hornej a dolnej časti a
zatlačte ich do seba, až kým sa bezpečne
nezatvoria.

5. Stlačte tlačidlá, aby ste skontrolovali funkč-
nosť.

Ak potrebujete pomoc pri výmene, odporúčame
vám navštíviť predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný
servis.

MEVHT33A1-0A40E5F3-EC90-4F03-B955-4274A23D7967

MWAI0223X

UPOZORNENIE
* Nepripájajte príslušenstvo priamo k pólu

12-voltovej batérie. Ak to urobíte, obídete
systém regulácie zmeny napätia a 12-
voltový akumulátor nebude možné úplne
nabiť.

* Elektrické príslušenstvo používajte len pri
bežiacom systéme e-POWER, aby ste sa
vyhli vybitiu 12-voltovej batérii vozidla.

Systém regulácie zmeny napätia meria množstvo
elektrického vybitia z napätia 12-voltového aku-
mulátora a ovládacích prvkov, ktoré vytvoril alter-
nátor.

MEVHT33A1-6A89546B-C41A-40D8-9756-83B8312ACE54

MOTOROVÝ PRIESTOR
MEVHT33A1-7E1E202F-F646-45EA-96AE-D77C542478CE

MWAI0361X

VÝSTRAHA
Nikdy nepoužívajte poistku s vyššou alebo
nižšou prúdovou hodnotou ako je hodnota
určená na kryte poistkovej skrine. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu elektrického systému alebo
elektronických riadiacich jednotiek alebo k
požiaru.

Ak niektoré elektrické vybavenie nefunguje, skon-
trolujte jeho poistku.

1. Uistite sa, že je vypnuté zapaľovanie a svetlo-
mety sú vypnuté.

2. Otvorte kapotu motora.

3. Kryt skrinky poistiek/prerušiteľných spojok
odstráňte pomocou vhodného nástroja a po-
tlačením držiaka.

4. Nájdite poistku, ktorú treba vymeniť.

Údržba a starostlivosť svojpomocne 477

SYSTÉM REGULÁCIE ZMENY NAPÄTIASYSTÉM REGULÁCIE ZMENY NAPÄTIA POISTKYPOISTKY



(482,1)

478 Údržba a starostlivosť svojpomocne

5. Poistku vyberte pomocou nástroja na vyťaho-
vanie poistiek, ktorý sa nachádza vo vnútri
poistkovej skrine v priestore pre pasažierov.

MSDI1753

6. Ak je poistka vypálená , nahraďte ju novou
poistkou .

7. Ak sa otvorí aj nová poistka, nechajte skon-
trolovať a opraviť elektrický systém. Odporú-
čame, aby ste pre vykonanie tohto servisného
úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo
autorizovaný servis.

Prerušiteľné spojky
MEVHT33A1-0B3A4B09-B2AB-4E3F-A956-B422F7712949

Ak ktorékoľvek elektrické vybavenie nepracuje a
poistky sú v dobrom stave, skontrolujte preruši-
teľné spojky. Ak sú ktorékoľvek z týchto preruši-
teľných spojok prepálené, nahraďte ich
originálnymi dielmi značky NISSAN.

Na kontrolu a výmenu prerušiteľných spojok sa
odporúča navštíviť predajcu NISSAN alebo kvalifi-
kovaný servis.

PRIESTOR PRE PASAŽIEROV
MEVHT33A1-30474EE2-71D7-442B-BF9A-11059678694D

VÝSTRAHA
Nikdy nepoužívajte poistku s vyššou alebo
nižšou prúdovou hodnotou ako je hodnota
určená na kryte poistkovej skrine. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu elektrického systému alebo
elektronických riadiacich jednotiek alebo k
požiaru.

Ak niektoré elektrické vybavenie nefunguje, skon-
trolujte jeho poistku.
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Model s ľavostranným riadením (LHD)
MEVGUID-D2484071-2418-423E-B089-CD8E3D798882

MWAI0205X

1. Uistite sa, že je vypnuté zapaľovanie a svetlo-
mety sú vypnuté.

2. Odstráňte kryt poistkovej skrinky.

3. Odstráňte poistku pomocou nástroja na vy-
ťahovanie poistiek .

MSDI1753

4. Ak je poistka vypálená , nahraďte ju novou
poistkou .

5. Ak sa otvorí aj nová poistka, nechajte skon-
trolovať a opraviť elektrický systém. Odporú-
čame, aby ste pre vykonanie tohto servisného
úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo
autorizovaný servis.

Model s pravostranným riadením (RHD)
MEVGUID-F21F049F-FE04-494C-9425-20878AE17199

MWAI0362X

1. Uistite sa, že je vypnuté zapaľovanie a svetlo-
mety sú vypnuté.

2. Otvorte odkladaciu skrinku a odstráňte kryt
poistkovej skrinky vo vnútri odkladacej
skrinky.

3. Odstráňte poistku pomocou nástroja na vy-
ťahovanie poistiek. (Vyťahovač poistiek je
umiestnený tak, ako je znázornené na obrázku
pre modely LHD.)

MSDI1753

4. Ak je poistka vypálená , nahraďte ju novou
poistkou .

5. Ak sa otvorí aj nová poistka, nechajte skon-
trolovať a opraviť elektrický systém. Odporú-
čame, aby ste pre vykonanie tohto servisného
úkonu navštívili predajcu vozidiel NISSAN alebo
autorizovaný servis.
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Spínač prídavnej pamäte (ak je súčasťou výbavy)
MEVHT33A1-7EE1D234-C9B0-4378-9F56-2EAE0BD5CAB4

MWAI0271X

Prepínač rozšíreného úložného priestoru sa pou-
žíva pri preprave vozidla. Nachádza sa v poistko-
vom paneli. Ak niektoré elektrické zariadenie
nefunguje, skontrolujte, či je spínač rozšíreného
úložiska úplne zatlačený na svojom mieste.

Ak chcete skontrolovať spínač rozšíreného úlož-
ného priestoru, uistite sa, že je vypnuté zapaľova-
nie a svetlomety.

Spôsob odstránenia spínača prídavnej pamäte::
1. Ak chcete spínač rozšíreného úložného prie-

storu odstrániť, ubezpečte sa, že spínač za-
paľovania je vo vypnutej polohe „OFF“.

2. Uistite sa, že sú svetlomety vypnuté.

3. Odstráňte kryt poistkovej skrinky.

4. Stlačte zaisťovacie výstupky na hornej a
dolnej strane spínača rozšíreného úložného
priestoru.

5. Vytiahnite spínač rozšíreného úložného prie-
storu priamo z poistkovej skrinky .
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MEVHT33A1-23FC80BC-9A5D-4CDF-AF41-4375212E36BD

MWAI0349X

1. Predná lampička na čítanie
2. Osvetlenie vnútorného priestoru (ak je sú-

časťou výbavy)
3. Bočné smerové svetlo
4. Zadné osobné svetlo (ak je súčasťou výbavy)
5. Svetlomet (diaľkové svetlá)

6. Predná hmlovka (ak je súčasťou výbavy)
7. Svetlomet (stretávacie svetlá)
8. Predné obrysové svetlo / denné svetlo /

predné smerové svetlo (typ LED)
9. Predné smerové svetlo (typ žiarovky)
10. Osvetlenie EČ

11. Tretie brzdové svetlo
12. Osvetlenie batožinového priestoru
13. Spätné svetlo/Zadné svetlo/Zadné hmlové

svetlo*
14. Zadné smerové svetlo / brzdové svetlo /

koncové svetlo
*: Len na strane vodiča
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SVETLOMETY
MEVHT33A1-2315F15B-21C2-48E3-B4D6-114A3540E8D5

Šošovka sa môže dočasne zahmliť v daždi alebo v
autoumyvárni. Teplotný rozdiel medzi vnútrom a
okolím šošovky má za následok zahmlenie. Nie je
to porucha. Ak sa vo vnútri objektívu nahromadia
veľké kvapky vody, odporúčame vám navštíviť
predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

Výmena
MEVHT33A1-E802D82D-AE31-4C67-BD7D-36FB0F025F80

Ak je potrebná výmena LED svetlometov, odporú-
čame vám navštíviť predajcu NISSAN alebo kvalifi-
kovaný servis.

VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ SVETLÁ
MEVHT33A1-61BBD601-FAE2-461C-81CD-A4009E8538F6

Položka Wattový výkon (W)

Svetlomet diaľkové/tlmené svetlá* LED

Predné smerové svetlo* 21 alebo LED

Predné obrysové svetlo* LED

Predné hmlové svetlo (ak je súčasťou výbavy)* LED

Bočné smerové svetlo* LED

Denné osvetlenie počas chodu* LED

Zadné kombinované svetlo*

Smerové svetlo 21

Brzdové svetlo LED

Koncové svetlo LED

Spätné svetlo 16

Zadné hmlové svetlo* LED

Osvetlenie EČ* 5 (zostava)
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Položka Wattový výkon (W)

Svetlo mapy* 16

Zadné osobné svetlo (ak je vo výbave)* 10

Tretie brzdové svetlo* LED

Svetlo v miestnosti (ak je vo výbave)* 16

Osvetlenie batožinového priestoru 5

Svetlo konzoly* 1,4 alebo LED

Spodné stredové svetlo* 1,4 alebo LED

Svetlo odkladacej skrinky* 1,4

*: Na výmenu sa odporúča navštíviť predajcu NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

Postupy výmeny
MEVHT33A1-FD1940F8-D0CC-49B0-9D9B-69150AD59693

MSDI2306

: DEMONTÁŽ

: MONTÁŽ

Všetky ostatné svetlá sú typu A, B, C, D alebo E. Pri
výmene žiarovky najprv odstráňte šošovku a/
alebo kryt.
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MWAI0381X

Predné smerové svetlo (typ žiarovky)

MWAI0202X

Osvetlenie batožinového priestoru

PRÁVNE POŽIADAVKY NA NASTAVENIE LÚČA SVETLOMETU
MEVHT33A1-0314034C-446F-44EF-8587-0452C8EBB4A0

Keď s vozidlom jazdíte v krajine, kde sa jazdné
pruhy odlišujú od vašej domovskej krajiny, na
svetlomet pripevnite matnú nálepku.
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MWAI0345X

1. Spínač zapaľovania prepnite do vypnutej polo-
hy „OFF“ a čakajte, pokým svetlomety nevy-
chladnú.

2. Pripravte si nálepky podľa obrázka. Vyrobte
nálepky , ktoré budú pripevnené na povrchu
pravého svetlometu a ľavého svetlometu.

POZNÁMKA:
. Použite nepriesvitný materiál, ktorý za-

braňuje prieniku svetla.
. Všimnite si, že iné priehľadné materiály

nefungujú dostatočne dobre.

3. Nálepku pripevnite tak, že roh nálepky
zarovnáte s polohou značky , ktorá sa pri

pohľade spredu nachádza na povrchu svetlo-
metu.

Nálepku nalepte podľa obrázka tak, že zarov-
náte značku s deliacimi čiarami a .

POZNÁMKA:
Zarovnajte značku so stredovou značkou

LED svetlometu.
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MEVHT33A1-F6BA5101-9D22-47BE-BE64-1C192428380D
V prípade defektu pneumatiky si pozrite časť
“Defekt pneumatiky” (Str. 439).

SYSTÉM SLEDOVANIA TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS)
MEVHT33A1-D6EF18B1-2442-473D-A573-60D459B74FC7

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách
(TPMS) monitoruje tlak v pneumatikách všetkých
typov. Po rozsvietení kontrolky nízkeho tlaku
pneumatík 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 informácií si pozrite časť “Kontrolka
nízkeho tlaku pneumatiky” (Str. 92), “Systém sledo-
vania tlaku v pneumatikách (TPMS)” (Str. 259) a
“Systém sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)”
(Str. 439).

TLAK VZDUCHU V PNEUMATIKE
MEVHT33A1-C57645B5-E413-4FCA-B110-F118428A3D6F

Tlak v pneumatikách kontrolujte pravidelne. Ne-
správny tlak pneumatík môže nepriaznivo ovplyv-
niť ich životnosť a ovládateľnosť vozidlo. Tlak
pneumatík by ste mali kontrolovať, keď sú pneu-
matiky COLD. Pneumatiky sa považujú za STU-
DENÉ (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
následne vnútorne poškodiť. Pri vysokých rýchlo-
stiach to môže spôsobiť oddelenie dezénu od
pneumatiky a dokonca prasknutie pneumatiky.

TYPY PNEUMATÍK
MEVHT33A1-48074B24-5C3D-40BE-B898-94DBD0DB3114

UPOZORNENIE
Keď meníte alebo vymieňate pneumatiky,
všetky štyri pneumatiky musia byť rovnakého
typu (to znamená letné, celoročné alebo
zimné) a konštrukcie. Autorizovaný predajca
vozidiel NISSAN alebo kvalifikovaná dielňa vám
môžu pomôcť s informáciami o type pneuma-
tiky, veľkosti, rýchlostnom indexe a dostup-
nosti.

Vymenené pneumatiky môžu mať nižší rýchlostný
index ako pneumatiky dodané z výroby a nemusia
sa zhodovať s potenciálnou maximálnou rýchlo-
sťou vozidla. Nikdy neprekračujte maximálnu po-
volenú rýchlosť pneumatiky.

Celoročné pneumatiky
MEVHT33A1-C0D0571C-9967-4160-8D37-5FFAFDF5B227

Spoločnosť NISSAN poskytuje na niektorých mo-
deloch celoročné pneumatiky, aby zabezpečila
dobrý výkon počas celého roka, vrátane zasneže-
ných a zľadovatených ciest. Celoročné pneumatiky
sú označené nápisom ALL SEASON a/alebo M&S
bočnej strane. Snežné pneumatiky majú lepšiu
trakciu na snehu ako celoročné pneumatiky a v
niektorých oblastiach môžu byť vhodnejšie.

Letné pneumatiky
MEVHT33A1-4E97CEC8-5073-48C3-B622-D6D0D72C8239

Spoločnosť NISSAN stanovuje, že pre niektoré
modely poskytujú letné pneumatiky vynikajúci
výkon na suchých cestách. Výkon letných pneu-
matík 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
MEVHT33A1-68F6B024-EDDD-469B-AD5B-EDF6F10A829E

Ak sú potrebné zimné pneumatiky, je nevyhnutné,
aby ste zvolili pneumatiky obdobnej veľkosti a
zaťaženia ako majú pneumatiky, ktorými bolo
vozidlo vybavené priamo z výroby. Ak to neurobíte,
môže to nepriaznivo ovplyvniť ovládateľnosť váš-
ho vozidla.

Vo všeobecnosti majú pneumatiky na sneh nižší
rýchlostný index ako pôvodné pneumatiky a
nezhodujú sa s potenciálnou maximálnou rýchlo-
sťou vozidla. Nikdy neprekračujte maximálnu po-
volenú rýchlosť pneumatiky. Ak montujete zimné
pneumatiky, musia byť rovnakej veľkosti, značky,
konštrukcie a s rovnakým dezénom na všetkých
štyroch kolesách.

Pre prídavnú trakciu na zľadovatených cestách
môžete použiť pneumatiky s hrotmi. Aj napriek
tomu je v niektorých štátoch a provinciách pou-
žitie takýchto pneumatík zakázané. Pred montá-
žou pneumatík s hrotmi si pozrite lokálne, štátne a
iné nariadenia a zákony. Protišmykové a trakčné
schopnosti pneumatík s hrotmi môžu byť na
mokrých alebo suchých povrchoch horšie ako
schopnosti pneumatík bez hrotov.

PNEUMATIKY A KOLESÁPNEUMATIKY A KOLESÁ
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REŤAZE NA PNEUMATIKY
MEVHT33A1-74141916-7668-4C78-8B9E-6B18B49D3DE7

UPOZORNENIE
* Snehové reťaze/laná by ste nemali mon-

tovať na pneumatiky 255/45 R20. Mohli by
ste tak vozidlo poškodiť.

* Ak plánujete používať reťaze/káble, mali
by ste na vozidlo namontovať pneumatiky
235/60 R18 alebo 235/55 R19.

Na niektorých miestach môže byť používanie
snehových reťazí zakázané. Pred montážou sne-
hových reťazí si overte, či sú povolené miestnymi
nariadeniami. Pri montáži snehových reťazí si
overte, či veľkosťou zodpovedajú pneumatikám
vášho vozidla a či ich montujete podľa návodu od
ich výrobcu. Minimálne vzdialenosti sa určujú
pomocou veľkosti pneumatík z výrobného závodu.
Iné typy pneumatík môžu vaše vozidlo poškodiť. Ak
to výrobca snehových reťazí odporúča, použite
napínač snehových reťazí, aby ste dostatočne
utiahli reťaze. Voľné koncové články snehovej
reťaze musia byť zaistené alebo odstránené, aby
sa predišlo možnému poškodeniu blatníkov alebo
podvozka ich búchaním o tieto časti. Ak je to
možné, 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 ovládateľnosť a výkon.

Snehové reťaze sa môžu montovať len na
predné kolesá, nikdy nie na zadné kolesá.

Snehové reťaze nepoužívajte na suchých cestách.
Jazda s namontovanými snehovými reťazami v
takýchto podmienkach môže spôsobiť poškodenie

rôznych mechanizmov vozidla z dôvodu ich pre-
ťaženia.

ROTÁCIA PNEUMATIKY
MEVHT33A1-F5986E33-082B-45E2-BD27-0D11FB4C108F

MJVM0287X

Spoločnosť NISSAN odporúča rotovanie pneumatík
každých 5.000 km (3.000 míľ) na modeloch s
pohonom štyroch kolies (4WD) alebo každých
10.000 km (6.000 míľ) na modeloch s pohonom
dvoch kolies (2WD). Avšak, čas na rotáciu pneuma-
tík sa môže líšiť v závislosti na vašom štýle jazdy a
na podmienkach povrchu vozovky. (Pozri časť
“Defekt pneumatiky” (Str. 439) pre výmenu pneu-
matiky).

Pomocou momentového kľúča čo najskôr
utiahnite matice kolies na stanovený krútiaci
moment.

VÝSTRAHA
* Po rotácii pneumatík upravte tlak vzduchu

v pneumatikách.

* Po najazdení 1.000 km (600 míľ) znovu

utiahnite matice kolies (taktiež v prípade
defektu pneumatiky a pod.).

* Nesprávny vyber pneumatiky, osadenie,
starostlivosť alebo údržba môže ovplyvniť
bezpečnosť vozidla a zvýšiť riziko nehody
alebo zranenia. Ak máte pochybnosti, kon-
zultujte ich s predajcom vozidiel NISSAN
alebo s kvalifikovanou dielňou alebo s
výrobcom pneumatiky.

Po vykonaní rotácie pneumatík musíte TPMS
vynulovať. (Pozri časť “Systém sledovania tlaku v
pneumatikách (TPMS)” (Str. 259) pre podrobnosti o
postupe vynulovania.)

OPOTREBOVANIE A POŠKODENIE PNEUMATIKY.
MEVHT33A1-31749D32-974E-4A82-89B7-A06D0BF3E07F

MSDI1663

Indikátor opotrebovania
Označenia umiestnenia indikátora opotre-
bovania. Miesta sú zobrazené podľa “ ”,
“TWI”, atď. v závislosti na typoch pneumatík.

Pneumatiky by ste mali pravidelne kontrolovať na
opotrebovanie, praskliny, dutiny alebo objekty,
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zachytené v dezéne. Ak zistíte nadmerné opotre-
bovanie, praskliny, vydutia, pneumatiku by ste mali
okamžite vymeniť.

Originálne pneumatiky majú zabudovaný indikátor
opotrebovania dezénu. Keď je indikátor opotrebo-
vania viditeľný, pneumatiku by ste mali vymeniť.

VEK PNEUMATIKY
MEVHT33A1-87474BCE-AB9F-411F-AB9B-F1AA39ED4BC0

Nikdy nepoužívajte pneumatiky staršie ako šesť
rokov, 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
autorizovaného predajcu vozidiel NISSAN, prí-
padne v kvalifikovanej dielni, ak ich uprednostňu-
jete.

VÝMENA PNEUMATÍK A KOLIES
MEVHT33A1-41BC763C-419B-45A4-AD0E-D41987D9B9CC

VÝSTRAHA
Nemontujte deformované kolesá alebo pneu-
matiky, ani v prípade, že boli opravené. Takéto
kolesá alebo pneumatiky môžu mať štruktu-
rálne poškodenie a môžu zlyhať bez pred-
chádzajúceho upozornenia.

Pri výmene pneumatiky použite rovnakú veľkosť,
rýchlostný index a možné zaťaženie ako pri
originálnej pneumatike. (Pozri časť “Pneumatiky a
kolesá” (Str. 486) , kde nájdete odporúčané typy a
rozmery pneumatík a kolies. Použitie iných pneu-
matík ako sú odporúčané alebo použitie zmieša-
ných typov pneumatík rozličných značiek,
konštrukcie (diagonálne, radiálne s diagonálnou

kostrou alebo radiálne) alebo dezénu môže ne-
priaznivo ovplyvniť jazdu, brzdenie, ovládateľnosť,
svetlú výšku, vôľu medzi pneumatikou a karosé-
riou, vôľu medzi snehovou reťazou a karosériou,
systém monitorovania tlaku v pneumatike (TPMS),
kalibráciu tachometra, nastavenie svetlometov a
výšku nárazníka. Niektoré 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.
Kolesá z iným obvodom môžu spôsobiť skoré
opotrebovanie pneumatiky, zníženú ovládateľnosť
vozidla a/alebo môže narážať do brzdových kotú-
čov/bubnov. Takéto narážanie môže viesť k zníže-
nej efektivite brzdenia a/alebo skorému
opotrebovaniu brzdových doštičiek/brzdového
obloženia.

Potvrďte nasledujúce údaje pre systém TPMS.

VÝSTRAHA
* Ak bolo vaše vozidlo pôvodne vybavené 4

pneumatikami rovnakej veľkosti a vymie-
ňate len 2 zo 4 pneumatík, nové pneuma-
tiky nainštalujte na zadnú nápravu.
Nasadenie nových pneumatík na prednú
nápravu môže za určitých jazdných pod-
mienok spôsobiť stratu kontroly nad vo-
zidlom a spôsobiť nehodu a zranenie osôb.

* Po výmene pneumatiky alebo kolesa mu-
síte TPMS vynulovať. (Pozri časť “Systém
sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)”
(Str. 259) pre podrobnosti o postupe vy-
nulovania.)

* Výmena kolies za kolesá bez pôvodnej
špecifikácie spoločnosti NISSAN môže
mať vplyv na správnosť prevádzky TPMS.

* Snímač systému TPMS sa môže poškodiť,
ak sa s ním nemanipuluje správne. Pri
manipulácii so snímačom systému TPMS
dávajte pozor.

* Pri výmene snímača systému TPMS môže
byť potrebná registrácia identifikátora. O
vykonanie registrácie identifikačného čísla
kontaktujte predajcu vozidiel NISSAN ale-
bo kvalifikovanú dielňu.

* Nepoužívajte čiapočky ventilov, ktoré nie
sú predpísané spoločnosťou NISSAN. Čia-
počka ventilu môže uviaznuť.

* Uistite sa, že čiapočky ventilov sú nasa-
dené správne. V opačnom prípade sa ventil
môže upchať nečistotami a zapríčiniť po-
ruchu alebo stratu tlaku vzduchu.

* Nemontujte poškodené alebo deformo-
vané kolesá alebo pneumatiky, ani v prí-
pade, že boli opravené. Takéto kolesá
alebo pneumatiky môžu mať štrukturálne
poškodenie a môžu zlyhať bez predchá-
dzajúceho upozornenia.

* Neodporúčame použitie protektorovaných
pneumatík.

Model s pohonom štyroch kolies (4WD)
MEVHT33A1-98BAF2A8-B68B-4B03-9473-BDE7F9677004
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UPOZORNENIE
Vždy používajte pneumatiky rovnakej veľkosti,
značky, konštrukcie (diagonálne, radiálne s
diagonálnou kostrou alebo radiálne) a dezénu
na všetkých štyroch kolesách. V opačnom
prípade sa môže znížiť výkon pohonu 4WD.

Ak zistíte nadmerné opotrebenie pneumatík, od-
porúčane, aby ste vymenili všetky štyri pneumatiky
za pneumatiky rovnakej veľkosti, značky, konštruk-
cie a dezénu. V prípade potreby by ste mali
nastaviť aj správny tlak a geometriu pneumatík.
Kontaktujte autorizovaného predajcu NISSAN ale-
bo kvalifikovanú dielňu.

VYVÁŽENIE KOLIES
MEVHT33A1-89DC94BE-30B6-4D4F-83D4-7CDA2484D5D9

Nevyvážené kolesá môžu ovplyvniť ovládateľnosť
vozidla a životnosť pneumatiky. Aj pri normálnom
použití môžu kolesá stratiť svoje vyváženie. Preto
je potrebné ich správne vyvážiť.

ZDVIHNUTIE VOZIDLA A VÝMENA PNEUMATÍK
MEVHT33A1-081295B6-3027-4861-9BF7-9260D4AC0D65

Táto časť obsahuje informácie o postupoch zdví-
hania vozidla a výmene pneumatík.

Dočasne môžete opraviť menšie defekty pneuma-
tík pomocou núdzovej súpravy na opravu defek-
tov. (Pozri časť “Oprava pneumatiky s defektom”
(Str. 439).)

VÝSTRAHA
* Uistite sa, že ste riadne aktivovali parko-

vaciu brzdu.

* Nezabudnite stlačiť spínač polohy P, aby
ste zapli polohu P (Parkovanie).

* Nikdy nevymieňajte kolesá, keď je vozidlo
na svahu, ľade alebo klzkom povrchu. Je to
nebezpečné.

* Pneumatiky nikdy nevymieňajte na takom
mieste, kde je ostatná doprava príliš blízko
vášho vozidla. Zavolajte profesionálnu
cestnú asistenčnú službu.

Príprava nástrojov
MEVHT33A1-12081696-3800-4A96-B921-65EAEC6B42F1

MWAI0347X

Model s nastaviteľnou podlahou batožinového
priestoru

Otvorte dvere batožinového priestoru. Zdvihnite
podlahovú dosku batožinového priestoru. Vyberte
zdvíhacie nástroje.

Zdvihák, tyč zdviháka a kľúč na matice kolies nie
sú štandardnou výbavou tohto vozidla. Ohľa-

Údržba a starostlivosť svojpomocne 489



(494,1)

490 Údržba a starostlivosť svojpomocne

dom získania náradia sa obráťte na predajcu
NISSAN alebo kvalifikovaný servis.

MWAG0064X

Dvojradový model

MWAI0348X

Trojradový model

Vyberte zdvihák:

1. Dvierka ukladacieho priestoru odstráňte sú-
časným stlačením dvoch uvoľňovacích plôšok.

2. Otočte páku zdviháka proti smeru hodinových
ručičiek a potom ho pomaly vyberte.

Pri ukladaní zdviháka ho pomaly nastavte späť a
potom otáčajte pákou zdviháka v smere hodino-
vých ručičiek, kým sa zdvihák nezafixuje.

UPOZORNENIE
* Nedotýkajte sa priamo kovovej podlahy.

Mohlo by dôjsť k popáleniu.

* Pri vyberaní zdviháka dávajte pozor, aby
ste si ruky neudreli o vozidlo. V opačnom
prípade by ste sa následkom toho mohli
zraniť.

* Pri vyberaní alebo skladovaní zdviháka
dávajte pozor, aby ste ho v úložnom
priestore neupustili. Môže poškodiť okolité
časti atď. Ak vám spadne, nechajte vozidlo
skontrolovať u predajcu NISSAN alebo v
odbornom servise.

POZNÁMKA:
* Pri ukladaní zdviháka nedoťahujte nad-

merne páku zdviháka pomocou skrutko-
vača. Takýmto konaním by ste mohli
spôsobiť deformáciu montážnej oblasti
zdviháka.

* Nedovoľte, aby sa zdvihák dostal do kon-
taktu s vnútornými časťami. Takéto konanie
by mohlo spôsobiť poškodenie vozidla.
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Zablokovanie kolies
MEVHT33A1-DD9C8115-ABFC-4D1E-83CA-B42FA1804F6F

MMCE0001A

VÝSTRAHA
Uistite sa, že ste zablokovali príslušné koleso,
aby ste zabránili pohybu vozidla, ktorý môže
spôsobiť zranenie osôb.

Umiestnite vhodné bloky pod predné a zadné
koleso diagonálne oproti spustenej pneumatike,

aby sa predišlo pohybu vozidla pri jeho
zdvíhaní.

Odstránenie kolesa
MEVHT33A1-802D21F0-175D-45CE-9BE1-17380BB6606C

Dvíhanie vozidla:

MJVE0165X

Zdvíhacie body

Údržba a starostlivosť svojpomocne 491
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MSCE0504

VÝSTRAHA
* Prečítajte si a dodržiavajte pokyny uve-

dené v tejto časti.

* NEVCHÁDZAJTE POD VOZIDLO, KTORÉ STOJÍ
NA ZDVIHÁKU.

* Nikdy nepoužívajte zdvihák, ktorý nebol
dodaný spolu s vaším vozidlom.

* Zdvihák, ktorý je dodávaný spolu s vaším
vozidlom je určený iba na dvíhanie vášho
vozidla počas výmeny kolesa. Zdvihák,
dodaný s vašim vozidlom, nepoužívajte
na iné vozidlá.

* Nikdy nedvíhajte vozidlo na inom mieste,
ako je určený bod na priloženie zdviháka.

* Vozidlo nikdy nezdvíhajte viac, ako je
potrebné.

* Na alebo pod zdvihák nikdy neukladajte
bloky.

* Nikdy neštartujte vozidlo, keď je vozidlo na

zdviháku. Vozidlo sa môže náhle pohnúť a
to môže spôsobiť nehodu.

* Nikdy nedovoľte pasažierom, aby zostali
vo vozidle, keď je koleso zložené na zemi.

* Pred použitím si prečítajte štítok s upo-
zornením umiestnený na telese zdviháka.

* V prípade zdvíhania vozidla nezabudnite
aktivovať parkovaciu brzdu.

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,
rovnej 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
podľa 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
pákou zdviháka.

Odstránenie kolesa:
1. Odmontujte matice kolesa.

2. Odstráňte poškodené koleso.

UPOZORNENIE
Koleso je ťažké. Uistite sa, že vaše nohy sa
nachádzajú mimo oblasti kolesa a v prípade
potreby použite rukavice, aby ste predišli
zraneniam.

Inštalácia pneumatiky
MEVHT33A1-42955B61-7830-4F30-BFFB-499EBF253CFB

MSCE0933
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VÝSTRAHA
* Nikdy nepoužívajte iné matice kolies ako

tie, ktoré boli dodané s vaším vozidlom.
Nesprávne matice kolies alebo nesprávne
dotiahnuté matice kolies môžu spôsobiť
uvoľnenie alebo odpadnutie kolesa. Mohlo
by to spôsobiť nehodu.

* Na skrutky alebo matice kolies nikdy ne-
používajte olejové mazivo. Môže to spôso-
biť uvoľnenie matíc kolesa.

1. Z povrchu medzi kolesom a nábojom odstráň-
te blato a nečistotu.

2. Pneumatiku opatrne nasaďte a prstami do-
tiahnite matice kolesa. Skontrolujte, či sa
všetky matice kolesa dotýkajú povrchu kolesa
horizontálne.

3. Matice kolesa doťahujte striedavo a rovno-
merne o viac ako 2 otočenia v rade, ako je to
znázornené ( - ), pomocou kľúča na matice
kolesa až pokým nebudú pevne dotiahnuté.

4. Pomaly spustite vozidlo, kým sa pneumatiky
nedotknú zeme.

5. Matice kolesa bezpečne dotiahnite pomocou
kľúča na matice kolies v znázornenom poradí.

6. Vozidlo úplne spustite na zem.

Pomocou momentového kľúča čo najskôr do-
tiahnite matice kolies na stanovený krútiaci
moment.

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
kolies podľa určenia pri každom intervale ma-
zania.

* Po nastavení tlaku pneumatiky musíte TPMS
vynulovať. (Pozri časť “Systém sledovania tlaku
v pneumatikách (TPMS)” (Str. 259) pre podrob-
nosti 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
pneumatiky môže zobraziť vyšší tlak ako tlak
STUDENEJ pneumatiky. Je to spôsobené tým,
že tlak pneumatík sa zvyšuje spolu so zvýše-
ním teploty pneumatík. Neznamená to poru-
chu systému.

Ukladanie poškodenej pneumatiky a náradia
MEVHT33A1-AFB1BD8D-1F70-4624-8F89-C7C114341985

VÝSTRAHA
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 nebezpeč-
nými projektilmi.

1. Poškodenú pneumatiku, zdvihák a použité
náradie bezpečne uložte v odkladacom prie-
store.

2. Vymeňte podlahovú dosku batožinového prie-
storu.

3. Zatvorte veko batožinového priestoru.

NÚDZOVÁ SÚPRAVA NA OPRAVU PNEUMATIKY S DEFEKTOM
MEVHT33A1-B0897C4F-E50A-461B-B6FE-491E323B2C92

Núdzová súprava na opravu pneumatiky s defek-
tom sa dodáva spolu s vozidlom namiesto ná-
hradného kolesa. Táto súprava sa používa na
dočasnú opravu málo závažného defektu pneu-
matiky. Po použití súpravy na opravu sa obráťte čo
možno najskôr na predajcu vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovanú dielňu za účelom kontroly pneumatík
a ich opravy/výmeny.

Pozrite si časť “Defekt pneumatiky” (Str. 439) pre
viac podrobností.
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MEVHT33A1-D9645BC2-ADAD-47D0-AF0B-FB1E7AD887A1
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 starostlivosť svojpomocne“, aby ste určili správny plniaci objem.

Typ kvapaliny

Kapacita (približne)

Odporúčané kvapaliny/mazadláMetrická

Mierka

Americká

Mierka

Imperiálna

Mierka

Palivo 55 l 14-1/2 gal 12-1/8 gal · Pozrite si časť “Informácie o palive” (Str. 498).

Motorový olej*1 S olejovým filtrom

5,1 l 5-3/8 qt 4-1/2 qt

· Odporúčame originálny motorový olej “NISSAN 0W-20 SP”

· Ak „Nissan motorový olej 0W-20 SP“ nie je dostupný, odporúča sa tiež „Nissan motorový olej
0W-20 SN“.

· Ak vyššie uvedený motorový olej nie je k dispozícii, použite motorový olej NISSAN alebo jeho
ekvivalent, ktorý zodpovedá nasledovnej špecifikácii a viskozite.

· Druh oleja:

– API: SN alebo SP, ILSAC GF-5 alebo GF-6

· Viskozita SAE: Pozrite si časť “Odporúčané viskózne číslo podľa normy SAE” (Str. 498).

Vypustenie a naplnenie
*1: Ďalšie informácie náj-
dete v časti “Výmena mo-
torového oleja a filtra” (Str.
467).

Bez olejového filtra

5,0 l 5-1/4 qt 4-3/8 qt

Chladiaca
kvapalina
motora

S nádržkou 8,4 l 8-7/8 qt 7-3/8 qt Pre Európu

· Originálna chladiaca kvapalina motora značky NISSAN alebo ekvivalent rovnakej kvality.*2

S výnimkou Európy

· Originálna chladiaca kvapalina motora NISSAN (modrá) alebo ekvivalent*2

*2: Použite originálnu chladiacu kvapalinu motora NISSAN 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.

Nádržka 0,83 l 7/8 qt 3/4 qt

Chladiaca
kvapalina
invertora

S nádržkou Model 2WD 5,4 l 5-3/4 qt 4-3/4 qt

Model 4WD 7,7 l 8-1/8 qt 6-3/4 qt

Nádržka
0,55 l 5/8 qt 1/2 qt

Prevodová kvapalina

— — —

· Originálna kvapalina NISSAN Matic S ATF

· Použitie inej kvapaliny pre prevodovku, ako je kvapalina NISSAN Matic S ATF, spôsobí
zhoršenie funkčnosti a životnosti prevodovky a môže ju poškodiť, pričom na takéto
poškodenia sa nevzťahuje záruka.

Brzdová kvapalina Doplňte kvapalinu na správnu hladi-
nu podľa pokynov v časti “8. Údržba a
starostlivosť svojpomocne“.

· Originálna brzdová kvapalina NISSAN alebo ekvivalent DOT3 alebo DOT4

· Nikdy nezmiešavajte rôzne typy kvapalín (DOT 3 a DOT 4).

ODPORÚČANÉ KVAPALINY/MAZADLÁ A OBJEMYODPORÚČANÉ KVAPALINY/MAZADLÁ A OBJEMY
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Typ kvapaliny

Kapacita (približne)

Odporúčané kvapaliny/mazadláMetrická

Mierka

Americká

Mierka

Imperiálna

Mierka

Viacúčelové mazivo — — — · NLGI č. 2 (s lítiovým základom)

Chladivo klimatizačného systému — — — · HFO-1234yf (R-1234yf) or HFC-134a (R-134a)

Mazivá klimatizačného systému — — — · AC olejový systém RB100EV (POE) alebo ekvivalent
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INFORMÁCIE O PALIVE
MEVHT33A1-2E3748A0-F569-443A-AE2B-2AE00543793D

Benzínový motor
MEVHT33A1-9B5A83E0-BBB3-461C-A0A5-7F959D57907F

S výnimkou Ukrajiny:

UPOZORNENIE
* Nepoužívajte olovnatý benzín. Používanie

olovnatého benzínu poškodzuje trojcestný
katalyzátor.

* Nikdy nepoužívajte prísady do paliva. Prí-
sady môžu spôsobiť poškodenie motora.
(pre Európu)

Kompatibilné palivá pre benzínové motory (pre
Európu)

Benzínové motory sú kompatibilné so súčasnými a
budúcimi európskymi normami pre biopalivá.

Benzín spĺňajúci normu
EN228 a zmiešaný s bio-
palivom spĺňajúci normu

EN15376.

Použite BEZOLOVNATÝ PRÉMIOVÝ benzín s oktá-
novým číslom aspoň 95 (VOČ).

Ak sa nepoužíva prémiový bezolovnatý benzín,
môže sa použiť ŠTANDARDNÝ BEZOLOVNATÝ ben-
zín s oktánovým číslom najmenej 91 (VOČ) pri
mierne zníženom výkone. Aj napriek tomu pre
dosiahnutie maximálneho výkonu vozidla a maxi-
málnej možnej schopnosti jazdy vám odporúčame
používať prémiový bezolovnatý benzín.

Pre Ukrajinu:

UPOZORNENIE
Nepoužívajte olovnatý benzín. Používanie
olovnatého benzínu poškodzuje trojcestný ka-
talyzátor.

Používajte BEŽNÝ BEZOLOVNATÝ benzín s oktáno-
vým číslom aspoň 91 (VOČ).

ODPORÚČANÉ VISKÓZNE ČÍSLO PODĽA NORMY SAE
MEVHT33A1-B568291B-A6B6-4A88-A2FD-1DD8110EC5AD

Olej pre benzínové motory
MEVHT33A1-01BB96E1-AB70-4BD8-B49C-D9123355C3B1

Preferuje sa číslo 0W-20.
Ak nie je k dispozícii číslo 0W-20, z nižšie uvedenej
tabuľky si vyberte takú viskozitu, ktorá je vhodná
pre rozsah vonkajších teplôt.

Rozsah vonkajšej teploty
Odhadovaný pred ďalšou výmenou oleja

OLEJ PRE BENZÍNOVÉ MOTORY

MNTI311

CHLADIACA A MAZACIA KVAPALINA SYSTÉMU KLIMATIZÁCIE
MEVHT33A1-B34FA0EF-3042-4280-ADDF-5F05487BB3B9

Systém klimatizácie vášho vozidla musí byť na-
plnený chladivom HFO-1234yf (R-1234yf) alebo
HFC-134a (R-134a) a systém maziva AC olejom
RB100EV (POE) alebo ekvivalentným. Používanie
iných chladív alebo mazív spôsobí vážne poško-
denie a možno budete musieť vymeniť celý systém
klimatizácie vo vozidle.
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Uvoľňovanie chladív do atmosféry je v mnohých
krajinách a oblastiach zakázané. Chladivo vo
vašom vozidle nepoškodzuje ozónovú vrstvu ze-
me. Aj napriek tomu môže malou mierou prispieť
ku globálnemu otepľovaniu. Spoločnosť NISSAN
odporúča správnu regeneráciu a recykláciu chla-
diva. Ak potrebujete vykonať servis vášho klimati-
začného systému, kontaktujte autorizovaného
predajcu vozidiel NISSAN alebo kvalifikovanú diel-
ňu.
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MEVHT33A1-F2408CB9-71B9-4DD3-B815-969B445213AD

Model motora KR15DDT

Typ Benzínový, 4-taktný, DOHC

Usporiadanie valcov 3-valcový, v rade

Vnútorný priemer × zdvih keď je kompresný pomer = 8 mm (palce) 84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547)

keď je kompresný pomer = 14 mm (palce) 84,0 × 88,9 (3,307 × 3,500)

Objem keď je kompresný pomer = 8 cm3 (cu in) 1 497 (91,4)

keď je kompresný pomer = 14 cm3 (cu in) 1 477 (90,1)

Voľnobežné otáčky v režime údržby ot./min. 1500±125

Časovanie zapaľovania (B.T.D.C.) v režime údržby stupeň pri voľnobežných
otáčkach

15° až 25°

Zapaľovacie sviečky

Typ Štandardná ILMAR8G8GS

Odtrh mm (palce) 0,8 (0,031)

Funkcia vačkového hriadeľa Reťaz časovania

MOTORMOTOR
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MEVHT33A1-78C4B2D5-FD92-48BA-A160-7F4269BEFC7B

Štandardná Rezervná

Veľkosť pneumatiky

235/60 R18

- (*)235/55 R19

255/45 R20

Rozmer Offset mm (palce)

Cestné koleso Hliníkové

18 × 7,5J 40 (1,57)

19 × 7,5J 40 (1,57)

20 × 8J 45 (1,77)

Rezervná - (*) - (*) - (*)

*: Dodáva sa núdzová súprava na opravu pneu-
matiky s defektom.

MEVHT33A1-AD9E6292-C28E-4F5A-ADB0-5FD3EBDA5728
Jednotka: mm (palce)

Celková dĺžka 4 680 (184,3)

Celková šírka 1 840 (72,4)

Celková výška 1 725 (67,9)

Rozchod predných
kolies

1 585 (62,4)*1
1 575 (62,0)*2

Rozchod zadných ko-
lies

1 590 (62,6)*1
1 580 (62,2)*2

Rázvor osí kolies 2.705 (106,5)

*1: Okrem modelu s 20 palcovými kolesami

*2: Pre modely s 20 palcovými kolesami
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MEVHT33A1-E2898BB8-45F8-4579-80B8-57AD4758A332
Keď budete plánovať cestu do inej krajiny alebo
regiónu, zistiť, či je palivo potrebné pre vaše
vozidlo v danej krajine alebo regióne dostupné.
Používanie paliva s nízkym oktánovým číslom
môže spôsobiť poškodenie motora. Preto sa uisti-
te, že požadované palivo bude k dispozícii všade,
kam pôjdete. Ďalšie informácie o odporúčanom
palive nájdete v predchádzajúcom texte v tejto
časti.

Pri prekladaní registrácie vozidla do inej krajiny,
štátu, provincie alebo okresu si u príslušných
orgánov overte, či vozidlo spĺňa miestne zákonné
požiadavky. V niektorých prípadoch vozidlo nie je
spôsobilé splniť zákonné požiadavky a môže byť
nevyhnutná zmena vozidla, aby spĺňalo miestne
zákony a nariadenia. Okrem toho môžu existovať
prípady, kedy vozidlo nemôže byť adaptované pre
určitú oblasť.

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,
provincie alebo okresu, ich úprava, preprava,
registrácia a všetky možné následné náklady sú
zodpovednosťou používateľa. Spoločnosť
NISSAN nezodpovedná za žiadne ťažkosti, ktoré
z toho môžu vyplynúť.

MEVHT33A1-388A0CF7-B0D9-4D6A-9F3A-183A6D5F9FB8
Zakazuje sa prekrývanie, nafarbovanie, zváranie,
rezanie, vŕtanie, pozmeňovanie alebo odstraňova-
nie identifikačného čísla vozidla (VIN).

IDENTIFIKAČNÝ ŠTÍTOK VOZIDLA
MEVHT33A1-EFD45008-3882-4907-8050-F13128806C6A

MJVT0186X

Identifikačný štítok vozidla je pripevnený podľa
obrázku.

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA (VIN)
MEVHT33A1-9A22E6CA-C8D1-44C0-B821-A0AFEFF95529

MWAJ0405X

Identifikačné číslo vozidla sa nachádza na mieste
podľa obrázku.

Povrch je po vyrazení natretý farbou, aby sa
zabránilo korózii.

SÉRIOVÉ ČÍSLO MOTORA
MEVHT33A1-751ACEEC-F138-40DF-8410-28E34BAFEFF3

MWAJ0400X

Sériové čísla motora sú umiestnené podľa
obrázka.

ŠTÍTOK NA PNEUMATIKE
MEVHT33A1-8D4492E2-6D53-44C9-B315-EEA58BB066D8

MSTI0494

PRI CESTOVANÍ ALEBO REGISTRÁCII V INEJ KRAJINEPRI CESTOVANÍ ALEBO REGISTRÁCII V INEJ KRAJINE IDENTIFIKÁCIA VOZIDLAIDENTIFIKÁCIA VOZIDLA
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Tlaky vzduchu v pneumatikách za studena sú
uvedené na štítku pripevnenom na stĺpiku medzi
prednými a zadnými dverami na strane vodiča.

ŠTÍTOK S TECHNICKÝMI ÚDAJMI O KLIMATIZÁCII
MEVHT33A1-2C4F9D07-6274-4D82-AD0C-E4E9C9FDBA6E

MWAJ0153X

Štítok s technickými údajmi o klimatizácii je
pripevnený k spodnej strane kapoty, ako je to
zobrazené na obrázku.

MEVHT33A1-81D0E033-48B7-4315-BFFE-D7085F76E610
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
vášho predajcu vozidiel NISSAN alebo v kvalifiko-
vanej dielni si určite overte preventívne opatrenia
alebo špeciálne pokyny týkajúce sa montáže. Na
požiadanie vám váš predajca vozidiel NISSAN alebo
kvalifikovaná dielňa poskytne podrobné informá-
cie (frekvenčné pásmo, výkon, umiestnenie antény,
príručka pre montáž atď.) týkajúce sa montáže.

MEVHT33A1-C95660A2-2C9D-4601-8D48-D38A82340FDA
Ak je vaše vozidlo vybavené voliteľným ProPILOT
Assist, bude vybavené tiež funkciou záznamu
doplňujúcich dát, určených na asistovanie za
predpokladu pochopenia, ako funguje ProPILOT
Assist za určitých scenérií závažných nehôd alebo
scenérií, kde takmer došlo k nehode. Dodatočné
zaznamenávanie je určené najmä pre zachytáva-
nie nasledujúcich stavov:

* Pracovný stav plynového pedálu, bŕzd, riade-
nia atď.

* Stav zistenia vozidla vpredu a označení jazd-
ného pruhu

* Informácia o vozidle vrátane vzdialenosti do
vozidla vpredu a bočnej polohy

* Informácia o prevádzke systému ProPILOT
Assis a iných funkcií zabránenia nehodám

* Informácie o diagnostike poruchy systému
ProPILOT Assist

* Externé obrázky z prednej kamery s multi
snímaním (dostupné len keď je aktivovaný
airbag SRS alebo inteligentné núdzové brzde-
nie so systémom detekcie chodcov)

Systém ProPILOT Assist nezaznamenáva konver-
záciu, zvuky alebo obrázky vnútri vozidla.

Ak si chcete tieto dodatočné dáta prečítať, budete
potrebovať špeciálne vybavenie a prístup k vozidlu
alebo zaznamenávacej jednotke. Prístup k týmto
dodatočným dátam je možný len so súhlasom
vlastníka vozidla alebo jeho nájomcu alebo v
súlade s legislatívou. Po stiahnutí môže NISSAN a
tretie osoby oprávnené spoločnosťou NISSAN
používať zaznamenané dáta za účelom zlepšenia
bezpečnosti vozidla NISSAN.

NISSAN a tretie osoby oprávnené spoločnosťou

Technické informácie 503

MONTÁŽ RF VYSIELAČAMONTÁŽ RF VYSIELAČA NAHRÁVANIE DOPLŇUJÚCICH DÁT (vo vozi-
dlách vybavených voliteľným ProPILOT Assist)
NAHRÁVANIE DOPLŇUJÚCICH DÁT (vo vozi-
dlách vybavených voliteľným ProPILOT Assist)



(508,1)

504 Technické informácie

NISSAN nebudú zdieľať/poskytovať zaznamenané
dáta tretej osobe s výnimkou nasledovných prípa-
dov:

* Existuje súhlas vlastníka vozidla alebo súhlas
nájomcu vozidla

* Ako odpoveď na oficiálnu žiadosť v súvislosti s
výkonom práva, súdnym príkazom alebo inou
legislatívnou požiadavkou

* Na účely výskumu po tom, ako sa dáta upravia
tak, že už nie sú viazané na konkrétne vozidlo
alebo majiteľa vozidla (anonymne)
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MEVHT33A1-AFCFF5C2-90DD-463B-8A68-E8ADAE3128BD

PRE EURÓPU
MEVGUID-32199541-B47D-4207-B755-72C72BC49642

Rádiofrekvenčné schválenie
GUID-51F2E66C-687D-41B1-9F2C-1B2FEF4430BD

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, Francúzska Guiana, 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 e.i.r.p. stredná hodnota

≤ 0 dBm/50 MHz e.i.r.p. maximálna hodnota

76 – 77 GHz Radar 77 GHz ≤ 55 dBm e.i.r.p.
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Vysielač systému sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
MEVGUID-3E34B76B-12F7-409F-B232-777C4C4466DB

Spoločnosť Continental týmto vyhlasuje, že rádio-
vé zariadenie typu TIS-09DL je v súlade so smerni-
cou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

* Názov výrobcu, adresa
Continental Automotive GmbH
Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Ne-
mecko

* Názov importéra, adresa
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-
Bretonneux FRANCÚZSKO

* Frekvenčné pásmo: 433,92 MHz
* Maximálny výkon vysielača: 17 dBm

Predný radarový snímač (ak je súčasťou výbavy)
MEVGUID-A87E3745-8053-411E-A875-A78DC2FB2824

Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ Týmto spoločnosť Robert Bosch GmbH prehlasuje,
že rádiové zariadenie typu FR5CPEC je v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o
zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://eu-doc.bosch.com

MNSY0105
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Bočný radarový snímač (ak je súčasťou výbavy)
MEVGUID-522394B8-FF86-4AF1-A74E-8298583C4829

Zjednodušené vyhlásenie
o zhode EÚ

Spoločnosť APTIV,
42367 Wuppertal týmto
vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu RN5TR
je v súlade so základ-
nými požiadavkami a
inými príslušnými usta-
noveniami smernice
2014/53/EÚ (RED).
Pôvodné prehlásenie o
zhode môžete nájsť na
nasledovných interne-
tových adresách:
www.aptiv.com/auto-
motive-homologation

Frekvenčné pásmo(-a),
v ktorých rádiové za-
riadenie pracuje:
76-77 GHz

Maximálny rádiofre-
kvenčný výkon vysie-
laný vo frekvenčnom
pásme(-ach), v ktorých
rádiové zariadenie pra-
cuje:
30 dBm (1 W)

MNSY0105

Inteligentný kľúč
MEVGUID-A594C8BD-3352-4558-91AB-EDDF6BECD11A

Spoločnosť Continental týmto vyhlasuje, že rádio-
vé zariadenie typu TXPZ1 je v súlade so smernicou
2014/53/EÚ a požiadavkami UKCA. Úplné znenie
vyhlásenia o zhode EÚ a UKCA je k dispozícii na
tejto internetovej adrese:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

Používa sa na: Prívesok s kľúčom diaľkového
ovládania

Výrobca:

Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12

93055 Regensburg

Nemecko

Frekvenčné pásmo: 433,92 MHz

Maximálny výkon vysielača: 12 dBm

MWAJ0410X

Modul hands-free (ak je namontovaný)
MEVGUID-18F43CB5-B19C-41D6-A748-C17CA666A7E6

Spoločnosť Continental týmto vyhlasuje, že rádio-
vé zariadenie typu HFM401 je v súlade so smerni-
cou 2014/53/EÚ a požiadavkami UKCA. Úplné
znenie vyhlásenia o zhode EÚ a UKCA je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

Výrobca:

Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12

93055 Regensburg

Nemecko

* Pásmo prevádzkovej frekvencie: 433,92 MHz.

BCM (Modul ovládania karosérie)
MEVGUID-49630948-2F1B-4154-8871-166B4AE719DE

Spoločnosť Continental týmto vyhlasuje, že rádio-
vé zariadenie typu 40406557 je v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ a požiadavkami UKCA.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a UKCA je k
dispozícii na tejto internetovej adrese:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

Výrobca:

Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12

93055 Regensburg

Nemecko
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Audio systém (ak je súčasťou výbavy)
MEVGUID-684EFAB6-7720-4851-A15E-E81F2896AA98

Zjednodušené vyhlásenie
o zhode EÚ

Spoločnosť Visteon Au-
tomotive Electronics
Co., Ltd. týmto vyhlasu-
je, že tento systém je v
súlade so smernicou
2014/53/EÚ.

Frekvenčné pásmo(-a),
v ktorých rádiové za-
riadenie pracuje:
2400 – 2483,5 MHz

Maximálny rádiofre-
kvenčný výkon vysie-
laný vo frekvenčnom
pásme(-ach), v ktorých
rádiové zariadenie pra-
cuje:
Bluetooth <10 mW
(EIRP)

Spoločnosť Visteon Automotive Electronics Co.,
Ltd. týmto vyhlasuje, že tento systém je v súlade
so smernicou 2014/53/EÚ.

* Názov importéra, adresa:
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-
Bretonneux FRANCÚZSKO

* Rozsah prevádzkových frekvencií:
2400 – 2483,5 MHz

* Maximálny výkon: <10 mW e.i.r.p.

MWAJ0411X

MNSY0105

PRE UKRAJINU
MEVGUID-C5583F72-F2DE-436F-877F-A80E40128F3C

Vysielač systému sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS)
MEVGUID-769EED2D-C415-4965-9824-7D7D1758BBDB

MWAJ0445X
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Predný radarový snímač (ak je súčasťou výbavy)
MEVGUID-6B6B1122-D30A-4473-BFBE-1F7EA7F9EE35

MWAJ0414X

MWAJ0415X

Bočný radarový snímač (ak je súčasťou výbavy)
MEVGUID-F44FA904-C887-4045-AF6B-FD1096DC5555

MWAJ0416X

MWAJ0417X

Audio systém (ak je súčasťou výbavy)
MEVGUID-33725A21-B59D-49AD-8C07-6C79A584C546

MJVT0276X

PRE SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
MEVGUID-AE51FDFC-B905-4E3B-A49C-00950555AB95

MWAJ0410X

Technické informácie 509



(514,1)

510 Technické informácie

Popis Dodávateľ Adresa dodávateľa UKCA Certifikát # Link na Certifikát Dovozca
Adresa do-

vozcu:

Inteligentný kľúč Mo-
del TXPZ1

Continental

Automotive GmbH

Siemensstrasse 12, D-93055

Regensburg, Nemecko
Pozrite si Link

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

Nissan Mo-
tors Great

Britain
(NMGB)

Rivers Office
Park Denham

Way Rick-
mansworth

WD3 9YS

Hand Free Modul
Model HFM401

Continental Automoti-
ve GmbH

Siemensstrasse 12, D-93055

Regensburg, Nemecko
Pozrite si Link

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

Telematická riadiaca
jednotka (TCU) Model
A-IVCEU- 01

VALEO Telematik

a Akustik GmbH

Max-Planck-Strasse 28-32,

61381 Friedrichsdorf/Ts

Nemecko

Pozrite si Link
https://www.valeo.com/declaration- of-conformi-
ty

Module ovládania ka-
rosérie (BCM) Model
40406557

Continental

Automotive GmbH

Siemensstrasse 12, D-93055

Regensburg, Nemecko
Pozrite si Link

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

Systém monitorova-
nia tlaku v pneumati-
kách (TPMS) snímač
Model TIS- 09DL

Continental

Automotive GmbH

Siemensstrasse 12, D-93055

Regensburg, Nemecko
Pozrite si Link

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

Predný radarový sní-
mač Model FR5CPEC

Robert Bosch

GmbH

P0 Box 1661

71226, Leonberg
Pozrite si Link https://ita.bosch.com

Bočný radarový sní-
mač Model RN5TR

Aptiv Services

Deutschland GmbH

Am Technologiepark 1

D–42119 Wuppertal

Nemecko

Pozrite si Link
https://www.aptiv.com/en/automotive- homolo-
gation

AIVI Model AIVIP33A0
Robert Bosch

GmbH

Postfach 31132

Hildesheim

Nemecko

Pozrite si Link
https://doc-ita.bosch.com/search.html?
r=GB&p=0&q=AIVIP33A0

AIVI Model AIVI2SBXM
Robert Bosch

GmbH

Postfach 31132

Hildesheim

Nemecko

Pozrite si Link https://gb-doc.bosch.com
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Popis Dodávateľ Adresa dodávateľa
UKCA

Certifikát #
PREHLÁSENIE O ZHODE Dovozca

Adresa do-
vozcu:

Audio systém
Yanfeng Visteon
Automotive Electro-
nics Co., Ltd.

No.300,Minolta
Cesta
Songjiang District
shanghai
201600, P.R.China.

TUVS19- UK/17
SEP 2021/Rev A

ID certifikácie:TUVS19-UK/17 SEP 2021/Rev A

Nissan Mo-
tors Great

Britain
(NMGB)

Rivers Office
Park Den-
ham Way

Rickmans-
worth WD3

9YS

Spĺňa všetky technické predpisy, ktoré sa
vzťahujú na výrobok v rozsahu pôsobnosti
nariadení o rádiových zariadeniach Spojené-
ho kráľovstva (SI 2017/1206); elektrických
zariadeniach Spojeného kráľovstva (bezpeč-
nosť)
Smernice (SI 2016/1101); a smernica UK o
elektromagnetizme
Smernice týkajúce sa kompatibility (SI
2016/1091) a prehlásenie, že rovnaká žiadosť
nebola podaná žiadnemu inému schválené-
mu orgánu Spojeného kráľovstva.

Bluetooth frekvenčné pásmo(-a), v ktorých
rádiové zariadenie pracuje: 2402-2480 MHz

Maximálny rádiofrekvenčný výkon vysielaný
vo frekvenčnom pásme(-ach), v ktorých rá-
diové zariadenie pracuje: Bluetooth < 5,86
dBm(EIRP)
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10 Index

Number
12 V batéria

...
............................................................................... 474

- Systém regulácie zmeny napätia
...
..................... 477

4WD
...
.................................................................................................. 273

A
ABS (Antiblokovací brzdový systém)

...

..................... 405

...

................................................ 129Adaptívny LED svetlomet 

...
...

Aktívna rušenie hluku

...

........................................................ 435
Aktívne zlepšenie zvuku

...

................................................... 435
Akumulátor

...

................................................................................. 461
- Lítium-iónová (Li-ion) batéria

...

..................................... 3
- Systém šetrenia akumulátora

...

............................ 129
- Výmena batérie, inteligentný kľúč

...

.................. 476
- Vybitie batérie inteligentného kľúča

...

............. 266
Antiblokovací brzdový systém (ABS)

...

..................... 405
Asistent diaľkových svetiel

...

............................................ 127
Asistent riadenia

...

.................................................................... 367
Audio
- NissanConnect

...

................................................................ 199
Audio systém

...

............................................................................ 230
Automatická klimatizácia a kúrenie

...

.......... 226, 228
Automatické podržanie brzdy

...

.................................... 194
Automatické strešné okno a tienidlo

...

.................... 155
Autotelefón alebo CB rádio

...

........................................... 244

B
Batožina
- Nastaviteľná podlaha pre batožinu

...

............... 149
Bezdrôtová nabíjačka

...

........................................................ 142

Bezkľúčové otváranie
- So systémom inteligentného kľúča (pozri sy-

stém inteligentného kľúča)

...

................................... 175
Bezpečnosť dieťaťa

...

................................................................. 42
Bezpečnostný pás(-y)
- Bezpečnosť dieťaťa

...

........................................................ 42
- Bezpečnostné pásy

...

........................................................ 40
- Háčiky bezpečnostného pásu

...

................................ 44
- Čistenie bezpečnostných pásov

...

....................... 455
- Kontrolka zapnutia bezpečnostného pásu

a signál

...

..................................................................................... 93
- Nastavenie výšky ramenného pásu

...

.................. 43
- Preventívne opatrenia pre používanie

bezpečnostného pásu

...

................................................. 40
- Systém predpínačov

bezpečnostných pásov

...

...................................... 65, 73
- Tehotné ženy

...

....................................................................... 42
- Údržba bezpečnostného pásu

...

.............................. 44
- Zranené osoby

...

................................................................... 42
Bezpečnostný systém (NATS (systém na ochranu
proti krádeži NISSAN)), štart motora

...

...................... 179
Bezpečnostný systém, systém varovania
pred krádežou

...

......................................................................... 178
Bezpečnostná detská poistka zámky
zadných dverí

...

........................................................................... 167
Bezpečnostné reťaze

...

......................................................... 402
Bluetooth® Hands-Free telefónny systém

...

........ 245
Brzda
- Antiblokovací brzdový systém (ABS)

...

............. 405
- Brzdový systém

...

.............................................................. 404
- Brzdová kvapalina

...

........................................................ 471
- Kontrolka

...

................................................................................ 90

- Parkovacia brzda

...

........................................................... 192
- Rekuperačná brzda

...

............................................................ 3
- Výstražná kontrolka brzdového

systému (žltá)

...

...................................................................... 89
Brzdy prívesu

...

............................................................................ 402

C

Chladiaca kvapalina
- Kontrola hladiny chladiacej

kvapaliny motora

...

.......................................................... 464
- Upozornenie na vysokú teplotu

chladiacej kvapaliny

...

.................................................... 119
- Výmena chladiacej kvapaliny motora

...

.......... 464
Chladiaci systém meniča

...

................................................ 465
CRUISE Navi Link (ProPILOT Assist
s Navi-link)

...

................................................................................... 362

D

Defekt pneumatiky .................................................................. 439
Displej
- Displej s informáciami o vozidle .............................. 97
- Head Up displej (HUD) ................................................... 124
Displej s informáciami o vozidle ...................................... 97
- Nastavenia ................................................................................ 99
- Upozornenia a indikátory displeja s informá-

ciami o vozidle .................................................................... 108

Č
Čistenie exteriéru a interiéru .......................... 452, 454
Čistenie podlahovej rohože .......................................... 454
Čistenie podvozka ................................................................ 453
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514 Index

Doplnkový systém bočných airbagov ............... 61, 72
Doplnkový systém predných airbagov ............. 61, 67
Doplnkový systém záclonových
bočných airbagov .............................................................. 61, 72
Doplnkový systém zaistenia (SRS) ................................. 61
Doplňujúci predný, stredový a bočný systém
air bagov ............................................................................................ 61
Držiak na karty ........................................................................... 148
Držiak na slnečné okuliare ................................................ 147
Držiaky na mäkké fľaše ....................................................... 146
Držiaky nápojov ......................................................................... 146
Druhý rad sedadiel ..................................................................... 32
Dvíhanie vozidla ......................................................................... 489

E

Efektívne používanie vášho vozidla .................................. 8
Elektrický posilňovač riadenia ........................................ 404
Energia
- Centrálne zamykanie dverí ...................................... 164
- Elektrický posilňovač riadenia ............................... 404
- Elektrická zásuvka ........................................................... 141
- Elektricky ovládané okná ........................................... 152

F

Filter
- Puzdro vzduchového filtra ....................................... 472
- Výmena motorového oleja a filtra ..................... 467
Filter pevných častíc (GPF) ................................................ 258
Funkcia diaľkového bezkľúčového otvárania, pre
systém inteligentného kľúča .......................................... 175

H

Háčik
- Háčik na oblečenie .......................................................... 148
- Háčik na upevnenie batožiny ................................. 149
Háčik na oblečenie .................................................................. 148
Háčiky pre upevnenie batožiny .................................... 149
Hands-free telefón .................................................................. 245
Head Up displej (HUD) ........................................................... 124
Hlavná kontrolka .......................................................................... 93
Hnací remeň ................................................................................. 469
Hodiny ............................................................................................... 123

I

Indikátor
- Displej s informáciami o vozidle .............................. 97
- Svetlá ............................................................................................ 94
Indikátor obmedzenia výkonu .......................................... 95
Indikátor poruchy (MIL) ........................................................... 95
Indikátor PRIPRAVENÉ na jazdu ....................................... 96
Indikátor systému e-Pedal ................................................... 86
Indikátor zaradenej polohy ................................................. 86
Inštalácia pneumatiky .......................................................... 492
Inteligentný zásah pri sledovaní
mŕtveho uhla ............................................................................... 309
Inteligentná núdzová brzda so systémom
detekcie chodcov ..................................................................... 375
Inteligentné riadenie jazdného pruhu ..................... 290
Inteligentné varovanie pred
čelnou kolíziou ............................................................................ 385
Interiérové svetlá ...................................................................... 157

...
...

...

Istič obvodov, prerušiteľné spojky

...

........................... 478

J

Jazda
- Bezpečnostné opatrenia

...
......................................... 262

- Jazda na nespevnených cestách a
v teréne

...
................................................................................. 262

- Jazda v mokrých podmienkach
...
........................ 264

- Jazda v zimných podmienkach
...
......................... 264

- Šoférovanie v chladnom počasí
...
........................ 433

- Pozornosť pri šoférovaní
...
......................................... 264

- Preventívne opatrenia k štartovaniu
a riadeniu

...
............................................................................. 257

- Volič režimu jazdy
...
......................................................... 267

K

Katalytický konvertor,
trojcestný katalyzátor

...
........................................................ 258

Kde zájsť do servisu
...
............................................................ 459

Klaksón
...
.......................................................................................... 139

Klimatizácia
- Odporúčania k chladiacej a mazacej kvapaline

systému klimatizácie
...
.................................................. 229

- Ovládanie klimatizácie
...
.............................................. 224

- Servis klimatizácie
...
........................................................ 229

- Štítok s technickými údajmi
o klimatizácii

...
..................................................................... 503

Kolesá a pneumatiky
- Čistenie kolies z hliníkových zliatin

...
................. 453

- Pneumatiky a kolesá
...
.................................................. 501

- Starostlivosť o kolesá
...
................................................ 453

Konektor nabíjania USB (Universal Serial Bus –
univerzálna sériová zbernica)

...
...................................... 141

Kontrola hladiny chladiacej
kvapaliny meniča

...
................................................................... 465
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Kontrola žiaroviek/prístrojová doska .......................... 89
Kontrola parkovacej brzdy ............................................... 470
Kontrolka
- Kontrolka airbagu ............................................................... 93
- Kontrolka bŕzd ....................................................................... 90
- Kontrolka elektrického

posilňovača riadenia ......................................................... 91
- Kontrolka nabíjania 12-voltovej batérie ........... 89
- Kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky .................. 92
- Kontrolka protiblokovacieho brzdového

systému (ABS) ........................................................................ 89
- Kontrolka systému elektrického

ovládania preraďovania ................................................. 91
- Kontrolka zapnutia bezpečnostného pásu

a signál ........................................................................................ 93
- Výstražná kontrolka brzdového

systému (žltá) ......................................................................... 89
- Výstražná kontrolka systému e-POWER ........... 91
- Výstražné svetlo blížiaceho sa vozidla pre

chodcov (VSP) ........................................................................ 89
Kontrolka airbagu ....................................................................... 93
Kontrolka doplnkového zadržiavacieho systému
(SRS) airbagov ................................................................................ 93
Kontrolka elektrického posilňovača riadenia ........ 91
Kontrolka činnosti tlačidla
inteligentného kľúča .............................................................. 177
Kontrolka nízkeho tlaku pneumatiky .......................... 92
Kontrolka OFF systému inteligentného núdzového
brzdenia s detekciou chodcov ......................................... 92
Kontrolka protiblokovacieho brzdového
systému (ABS) ................................................................................ 89
Kontrolka systému elektrického
ovládania preraďovania ......................................................... 91
Kryt batožinového priestoru ........................................... 148
Kryt, Kryt batožinového priestoru .............................. 148

Kľúč
- Systém inteligentného kľúča .................................. 264
- Vybitie batérie inteligentného kľúča ................ 266
Kľúče .................................................................................................. 163
- Pre systém inteligentného kľúča ........................ 167
Kúrenie
- Prevádzka kúrenia a klimatizácie ....................... 224
Kvapalina
- Brzdová kvapalina ........................................................... 471
- Chladiaca kvapalina invertora ............................... 465
- Chladiaca kvapalina motora ................................... 464
- Kvapalina ostrekovača okien ..................... 461, 474
- Motorový olej ....................................................................... 466
- Prevodová kvapalina ..................................................... 471
Kvapalina ostrekovača okien ............................. 461, 474

L

Lakťová opierka ............................................................................ 36
Lampičky na čítanie ............................................................... 158
Lítium-iónová (Li-ion) batéria ................................................ 3

M

Mechanický kľúč (Systém
inteligentného kľúča) ............................................................ 164
Merač výkonu ................................................................................. 84
Meradlo dostupného nabitia
lítium-iónovej batérie ............................................................... 85
Merače a ukazovatele ............................................................. 81
- Ovládanie jasu prístrojov .............................................. 85
Model s motorom KR15DDT ........................................... 463
Monitor pre zobrazenie priestoru
za vozidlom ................................................................................... 205
Montáž ťažného zariadenia (pre Európu) ............. 403
Motor

- Ak sa vaše vozidlo prehrieva .................................. 445
- Chladiaci systém motora ........................................... 464
- Kontrola hladiny chladiacej

kvapaliny motora ............................................................. 464
- Kontrola hladiny motorového oleja .................. 466
- Kontrolné miesta v

motorovom priestore ................................................... 463
- Motorový olej ....................................................................... 466
- Sériové číslo motora ...................................................... 502
- Technické údaje motora ............................................ 500
- Výmena chladiacej kvapaliny motora ............. 464
- Výmena motorového oleja a filtra ..................... 467

N

Nabíjačka
- Bezdrôtová nabíjačka ................................................... 142
- Konektor nabíjania USB (Universal Serial Bus –

univerzálna sériová zbernica) ................................. 141
Nadpisy
- Identifikačný štítok vozidla ....................................... 502
- Identifikačné číslo vozidla (VIN) ............................. 502
- Sériové číslo motora ...................................................... 502
- Štítok na pneumatike ................................................... 502
- Štítok s technickými údajmi

o klimatizácii ........................................................................ 503
Naplánovaná údržba ............................................................. 459
Nastavenia zvuku ..................................................................... 236
Nastavenie sedadla, Predné sedadlá ........................... 28
Nastavenie výšky ramenného pásu, pre
predné sedadlá ............................................................................. 43
Nastavenie zacielenia svetlometov ............................ 131
Nastaviteľná podlaha pre batožinu .......................... 149
Naštartovanie pripojením na cudzí zdroj .............. 443
Naštartovanie roztlačením ............................................... 445
NATS (systém na ochranu proti

Index 515



(520,1)

516 Index

krádeži NISSAN) .......................................................................... 179
Núdzová súprava na opravu pneumatiky
s defektom ........................................................................ 439, 493

O

Obmedzovač rýchlosti ......................................................... 323
Obnovenie po opustení vozovky ................................. 262
Odomknutie pomocou držadla vnútri ..................... 165
Odporúčané kvapaliny/mazadlá a objemy ......... 496
Odporúčané viskózne číslo podľa
normy SAE ..................................................................................... 498
Odstránenie kolesa ................................................................. 491

...
Okno(-á)
- Elektricky ovládané okná ........................................... 152
- Čistenie ........................................................................ 453, 455
Olej
- Kontrola hladiny motorového oleja .................. 466
- Motorový olej ....................................................................... 466
- Výmena motorového oleja a filtra ..................... 467
Opatrenia k ovládaniu audio systému .................... 230
Opatrenia proti cestnej nehode .......................................... 7
Opierky hlavy .................................................................................. 37
Oprava pneumatiky s defektom .................................. 439
Osvetlenia vnútorného priestoru ................................ 158
Osvetlenie batožinového priestoru ........................... 158
Overovacie čísla frekvencie .............................................. 505
Ovládanie jasu
- Prístrojový panel .................................................................. 85
Ovládanie jasu prístrojov ....................................................... 85

P

Palivo
- Informácie o palive ......................................................... 498

- Oktánové číslo paliva .................................................... 498
- Spotreba paliva .................................................................. 399
- Ukazovateľ ................................................................................ 85
- Veko plniaceho hrdla palivovej nádrže .......... 185
Palubný počítač ......................................................................... 120
Parkovací snímač
- ProPILOT Park ..................................................................... 417
Parkovacia brzda
- Kontrolka elektronickej parkovacej brzdy ........ 90
Parkovacie pomôcky ............................................................. 274
Parkovanie ..................................................................................... 400
- Parkovacia brzda .............................................................. 192
Pneumatika
- Inštalácia pneumatiky .................................................. 492
- Núdzová súprava na opravu pneumatiky

s defektom ............................................................................ 439
- Odstránenie kolesa ......................................................... 491
- Oprava pneumatiky s defektom .......................... 439
- Príprava nástrojov ........................................................... 489
- Ukladanie poškodenej pneumatiky

a náradia ................................................................................. 493
Pneumatiky
- Defekt pneumatiky .......................................................... 439
- Opotrebovanie a

poškodenie pneumatiky. ............................................ 487
- Pneumatiky a kolesá ........................................ 486, 501
- Reťaze na pneumatiky ................................................. 487
- Rotácia pneumatiky ....................................................... 487
- Systém sledovania tlaku v

pneumatikách (TPMS) ...................................... 259, 439
- Systém výstrahy nízkeho tlaku

v pneumatikách ................................................................ 259
- Štítok na pneumatike ................................................... 502
- Tlak v pneumatike ........................................................... 402
- Tlak vzduchu v pneumatike .................................... 486

- Typy pneumatík ................................................................ 486
- Vek pneumatiky ................................................................ 488
- Vybavenie pneumatikami .......................................... 433
Pneumatiky a kolesá ............................................................. 486
Podmienky a obmedzenia detekcie parkovacieho
snímača (sonar) ......................................................................... 430
Podmienky a obmedzenia funkcie detekcie
ProPILOT Park ............................................................................. 431
Podmienky detekcie a obmedzenia pre monitor
inteligentného sledovania okolia ................................. 431
Pohon 4 kolies (4WD) ............................................................ 273
Poistky ............................................................................................... 477
Počítadlo jazdy ........................................................................... 121
Počítadlo prejdenej vzdialenosti ..................................... 83
Počítadlo prejdenej vzdialenosti jazdy .................... 121
Polohy spínača napájania ................................................. 265
Pomoc pri jazde do strany ............................................... 274
Pomoc pri jazde vpred ......................................................... 274
Pomoc pri jazde vzad ........................................................... 274
Port pripojenia USB (Universal Serial Bus) ............ 242
Pozornosť pri šoférovaní .................................................... 264
Právne požiadavky na nastavenie
lúča svetlometu ......................................................................... 484
Pred použitím núdzovej súpravy na opravu pneu-
matiky s defektom .................................................................. 440
Pred spustením systému e-POWER ........................... 257
Predné sedadlo, Nastavenie
predného sedadla ....................................................................... 28
Prehriatie, ak sa vaše vozidlo prehrieva ................ 445
Prerušiteľné spojky ................................................................. 478
Prevádzkové preventívne opatrenia ......................... 401
Preventívne opatrenia
- Bezpečnosť jazdy ............................................................. 262
- Jazda na nespevnených cestách a

v teréne .................................................................................... 262
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- Obsluha audio systému .............................................. 230
- Používanie bezpečnostného pásu ........................ 40
- Preventívne opatrenia k brzdeniu ...................... 404
- Preventívne opatrenia k doplnkovému

systému zaistenia ............................................................... 61
- Pri štartovaní a jazde .................................................... 257
- Systému e-POWER .................................................................. 5
- Údržba ....................................................................................... 461
Prevodová kvapalina ............................................................. 471
Prieduchy ........................................................................................ 223
Priemerná rýchlosť .................................................................. 121
Priemerná spotreba paliva ............................................... 121
Príprava nástrojov ................................................................... 489
Príručka riešenia problémov
- Systémy asistenta vodiča .......................................... 279
Prístrojový panel .......................................................................... 79
ProPILOT Assist .......................................................................... 344
- ProPILOT Park ..................................................................... 417
ProPILOT Assist s Navi-link
- CRUISE Navi Link ............................................................... 362
- Speed Limit Link ................................................................ 360
ProPILOT Park ............................................................................. 417
Proti krádeži (NATS (systém na ochranu proti
krádeži NISSAN)), štart motora ...................................... 179
Protikorózna ochrana ........................................................... 455
Prvky zaistenia detí .................................................................... 45
Puzdro vzduchového filtra ................................................ 472

R

Rádio
- NissanConnect ................................................................... 199
Rádio FM-AM s pripojovacím portom USB (univer-
zálna sériová zbernica) ........................................................ 236
Rýchlosť a priemerná rýchlosť ...................................... 121
Režim ECO ..................................................................................... 268

Režim EV ............................................................................................ 11
Režim konvenčného (pevná rýchlosť) tempomatu
(bez systému ProPILOT Assist) ...................................... 341
Režim konvenčného (pevná rýchlosť) tempomatu
(so systémom ProPILOT Assist) .................................... 372
Režim podržania neutrálu ................................................. 272
Režim ŠPORT ............................................................................... 269
Režim SNEH ................................................................................... 268
Režim ŠTANDARD ..................................................................... 268
Režim TERÉN ................................................................................ 268
Rekuperačná brzda ....................................................................... 3
Riadenie
- Elektrický posilňovač riadenia ............................... 404
- Spínač ovládania audia na volante ................... 243
- Volant ........................................................................................ 187
Riadenie podvozku .................................................................. 409
Rozmery ........................................................................................... 501
Rozpoznanie pohyblivých objektov (MOD) .......... 220
Rozpoznanie prívesu ............................................................. 402
Rozpoznávanie dopravných značiek (TSR) .......... 283

S

Sedadlo(-á)
- Sedadlá ........................................................................................ 28
- Systém automatického nastavenia polôh

pre vodiča .............................................................................. 190
- Vyhrievané sedadlá .................................................. 31, 34
Signál núdzového zastavenia ........................................ 438
Slnečné clony .............................................................................. 157
Sonar
- Systém parkovacieho snímača (sonaru) ........ 412
- Zadné automatické brzdenie (RAB) ................... 393
SOS tlačidlo (pozrite si časť Systém hovoru na linku
núdzových služieb eCall/SOS) ....................................... 143
Speed Limit Link

- Modely so systémom ProPILOT Assist
(s Navi-link) ............................................................................ 360

- Modely bez systému ProPILOT Assist .............. 335
- Modely so systémom ProPILOT Assist

(bez Navi-link) ...................................................................... 359
Spínač
- Automatický prepínač polohy pohonu ........... 190
- Spínač asistenta riadenia .......................................... 368
- Spínač elektrickej zámky dverí .............................. 166
- Spínač hmloviek ................................................................ 134
- Spínač ovládania audia na volante ................... 243
- Spínač polohy P ................................................................. 270
- Spínač režimu EV ................................................................ 11
- Spínač smerových svetiel .......................................... 134
- Spínač stieračov a ostrekovača ........................... 135
- Spínač svetlometov ........................................................ 126
- Spínač výstražných svetiel ....................................... 438
- Spínač vyhrievania .......................................................... 138
- Systém hovoru na linku núdzových

služieb eCall/SOS ............................................................. 143
- Volič režimu jazdy ............................................................ 267
Spínač asistenta riadenia .................................................. 368
Spínač hmloviek ........................................................................ 134
Spínač ostrekovača
- Činnosť stierača a ostrekovača

zadného okna ..................................................................... 137
- Spínač stieračov a ostrekovača ........................... 135
Spínač osvetlenia interiéru ............................................... 157
Spínač ovládania audia na volante ........................... 243
Spínač ovládania klesania zo svahu ......................... 411
Spínač polohy P ......................................................................... 270
Spínač smerových svetiel .................................................. 134
Spínač stierača a ostrekovača
zadného okna ............................................................................. 137
Spínač stieračov a ostrekovača ................................... 135
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Spínač výstražných svetiel ................................................ 438
Spínač vyhrievaného volantu ......................................... 139
Spínač vyhrievania .................................................................. 138
Spínač zapnutia ......................................................................... 264
- Polohy spínača napájania ......................................... 265
Spodná priehradka konzoly ............................................. 147
Starostlivosť o vzhľad
- Starostlivosť o vzhľad exteriéru ........................... 452
- Starostlivosť o vzhľad interiéru ............................ 454
Stierač
- Lišta stierača zadného skla ..................................... 473
- Lišty stieračov ..................................................................... 473
- Spínač stieračov a ostrekovača ........................... 135
Strešný nosič ............................................................................... 151
Strešné okno ................................................................................ 155
Svetlá zrkadla v slnečnej clone ..................................... 159
Svetlo
- Indikátory ................................................................................... 94
- Interiérové svetlá .............................................................. 157
- Kontrolky, indikátory a

zvukové upozornenia ...................................................... 89
- Lampičky na čítanie ....................................................... 158
- Osvetlenia vnútorného priestoru ........................ 158
- Osvetlenie batožinového priestoru ................... 158
- Spínač hmloviek ................................................................ 134
- Spínač svetlometov ........................................................ 126
- Výmena .................................................................................... 460
- Výmena žiarovky ................................................. 460, 481
- Výmena žiarovky svetlometov .............................. 482
- Zadné osobné svetlá ..................................................... 158
Svetlomety
- Spínač svetlometov ........................................................ 126
- Výmena žiarovky .............................................................. 482
Systém airbagov
- Doplnkový systém bočných airbagov ........ 61, 72

- Doplnkový systém
predných airbagov .................................................... 61, 67

- Doplnkový systém záclonových
bočných airbagov ...................................................... 61, 72

- Doplňujúci predný, stredový a bočný systém
air bagov .................................................................................... 61

- Kontrolka airbagu ............................................................... 65
- Výstražné štítky airbagov ............................................. 65
Systém automatického nastavenia polôh
pre vodiča ....................................................................................... 190
Systém e-Pedal Step .................................................................... 9
Systém elektrického
ovládania preraďovania ...................................................... 269
Systém hovoru na linku núdzových
služieb eCall/SOS ..................................................................... 143
Systém imobilizéra .................................................................. 179
Systém inteligentného kľúča ............................. 167, 264
- Diaľkové bezkľúčové ovládanie ............................ 175
- Prevádzkový dosah kľúča ......................................... 169
Systém inteligentného riadenia trasy ...................... 409
Systém inteligentného
tempomatu (ICC) ......................................................... 327, 355
Systém inteligentného upozornenia na
pozornosť vodiča ..................................................................... 391
Systém monitora inteligentného
sledovania okolia ...................................................................... 211
Systém núdzového asistenta jazdných
pruhov (ELA) ................................................................................. 296
Systém núdzového vypnutia ................................................. 8
Systém ovládania klesania zo svahu ....................... 410
Systém parkovacieho snímača (sonaru) ............... 412
Systém pomoci rozjazdu do kopca ........................... 410
Systém predných airbagov ................................................. 67
Systém predpínačov
bezpečnostných pásov ................................................. 65, 73

Systém RAB ................................................................................... 393
Systém regulácie zmeny napätia ................................ 477
Systém režimu ECO
- Záznam jazdy ECO ............................................................. 86
Systém režimu garáže ......................................................... 184
Systém Super Lock ................................................................. 164
Systém svetiel na denné svietenie (DRL) ............... 131
Systém VSP ...................................................................................... 12
Systém výstrahy nízkeho tlaku v pneumatikách
(pozri Systém sledovania tlaku v
pneumatikách (TPMS)) ......................................................... 259
Systém zaistenia detí ISOFIX .............................................. 52
Systém zvuk približujúceho sa vozidla pre
chodcov (VSP) ................................................................................ 12
Systému e-POWER .......................................................................... 2
- Indikátor spustenia systému e-POWER .......... 110
- Núdzové vypnutie systému e-POWER ............. 438
- Preventívne opatrenia systému e-POWER .......... 5
- Výstražná kontrolka systému e-POWER ........... 91
Systémy asistenta vodiča .................................................. 274
- Všeobecný sprievodca

odstraňovaním porúch ................................................ 279
Systémy doplnkových airbagov
- Doplnkový systém bočných airbagov ................ 72
- Doplnkový systém záclonových

bočných airbagov ............................................................... 72

...

...
...
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Š
Šoférovanie v chladnom počasí ................................ 433

- Spustenie systému e-POWER .............................. 266

Štartovanie
- Naštartovanie pripojením na

cudzí zdroj .......................................................................... 443
- Naštartovanie roztlačením .................................... 445
- Preventívne opatrenia k štartovaniu

a riadeniu ............................................................................. 257
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...

Tempomat
- Konvenčný režim tempomatu

(fixná rýchlosť)

...

.................................................... 341, 372
- Ovládanie tempomatu (bez systému ProPILOT

Assist) (pozrite si režim konvenčného (pevná
rýchlosť) tempomatu)

...

................................................ 341
- Systém inteligentného

tempomatu (ICC)

...

.............................................. 327, 355
- Tempomat (bez asistenta ProPILOT

Assist )

...

.................................................................................... 326
- Tempomat (so systémom ProPILOT Assist)

(pozrite si režim konvenčného (pevná
rýchlosť) tempomatu)

...

................................................ 372
Tienidlo (zadné)

...

....................................................................... 157
Tipy na úspornú jazdu

...

...................................................... 398
Tlačidlový spínač napájania

...
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11 Informácie o čerpacích staniciach
MEVHT33A1-65089696-9315-4E34-8D54-D9EB5966EB4C

INFORMÁCIE O PALIVE:
MEVHT33A1-2C01D4FF-9843-4D63-B45E-70CFE4EEB783

Benzínový motor (model s trojcestným katalyzátorom)
MEVHT33A1-B090365B-DEC9-4237-AA5C-4F097E884481

UPOZORNENIE
Nepoužívajte olovnatý benzín. Používanie
olovnatého benzínu poškodzuje trojcestný ka-
talyzátor.

S výnimkou Ukrajiny:

Kompatibilné palivá pre benzínové motory (pre
Európu)

Benzínové motory sú kompatibilné so súčasnými a
budúcimi európskymi normami pre biopalivá.

Benzín spĺňajúci normu
EN228 a zmiešaný s bio-
palivom spĺňajúci normu

EN15376.

Použite BEZOLOVNATÝ PRÉMIOVÝ benzín s oktá-
novým číslom aspoň 95 (VOČ).

Ak sa nepoužíva prémiový bezolovnatý benzín,
môže sa použiť ŠTANDARDNÝ BEZOLOVNATÝ ben-
zín s oktánovým číslom najmenej 91 (VOČ) pri
mierne zníženom výkone. Aj napriek tomu pre
dosiahnutie maximálneho výkonu vozidla a maxi-
málnej možnej schopnosti jazdy vám odporúčame
používať prémiový bezolovnatý benzín.

Pre Ukrajinu:
Používajte BEŽNÝ BEZOLOVNATÝ benzín s oktáno-
vým číslom aspoň 91 (VOČ).

ODPORÚČANÝ MOTOROVÝ OLEJ
MEVHT33A1-F5A9AF76-18BF-48BC-877D-8F48F0AA5F27

Pozrite si časť “Odporúčané kvapaliny/mazadlá a
objemy” (Str. 496).

TLAK VZDUCHU V STUDENEJ PNEUMATIKE
MEVHT33A1-02F03445-CAD7-4CC4-A25E-15D4C27C5795

Pozrite si štítok o pneumatikách prilepený k
strednému stĺpiku na strane vodiča.

MEVHT33A1-C9524505-68F3-45D5-BFA7-19C7BE997F9C
* V prípade núdze... 437

(Pneumatika s defektom, systém e-POWER sa
nespustí, prehriatie, ťahanie)

* Ako spustiť systém e-POWER... 253
* Ako správne čítať merače a ukazovatele... 75
* Údržba a starostlivosť svojpomocne... 457
* Technické informácie... 495
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