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Elektronikus rögzítőfék kapcsolója

Világítás kapcsolója

Sebességtartó/Korlátozó rendszer kapcsolója

Gépjármű információ & menüvezérlés kapcsolói

Kombinált irányjelző/Tompított fényszóró/Ablaktörlő &
ablakmosó kapcsoló

Váltófülek

Audiorendszer & Telefon vezérlőgombok

Utastér áttekintése



Műszerfal
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Gyújtáskapcsoló

Multifunkciós érintőképernyő/Rear View monitor/Around View
monitor kijelző

Audiorendszer

Középső konzol kapcsolói
- Ülésfűtés (ha van)
- Vészvillogó kapcsolója
- Motor Stop/Start rendszer / ON/OFF kapcsoló
- Elektronikus parkoló szenzor OFF kapcsoló

Légkondicionáló vezérlőpanel
- Fűtő- & Légkondicionáló rendszer
- Első/Hátsó ablak párátlanítója

Drive üzemmód kiválasztása

INFINITI multifunkciós vezérlő

Műszerfal



Műszerek és mérőórák
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Kilométeróra

Üzemanyagszint visszajelző

Gépjármű információs kijelzője

Felső kijelző

Fordulatszámmérő

Hűtőfolyadék hőmérsékletének
visszajelzője

Műszerek és mérőórák
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Ajtók – Nyitás és Zárás

Az ajtókat, illetve a csomagtér ajtaját kinyithatja és bezárhatja a zárás ,
illetve a nyitás gombok intelligens kulcson történő megnyomásával.
Vészhelyzet esetére egy mechanikus kulcs is található az intelligens
kulcsban. A mechanikus kulcs kioldásához húzza el a fület és húzza ki
a kulcsot.

Intelligens kulcsrendszer

Az intelligens kulcsrendszer egy olyan rendszer, amely lehetővé teszi az ajtók
és a csomagtartó kulcs nélküli nyitását és zárását, ha az intelligens kulcs
hatótávolságon belül van . Az ajtó kinyitásához érintsemeg az ajtónyitó
fogantyú belső felét és húzzameg a fogantyút a nyitáshoz. Az ajtók
zárásához nyomjameg az ajtónyitó fogantyún található érzékelőt .

Lopásgátló rendszer
Ha a rendszer élesítve van, egy hallgató és látható riasztás lép életbe az
ajtók, a csomagtartó vagy a motorháztető kinyitásakor.

A gépjármű bezárása után a rendszer
automatikusan élesítésre kerül.
A visszajelző lámpa villog, jelezve,
hogy a rendszer élesítve van. A riasztó kb.
15 másodperc elteltével lép működésbe.
A riasztó kikapcsol, ha a gépjárművet
kinyitja.

AzÖn gépjárművében opcionális kiegészítőként rendelkezésre állhat az ún.
vontatás elleni védelem, amely akkor hozzaműködésbe a riasztót, ha a gépjármű
dőlésszögemegváltozik. Ezen felül a járműben lehet egymozgásérzékelő is,
amely akkor hozzaműködésbe a riasztót, hamozgást érzékel az utastérben.

A vontatás elleni védelmet, illetve a
mozgásérzékelőket kikapcsolhatja
a belső visszapillantó tükör felett
található kapcsolókkal. Ahhoz, hogy
a vontatás elleni védelmet, illetve
a mozgásérzékelőket kiiktathassa
a riasztórendszerből a következők
szerint járjon el:

1. Állítsa le a motort.
2. Nyomja meg a kapcsolót (belső mozgásérzékelő deaktiválása)

vagy (vontatás elleni védelem deaktiválása).
A visszajelző lámpa villog/világít, így erősítve meg az adott
funkció(k) deaktiválását.

3. Zárja be a gépjárművet.
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Első ülések és fejtámlák beállítása
ELSŐ ÜLÉSEK MANUÁLIS BEÁLLÍTÁSA

Húzza meg az ülés horizontális állításához

Forgassa el a gombot, hogy az első ülés szögét megváltoztathassa

Húzzameg/nyomjameg a kart az üléslap emeléséhez/leengedéséhez

Forgassa el a gombot, hogy az első ülés háttámlájának szögét
megváltoztathassa

Nyomja meg a gombokat az üléstámla kontúrjának beállításához

ELSŐ ÜLÉSEK ELEKTROMOS BEÁLLÍTÁSA

Mozgassa a kapcsolót, hogy az ülést
horizontálisan beállíthassa

Mozgassa a kapcsolót, hogy az üléstámla
szögét beállíthassa

Mozgassa a kapcsoló elejét vagy hátulját,
hogy az ülés szögét beállíthassa vagy az
ülőlapot felemelhesse/leereszthesse

Nyomja meg a gombokat az üléstámla
kontúrjának beállításához

FEjTÁMLA BEÁLLÍTÁSA
Nyomja meg a gombot és emelje
fel/engedje le a fejtámlát, amíg a
kívánt pozíciót el nem éri. A beállítás
után ellenőrizze, hogy a rögzítőszem a
bevágások valamelyikébe beilleszkedett.

Az ülések automatikus beállítása
Az automatikus vezető oldali ülés pozícionáló
rendszerévelmaximumháromüléspozíciót
és külső tükör beállítást is eltárolhat.

A beállítások eltárolásához:

1. Állítsa be az üléseket
2. Állítsa be a külső tükröket
3. Röviden nyomja meg a memóriagombot , majd nyomja meg

és tartsa lenyomva az 1, 2 vagy 3 pozíciógombot három
másodpercen belül Egy hangjelzés szólal meg, ha a beállítások
rögzítésre kerültek a memóriában.

A beállítások előhívásához nyomja meg a kívánt gombot.

Kormánykerék beállítása

Nyomja meg a rögzítőkart és állítsa be a
kormánykereket a kívánt pozícióba.

A beállítás után erősen nyomja vissza a rögzítőkart
a megfelelő pozícióba, hogy rögzíthesse a
kormánykereket.
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Az első utas oldali légzsák automatikus
deaktiválása
Az első utas oldali légzsákot automatikusan deaktiváló rendszer elemzi az
első utas oldali ülésen helyet foglaló utas súlyát.
Az elemzés eredményétől függően a rendszer engedélyezi vagy letiltja az
első utas oldali légzsák használatát.
Ha az első utas oldali ülésre egy
hátrafelé néző gyermekülést szerelt, a
<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző
lámpának fel kell villannia és ebben
az állásban kell maradnia a rendszer
önellenőrzése után. Ilyen esetben az
első utas oldali légzsák deaktiválásra
került. A rendszer nem kapcsolja ki az utas oldali oldallégzsákokat és a
függönylégzsákokat.

Elektronikus rögzítőfék

A rögzítőfék behúzáshoz nyomja meg
az elektronikus rögzítőfék karját ,
függetlenül attól, hogy a gyújtáskapcsoló
milyen pozícióban van.
A rögzítőfék kioldásához húzza meg az
elektronikus rögzítőfék karját, miközben a
gyújtáskapcsoló ON állásban van.

Automatikus sebességváltóval szerelt modellek esetében az elektronikus
rögzítőfék automatikusan kioldásra kerül, ha a gázpedált az elinduláshoz
lenyomja.

Fényszóró kapcsolója

A fényszóró kapcsolója a következő pozíciókba állítható:

Bal oldali parkolólámpa felkapcsolva.

Jobb oldali parkolólámpa felkapcsolva.

Szélességjelző lámpák, rendszámtábla világítása és a kombinált
műszer világítása felkapcsolva.

Automatikus fényszóróval szerelt modellek: fényszórók automatikus
fel-/lekapcsolása, függően a környezeti fényviszonyoktól/nappali
menetfény felkapcsolása.

Tompított fényszóró/távolsági fényszóró.
Váltás a tompított és a távolsági fényszóró között a kombinált
kapcsoló használatával (lásd: 11. oldal).

Hátsó ködlámpa kapcsolója.

Első ködlámpa kapcsolója.
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Kombinált kapcsoló
A kombinált kapcsoló a sebességtartó rendszer kapcsolója felett található
és az alábbi funkciókkal rendelkezik.

A távolsági fényszóró
felkapcsolásához nyomja
meg a kombinált kapcsolót
lefelé, ha a fényszóró
kapcsolója <AUTO> vagy

állásban van.

A távolsági fényszóró felvillantásához húzzameg a kapcsolót sajátmaga felé.

Nyomja fel vagy le a kapcsolót, hogy a jobb/bal irányjelzőt működésbe
hozhassa.

Távolsági fényszóró asszisztens (ha van)
A távolsági fényszóró asszisztens automatikusan
tompított fényszóróra vált a távolsági fényszóróról,
amikor a fényszóró kapcsolója <AUTO> állásban
van, ha a távolsági fényszóró van kiválasztva és a
rendszer érzékeli a szembe közeledő gépjárművet
vagy az elöl haladó járművet. Ha a rendszer már
nem érzékeli a gépjárművet, visszavált tompított fényszóróról távolsági
fényszóróra. A távolsági fényszóró visszajelző lámpája világít a
műszerfal panelen, ha a rendszer aktív.

A távolsági fényszóró asszisztens nem működik, ha a gépjármű sebessége
40 km/h alatti.

ABLAKTöRLŐK ÉS SZÉLvÉdŐMOSó

Nyomja meg a szélvédőmosó és az ablaktörlők működtetéséhez.

Forgassa el a kapcsolót, hogy a
következőket kiválaszthassa:

Automatikus ablaktörlő,
alacsony érzékenység.

Automatikus ablaktörlő,
magas érzékenység.

Folyamatos törlés, lassú.

Folyamatos törlés, gyors.

HÁTSó ABLAKTöRLŐ ÉS MOSó

Forgassa el a kapcsolót,
hogy a következőket
kiválaszthassa:

Letörli az ablakot
mosófolyadék
használatával,
majd visszatér
a szakaszos
törléshez

Szakaszos törlés

Off

Letörli az ablakot mosófolyadék használatával
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Gyújtáskapcsoló pozíció
A gyújtáskapcsoló a következő
pozíciókba állítható:

OFF pozíció. Az ajtó kinyitása
után a kormánykerék
bezáródik. A fogyasztók
számára nincs tápellátás.

ACC pozíció – néhány fogyasztó
elektromos ellátása, például az
ablaktörlő.

ON pozíció – az összes fogyasztó elektromos ellátása. Dízel
modellek esetében: az izzítógyertyák alacsony hőmérséklet esetén
melegíteni kezdik a motort.

START pozíció: működésbe hozza az önindítót a motor indításához.

Műszerfal fényerejének beállítása
A műszerfalon található fényérzékelő automatikusan szabályozza a
műszerfal fényerejét. Nappal a műszerfal világítása nem működik.

A műszerfal megvilágításának
fényereje beállítható a műszerfalon
található fényerő beállító gombbal

.

óra beállítások
Az óra beállításai a következők
szerint módosíthatók:

1. Nyomja meg a <Menu>
gombot az INFINITI
vezérlőn

2. Érintse meg a
[BEÁLLÍTÁSOK] gombot

3. Válassza ki a beállítani
kívánt elemet:
- Óra megjelenítése a kijelzőn, be/ki
- Nyári időszámítás
- Óra formátuma [12h/24h]
- Időzóna
- Óra eltolásának beállítása
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Elektromos ablakemelők és külső tükrök
FŐKApCSOLó MűKödÉSE
Az összes elektromos ablak, illetve a külső tükrökműködtethetők a vezető
oldalán található főkapcsolóval.

Elektromos ablakok
NYITÁSA/ZÁRÁSA.

Letiltja a hátsó utasok
ablakainak hátsó utasok által
történő működtetését.

Kiválaszthatja a bal (L) /
jobb (R) oldali tükröt.

Beállíthatja a külső tükröt.

Be-/kihajthatja a külső tükröt.

ELEKTROMOS ABLAK KÉNyELMI NyITÁS/ZÁRÁS

Az intelligens kulcs használatával a következők szerint kinyithatja/
bezárhatja a gépjárművet, illetve ezzel egy időben lehúzhatja/felhúzhatja
az összes elektromos ablakot:

A gépjármű bezárásához és az
elektromos ablakokezzel egy időben
történő felhúzásához érintsemeg az
ajtónyitó fogantyú felületén található
érzékelőt , amíg az ablakok
felhúzásra nemkerülnek.

A gépjármű kinyitásához és az elektromos ablakok ezzel egy időben
történő lehúzásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az
intelligens kulcson, amíg az ablakok a kívánt pozíciót el nem érik.

Napellenző működtetése
A napellenző csak akkor működik, ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja.

A napellenző nyitásához vagy zárásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a kapcsoló NYITÁS
vagy ZÁRÁS oldalát, majd engedje el, ha a
napellenző elérte a kívánt pozíciót.

A napellenző teljes kinyitásához vagy behúzásához röviden nyomja meg
a kapcsoló NYITÁS vagy ZÁRÁS oldalát, majd engedje el. Ahhoz,
hogy a napellenzőt az automatikus nyitás/zárás közben megállíthassa,
nyomja meg a kapcsoló valamelyik oldalát.

Automatikusan elsötétedő visszapillantó
tükör

A belső visszapillantó tükör
(és a külső visszapillantó
tükör a vezető oldalán)
automatikusan elsötétedik,
ha a gyújtáskapcsoló ON
állásban van, illetve a hátulról
érkező gépjármű fénycsóvája
eléri a visszapillantó tükörben
található érzékelőt .

Az elsötétítés nem működik, ha a sebességváltó hátrameneti fokozatban
van vagy a belső lámpa fel van kapcsolva.
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Kormánykerék vezérlői (bal oldal)

BAL/JOBB nyíl:
előhívhatja és
navigálhat a gépjármű
információs kijelzőjén
található menüsávon.

FEL/LE nyíl:
navigálhat a gépjármű
információs kijelzőjén
látható menükben.

<OK> gomb:
megerősítheti a
kiválasztást.

VISSZA gomb: visszatérhet az előző képernyőre.

Kormánykerék vezérlői (jobb oldal)

Hangvezérlés
gombja: megnyomva
elindíthatja a
hangfelismerő
rendszert. A
hangfelismerés
törléséhez mondja ki
az “Exit” parancsot
vagy nyomja
meg és tartsa
lenyomva a gombot
5 másodpercig.

Hangerő fel (+)/
le (-): megnyomva
beállíthatja az audiorendszer/telefon hangerejét.

Némítás: elnémíthatja a hangot.

Hívás 'elutasítása' gomb: befejezheti a telefonhívást vagy
elutasíthatja a bejövő hívást.

Hívás 'fogadása' gomb: megnyomva kiválaszthatja a telefon
menüjét/hívást kezdeményezhet.
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Gépjármű információs kijelzője

A gépjármű információs kijelzője középen, a fordulatszámmérő és a
kilométeróra között helyezkedikel és a következő információkat jeleníti meg:

Külső levegőhőmérséklet vagy sebesség.

Idő.

Szöveg-/adatmező.

Menüsáv.

Kiválasztott vezetési program.

Sebességváltó pozíciója (automatikus sebességváltóval szereltmodellek).

Motor Stop/Start rendszer visszajelző lámpája.

A menüsáv előhívásához nyomja meg a bal vagy a jobb nyilat a
kormánykeréken. A menüsáv pár másodperces inaktivitás után eltűnik.

A szöveg-/adatmező megjeleníti a kiválasztott menüket, al-menüket,
üzeneteket, rendszerbeállításokat és fedélzeti számítógép adatokat.

A gépjármű specifikációjától függően a következő menük közül választhat:

• [Trip] - Fedélzeti számítógép adatai
• [Navi] - Navigációs utasítások
• [Audio] - Audiobeállítások
• [Tel] - Telefonszolgáltatás állapota
• [Assist] - Vezetési segéd beállításai
• [Serv] - Szolgáltatások beállításai

A kormánykeréken található és gombokat használva navigálhat a
menükben, majd használja az <OK> gombot a kiválasztás megerősítéséhez
és/vagy a beállítás elmentéséhez.

Használja a VISSZA gombot az előző képernyőhöz való visszatéréshez
vagy a menüből való kilépéshez.
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Középső multifunkciós vezérlőpanel

A középső multifunkciós vezérlőpanel a középső panelen található és
a képernyőn történő érintéssel/suhintással vagy az INFINITI vezérlővel
használható.

A következő menük választhatók ki:

• Navigáció (ha van)
• Telefon
• Alkalmazások
• Információ
• Beállítások

AZ INFINITI vEZÉRLŐ

Navigációs rendszerrel ellátott
modellek:
Nyomja meg a <MAP/VOICE>
gombot, hogy a gépjármű aktuális
helyét megjeleníthesse, majd
nyomja meg újra a menüsáv
megjelenítéséhez. Nyomja
meg és tartsa lenyomva az
utolsó navigációs utasítás
megismétléséhez.

Navigációs rendszerrel nem szerelt
modellek:
Nyomja meg a gombot a
kihangosítós telefon képernyőjének
megjelenítéséhez.

Nyomja meg a gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a gombot, hogy a parancsikonokmenüt
kiválaszthassa vagy a kiválasztást megerősíthesse. Nyomja meg a
nyíl gombokat, hogy a menü elemeket átlapozhassa. Forgassa el a
gombot, hogy a térképet nagyíthassa/kicsinyíthesse.
Nyomja meg a VISSZA gombot, hogy az előző képernyőre
visszaléphessen.

Nyomja meg a gombot, hogy az audio képernyőt megjeleníthesse.
Ha a gombot olyankor nyomja meg, amikor az audio képernyő
látható, a források listája megjelenik.

Around View monitorral szerelt modellek:
Nyomja meg a gombot, hogy az Around View monitor képernyőjét
megjeleníthesse. A kamera nézet csak akkor jeleníthető meg, ha a
gyújtáskapcsoló ON állásban van.
Around View monitorral nem rendelkező modellek: nyomja meg a
gombot, hogy beállíthassa a kijelző fényerejét, nyomja meg és tartsa
lenyomva, hogy a kijelzőt be-/kikapcsolhassa.
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Automatikus sebességváltó működése
Az automatikus sebességváltót úgy tervezték,
hogy a fékpedált le KELL nyomni mielőtt a P
(parkolás) állásból egyéb állásba vált, miközben
a gyújtáskapcsoló ON állásban van.

Amikor a gépjárművel parkol, válassza ki a P
állást. Győződjön meg róla, hogy a gépjármű
teljesen megállt, mielőtt a parkolás (P) gombot

megnyomja.

Ha a gyújtáskapcsolót olyankor kapcsolja ki,
amikor a D (haladás) vagy R (hátramenet) állás
van kiválasztva, a sebességváltó automatikusan
N (üres) állásba vált.

dRIvE pROGRAM KIvÁLASZTÁSA
A programválasztó gomb lehetővé teszi, hogy három különböző
vezetési program közül válasszon, három különböző vezetési
karakterisztikával:
E Gazdaságos: kényelmes és gazdaságos vezetéshez.
S Sportos: sportos vezetéshez.
M Manuális: manuális sebességváltáshoz.

Hamegnyomja a programválasztó gombot, a kiválasztott program (E, S vagy M)
megjelenika gépjármű információs kijelzőjén .

Az M programban a manuális sebességváltáshoz használja
a kormánykerékmögött található váltófüleket.

Bal váltófül: visszaváltás.

Jobb váltófül: felkapcsolás.

Ha a váltófüleket olyankorműködteti, amikor a gazdaságos
(E) vagy sportos (S) vezetési program került kiválasztásra, a sebességváltó
manuális üzemmódba vált egy rövid időre,majd visszatér az előzőleg
kiválasztott (E vagy S) programra, amint azt a forgalmi helyzet lehetővé teszi.

A programválasztó gomb segítségével válassza ki a folyamatosan
használt vezetési programot.

Stop/Start rendszer
A Stop/Start rendszer automatikusan leállítja és újraindítja a
motort, ha a gépjármű áll. Ez a rendszer hozzájárul ahhoz, hogy az
üzemanyagfogyasztás, illetve a károsanyag kibocsátás kedvezőbb legyen.

Ha a rendszer be van kapcsolva, a Stop/Start rendszer ON/OFF
kapcsolóján a visszajelző lámpa világít (lásd a következő oldalt).
A Stop/Start rendszer visszajelzője megjelenik a gépjármű információs
kijelzőjén. Ha a Stop/Start rendszer visszajelzője a gépjármű információs
kijelzőjén sárgán világít, a rendszer ideiglenesen nem elérhető, mivel nem
teljesülnek bizonyos feltételek. Ha a Stop/Start rendszer működéséhez
szükséges összes feltétel teljesül és a rendszer működőképes, a Stop/
Start rendszer visszajelzője zöldre vált a gépjármű információs kijelzőjén.

A Stop/Start rendszer a következő feltételek teljesülése esetén leállítja amotort:

• Manuális sebességváltóval szerelt modellek esetében állítsa
meg teljesen a gépjárművet, járassa a motort alapjáraton üres
fokozatban és engedje fel a tengelykapcsoló pedált.

• Automatikus sebességváltóval szerelt modellek esetében teljesen
állítsa meg a gépjárművet.

A Stop/Start rendszer a következő feltételek teljesülése esetén újraindítja
a motort:

• Manuális sebességváltóval szerelt modellek esetében a motor
újraindul, amikor a tengelykapcsoló pedált lenyomja, hogy
sebességi fokozatba (előre vagy hátra) kapcsoljon és lenyomja a
gázpedált.

• Automatikus sebességváltóval szerelt modellek esetében a motor
azonnal újraindul, amikor leveszi lábát a fékpedálról és lenyomja
a gázpedált.

Megjegyzés: A Stop/Start rendszer bizonyos körülmények között nem működik,
például a motor még nem érte el az üzemi hőmérsékletet. Ez a normál működés része
és nem jelenti a rendszer meghibásodását.
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A STOp/START RENdSZER KIKApCSOLÁSA
A Stop/Start rendszer kikapcsolható az adott
út időtartamára, ha megnyomja a Stop/Start
rendszer kapcsolóját; a visszajelző lámpa a
kapcsolón kialszik és a Stop/Start rendszer
visszajelzője a gépjármű információs kijelzőjén
kialszik. Következő alaklommal, amikor a
gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a rendszer
automatikusan reaktiválódik.

A Stop/Start rendszer manuális reakitválásához nyomja meg újra a Stop/
Start rendszer kapcsolóját; a visszajelző lámpa , a kapcsolón található,
felvillan és a Stop/Start rendszer visszajelzője megjelenik a gépjármű
információs kijelzőjén.

Keréknyomás ellenőrző rendszer
A keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS)
folyamatosan ellenőrzi a kerekek nyomását,
a célértékhez viszonyítva. Ha egy vagy
több abroncs nyomása jelentősen eltér
a célértéktől, a keréknyomás ellenőrző
rendszer figyelmeztetést jelenít meg a
gépjármű információs kijelzőjén, illetve a TPMS
figyelmeztető lámpája világít a kombinált
műszeren.

Ha egy üzenet jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén és a TPMS
figyelmeztető lámpa is világít, ellenőrizze és állítsa be a keréknyomást a
megfelelő értékre a lehető leghamarabb.
A keréknyomás ellenőrző rendszer nem aktiválódik, amíg a gépjárművel el
nem éri a 25 km/h sebességet.

A TpMS RENdSZER újRAINdÍTÁSA
A TPMS rendszert a következő esetekben kell újraindítani:

• Azt követően, hogy az abroncs(ok) nyomása beállításra került
• Ha a kereket vagy az abroncsot kicserélte
• Ha az abroncsok pozíciója megváltozott.

A TPMS rendszer újraindítható a [Serv.] menü segítségével a gépjármű
információs kijelzőjén.

A rendszer újraindításának részleteivel kapcsolatban lapozza fel a
gépjármű használati útmutatóját.
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Audiorendszer

<SEEK.TRACK> DAB (Digital Audio Broadcasting) üzemmódban (ha
van): megkeresi az előző/következő DAB csoportot.
FM/AM üzemmódban: automatikusan növeli/csökkenti a rádió
frekvenciáját, amíg a következő állomást meg nem találja.
CD üzemmódban, illetve külső eszköz csatlakoztatása esetén:
zeneszámok gyors tekerése előre/hátra.

Nyomja meg a CD kiadásához.

<RADIO> A gomb megnyomásával átválthat a rádió üzemmódra,
illetve válthat az AM, FM és DAB (Digital Audio Broadcast, ha van)
között.

<STATUS> A gomb megnyomásával megjelenítheti az audio állapot
képernyőt.

<MEDIA> A gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt
audioforrást (CD, iPod, USB, Bluetooth Streaming Audio vagy AUX).

<TUNE.FOLDER> Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot,
hogy manuálisan behangolhasson egy AM/FM rádió állomást.
Nyomja meg, hogy egy MP3/WMA/AACmappát kiválaszthasson a

csatlakoztatott külső eszközön.
Ha DAB (ha van) lejátszása elérhető, a gomb megnyomásával
megváltoztathatja a csatornát a csoporton belül.

Előre programozott rádióállomások gombjai: Minden egyes
rádiósávhoz hat előre kiválasztott állomás menthető el.

<VOL/ > A gomb megnyomásával be-/kikapcsolhatja az
audiorendszert, elforgatásával beállíthatja a hangerőt.

Bluetooth Streaming Audio
Ha rendelkezik kompatibilis Bluetooth eszközzel amely alkalmas audio
streaming-re (A2DP profil), vezeték nélküli kapcsolatot hozhat létre a
Bluetooth eszköz, illetve a gépjárműben található audiorendszer között,
így a gépjármű audiorendszerén keresztül meghallgathatja azokat az
audiofájlokat is, amelyek a csatlakoztatott eszközén találhatók.

Az audioeszköz és a gépjárműben található audiorendszer közötti vezeték
nélküli kapcsolat létrehozásához:

1. Nyomja meg a <MENU> gombot az INFINITI vezérlőn.
2. Érintse meg a [Beállítások] opciót a kijelzőn.
3. Érintsemeg a [Bluetooth beállítások] és [Eszköz párosítása] opciókat.
4. Érintse meg az [Új hozzáadása] opciót.
5. Ha a PIN kód megjelenik a kijelzőn, a Bluetooth eszközön adja meg/

erősítse meg a PIN kódot.
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Mobiltelefon csatlakoztatása
Bluetooth-on keresztül
A Bluetooth technológiát használva csatlakoztathatja (illesztheti)
mobiltelefonját a gépjármű kihangosítós telefonjához.

Ahhoz, hogy mobiltelefonját illeszthesse a gépjármű fedélzeti
rendszeréhez, kövesse a Bluetooth Streaming Audio fejezetben leírtakat,
az előző oldalon.

Kiegészítő bemenetek
A gépjárműben két USB csatlakozó található,
a középső konzolban, amelyekhez a
kompatibilis eszközök csatlakoztathatók
(mobiltelefonok, iPod-ok, egyéb kompatibilis
audioeszközök, USB memóriák, stb.).

Azt követően, hogy az eszközt csatlakoztatta
az egyik USB csatlakozóhoz, nyomja meg a
<MEDIA> gombot az audioeszközön, így lejátszhatja az USB-n keresztül
csatlakoztatott eszközről a zeneszámokat.

Megjegyzés: Ha két iPhone-t csatlakoztatott a két USB csatlakozóhoz, a rendszer
egyszerre csak egy iPhone-t ismer fel. A második iPhone csak töltésre kerül.

Navigációs rendszer
A gépjárműben lehet navigációs rendszer is, amelynek részletes leírását
megtalálja a navigációs rendszer használati útmutatójában.

Példaként az alábbiakban megtalálható egy egyszerű útvonal megadása.

CÉLÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA

Egy célállomás megadásához használja az INFINITI vezérlőt és/vagy a
multifunkciós érintőképernyőt.

1. Nyomja meg a <MENU> gombot az INFINITI vezérlőn.
2. Válassza ki a [Navigáció] elemet a menüből, majd a [Cím] opciót.
3. A [Cím] képernyője jelenik meg. Ezen a képernyőn kiválaszthatja

a célállomást az irányítószám vagy a város nevénekmegadásával,
illetve az utca nevénekmegadásával.

Street Address

-----------

Postcode

Change Space Last 5 Cities List

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q W E R T Y U I O P
A

Z X C V B N M ‘ _
S D F G H J K L &

Country

Delete

UNITED KINGDOM
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4. Válassza ki a célállomást a listából.
5. Adja meg az utca nevét és érintse meg a [Lista] opciót. A lista

képernyő megjelenítésre kerül. Válassza ki a célállomás utcáját a
listából.

6. Adja meg a házszámot és érintse meg az [OK] gombot.
7. A kiválasztott célállomás a

térkép közepén jelenik meg.
Érintse meg az [OK] gombot,
hogy megjelenített helyet
célállomásként beállíthassa.

8. Az egész útvonal megjelenik
a képernyőn. Érintse meg a
[Start] gombot a navigálás
megkezdéséhez.

Calculate Route

Start

More Routes

Route Info

Add Waypoint

Move Loc.

Klímaszabályozás
MANUÁLIS LÉGKONdICIONÁLó RENdSZER

Hőmérsékletszabályozó tárcsa

Szélvédő párátlanító MAX kapcsolója

Légáramlás üzemmódjának kiválasztó kapcsolói

Levegőkeringetés kapcsolója

Ventilátor sebességét szabályozó tárcsa

Légkondicionáló ON/OFF kapcsolója

Hátsó ablak párátlanító kapcsolója

REAR A/C

0
1

3

2

5
6

420

18
16

28
26

24

22

MAX
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THERMOTRONIC AUTOMATIKUS KLÍMAvEZÉRLŐ RENdSZER

Hőmérsékletszabályozó tárcsa (vezető oldal)

Automatikus klímavezérlő üzemmód kapcsolója

Szélvédő párátlanító MAX kapcsolója

Ventilátor sebességét szabályozó gomb, a légáramlás növeléséhez

Légáramlás üzemmódjának kiválasztó kapcsolói

Levegőkeringetés kapcsolója

Hőmérsékletszabályozó tárcsa (utas oldal)

Klímavezérlő rendszer ON/OFF kapcsolója

Veszteséghő-funkció kapcsolója (a motor leállítása után az utastér
fűtéséhez használható).

Légkondicionáló ON/OFF kapcsolója

Ventilátor sebességét szabályozó gomb, a légáramlás
csökkentéséhez

Hátsó ablak párátlanító kapcsolója

Zóna (dual üzemmód) kapcsoló, amely segítségével külön
hőmérséklet állítható be a vezető/utas oldalán

A SZÉLvÉdŐ pÁRÁTLANÍTÁSA/jÉGMENTESÍTÉSE
A maximális jégmentesítő/páramentesítő teljesítmény eléréséhez
kapcsolja be a légkondicionáló rendszert az <A/C> kapcsolóval, majd
nyomja meg a szélvédő páramentesítő MAX kapcsolóját . A kapcsoló
visszajelző lámpája világít.

A klímavezérlő rendszer a következő funkciókat választja ki:

• Gyors légáramlás.
• Magas hőmérséklet.
• Légáramlás a szélvédőre és az oldalsó ablakokra.
• A levegő keringetése kikapcsolásra kerül.

Az ablakok párátlanítása után nyomja meg a szélvédő páramentesítő MAX
gombját újra.
A visszajelző lámpa a kapcsolón kialszik és a korábbi beállításokvisszaállításra
kerülnek. A levegőkeringetés üzemmódja deaktiválvamarad.

A páramentesítő MAX funkciót úgy is kikapcsolhatja, hogy a hőmérséklet
szabályozó gombját elforgatja.



23

Elektronikus parkolószenzor- rendszer
Az elektronikus parkolószenzor- rendszer egy segédrendszer, amely
ultrahangos érzékelőket használ. A rendszer figyeli a gépjármű körüli
területet az első és hátsó lökhárítókba szerelt szenzorok segítségével. A
parkoló szenzor hanggal jelzi a gépjármű, illetve az érzékelt tárgy közötti
távolságot.

Az elektronikus parkolószenzor- rendszer automatikusan aktiválódik, ha:

• A gyújtáskapcsoló ON állásban van.
• A sebességváltó karja D vagy R (automatikus sebességváltóval

szerelt modellek) vagy előremeneti vagy hátrameneti fokozatban
van (manuális sebességváltóval szerelt modellek).

• Az elektronikus rögzítőfék ki van engedve.

Ha a rendszer egy tárgyat észlel a gépjármű előtt vagy mögött, a rendszer
hallható figyelmeztetést ad. Minél közelebb kerül a gépjármű a tárgyhoz, a
hang annál gyakrabban szólal meg.

A parkolószenzor- rendszer ideiglenes kikapcsolásához
nyomjameg a parkolószenzor- rendszer OFF
kapcsolóját aműszerfal alsó részén. A kapcsoló
visszajelző lámpája bekapcsol. Nyomjameg a
kapcsolót újra, hogy a rendszert bekapcsolhassa. A
kapcsoló visszajelző lámpája kikapcsol.

Ha ki van kapcsolva (OFF), a parkolószenzor- rendszer automatikusan újra
aktiválódik, amikor a motort elindítja.

visszapillantó/Around view monitor
A visszapillantó vagy around view
monitor rendszer segít a gépjármű
irányításában úgy, hogy felismeri
a gépjármű mögött és/vagy
környezetében található tárgyakat,
pl. amikor a gépjárművel parkol.

A rendszer automatikusan aktiválódik, ha a
hátramenetet kiválasztja. Manuálisan is aktiválhatja
a rendszert, ha megnyomja a <CAMERA> gombot

az INFINITI vezérlőn. A kamera nézet csak akkor
jelenikmeg, ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van.

Ha a kamera gombot többször egymás után
megnyomja, az around view monitor nézetei
megváltoznak.

MOZGóTÁRGy- FIGyELŐ RENdSZER
Az around view monitor rendszer fel van szerelve egy mozgótárgy- figyelő
(MOD) funkcióval. Ha a rendszer mozgó tárgyat érzékel, egy sárga négyzet
jelenik meg a kamera képe körül, továbbá egy figyelmeztető hangjelzés is
megszólal, figyelmeztetve a mozgó tárgyra.
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Intelligens parkolóasszisztens
Az intelligens parkolóasszisztens csak egy segédrendszer. Nem
helyettesíti az ön figyelmét. A biztonságos manőverezés és parkolás
továbbra is a gépjármű vezetőjének felelőssége.

Az intelligens parkolóasszisztens felméri, hogy a parkolóhely megfelelő
méretű-e a gépjármű számára és átveszi a kormányzást, hogy a
parkolóhelyre be tudjon állni. A rendszer parkolóhelyre való beállítást is
segíti.

Az intelligens parkolóasszisztens automatikusan aktiválódik, ha a
gépjárművel előre halad kb. 35 km/h sebességgel. Működés közben a
rendszer beazonosítja és leméri a parkolóhelyeket a gépjármű mindkét
oldalán.

Ha alacsony sebességgel halad,
a parkolás szimbólum
megjelenik a felső kijelzőn
(automatikus sebességváltóval
szerelt modellek) vagy a
fő képernyőn (manuális
sebességváltóval szerelt
modellek).
Ha a rendszer az út valamelyik oldalán megfelelő parkolóhelyet érzékel,
egy nyíl jelenik meg a parkoló szimbólum bal vagy jobb oldalán.

Az utas oldalán található parkolóhelyek automatikusan megjelennek, egy
nyíl jelöli azokat. Ahhoz, hogy a rendszer a vezető oldalán is keressen és
megjelenítsen parkolóhelyeket, hozza működésbe a bal irányjelzőt.

Az érzékelt parkolóhelyekmegerősítéséhez nyomja meg az <OK> gombot a
kormánykeréken.

A hátrameneti fokozat vagy az R fokozat kiválasztása után (automatikus
sebességváltóval szerelt modellek) után egy üzenet jelenik meg a
gépjármű információs kijelzőjén és végigvezeti a parkolás folyamaton.

Megjegyzés: Ha a parkolóasszisztens- rendszert használja, a rendszer átveszti a
kormányzást. Önnek csak gyorsítania és lassítania kell!

Az intelligens parkolóasszisztens működésével kapcsolatos további
részleteket keresse a gépjármű használati útmutatójában.

Automatikus sebességtartó és
sebességkorlátozó rendszer

Automatikus sebességtartó és sebességkorlátozó működése

Az automatikus sebességtartó rendszer állandó (beállított) sebességet tart
fent úgy, hogy Önnek nem kell lenyomnia a gázpedált.
A sebességkorlátozó rendszer korlátozza a gépjármű sebességét a
maximálisan beállított értéken, kivéve, ha Ön teljesen lenyomja a
gázpedált.

A rendszerek csak kb. 30 km/h feletti sebesség esetén működnek.

Ahhoz, hogy a sebességtartó és a sebességkorlátozó rendszer között
váltani tudjon, gyorsan nyomja meg a gombot a sebességtartó/
sebességkorlátozó karján. Ha a sebességkorlátozó rendszer aktív,
a <LIM> visszajelző lámpa felvillan a karon. Ha a lámpa kialszik,
a sebességtartó rendszer van kiválasztva. A sebességtartó rendszer
deaktiválásához röviden nyomja meg a kart a gépjármű eleje felé.
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ASEBESSÉGTARTó/SEBESSÉGKORLÁTOZóRENdSZER KARjÁNAK FUNKCIóI

Röviden mozdítsa meg a kart felfelé, hogy az aktuális sebességet
eltárolhassa.
Mozgassa a kart felfelé és tartsa meg abban az állásba, hogy egy
magasabb sebességet eltárolhasson.
Engedje el a kart, ha a kívánt sebességet elérte.

Sebességkorlátozó rendszer ON visszajelző lámpája.

Eltárolhatja az aktuális sebességet vagy előhívhatja az utoljára
eltárolt sebességet.

Röviden mozdítsa meg a kart lefelé, hogy az aktuális sebességet
eltárolhassa.
Mozgassa a kart lefelé és tartsa meg abban az állásba, hogy egy
alacsonyabb sebességet eltárolhasson.
Engedje el a kart, ha a kívánt sebességet elérte.

Válthat a sebességtartó és a sebességkorlátozó rendszerek között.

Deaktiválhatja a sebességtartó/sebességkorlátozó rendszereket.

A sebességtartó/sebességkorlátozó rendszerek használatának
megkezdéshez:

1. Válassza ki a sebességtartó vagy a sebességkorlátozó rendszert a
gomb megnyomásával a karon.

2. Gyorsítson fel a kívánt sebességre.
3. Röviden nyomja meg a kart felfelé vagy lefelé , hogy

eltárolhassa az aktuális sebességet.
4. Ha a sebességtartó rendszer kiválasztásra került, leveheti lábát a

gázpedálról.

INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁLyOZó (ICC) RENdSZER
Az ICC rendszer az INFINITI logó mögött, az első hűtőrácsban található
érzékelőt használja az elöl haladó jármű érzékeléséhez. Ha az érzékelt
gépjármű sebessége alacsonyabb, mint az Ön gépjárművének sebessége,
az ICC rendszer automatikusan lecsökkenti az utazósebességet, hogy
fenntartsa a kiválasztott távolságot.

Tartsa szem előtt, hogy az ICC rendszer a fékerőnek csak
az 50%-át alkalmazza. Ha az ICC rendszer nem tudja
fenntartani a kiválasztott távolságot, egy hangjelzés
szólalmeg és az elöl haladó gépjárműre figyelmeztető
visszajelző felvillan, így figyelmeztetve Önt.

Ahhoz, hogy növelhesse az
ICC rendszer által az elöl
haladó gépjárműhöz képest
fenntartott távolságot,
forgassa el a gombot
az óramutató járásával
megegyező irányba.
A távolság csökkentéséhez
forgassa el a gombot
az óramutató járásával
ellentétes irányba.

A sebességszabályozó, az intelligens sebességszabályozó illetve
sebességkorlátozó rendszerekműködésével kapcsolatos részletekért
lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját.
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visszagurulás- gátló
A visszagurulás- gátló rendszer automatikusan működésbe hozza a
fékeket egy rövid időre, így akadályozva meg a gépjármű visszagurulását,
amikor emelkedőn vagy lejtőn indul el.
Ez elég időt biztosít Önnek ahhoz, hogy elemelje a lábát a fékpedálról és
áthelyezze a gázpedálra, mielőtt a gépjármű gurulni kezdene.

vezetőasszisztens rendszerek
Az Ön gépjárműve a következő vezetőasszisztens rendszerekkel lehet
felszerelve:

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
• Holttér figyelmeztető rendszer
• Ütközés előtti vészfékező rendszer
• Közlekedési jelzőtáblák felismerése

SÁvELHAGyÁSRA FIGyELMEZTETŐ RENdSZER

A sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW) akkor lép
működésbe, ha a sebesség kb.
60 km/h-nál (37 MPH) magasabb.
Ha valamelyik első kerék áthalad a
sávelválasztó vonalon, a rendszer
figyelmezteti Önt a kormánykerék
1,5 másodpercig tartó szakaszos
vibrálásával.

A sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer ON vagy OFF állásba
állítható a gépjármű információs
kijelzőjének [Assist] menüjében.

HOLTTÉR FIGyELMEZTETŐ RENdSZER

A holttér figyelmeztető rendszer (BSW) segít észlelni azokat a
gépjárműveket, amelyek a szomszédos forgalmi sáv(ok)ban haladnak.

Ha a rendszer a szomszédos forgalmi
sávban gépjárművet érzékel miközben
Ön az irányjelzőt működteti, egy
figyelmeztető hang szólal meg kétszer
és a holttér figyelmeztető rendszer
visszajelző lámpája villogni kezd,
amíg az érzékelt gépjármű el nem
hagyja az érzékelési zónát.

A holttér figyelmeztető rendszer ON
vagy OFF állásba állítható a gépjármű
információs kijelzőjének [Assist]
menüjében.
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ÜTKöZÉS ELŐTTI vÉSZFÉKEZŐ RENdSZER

Az ütközés előtti vészfékező rendszer segíti Önt, hogy elkerülhesse a
frontális ütközést.

A rendszer egy radar szenzort használ, amely az INFINITI logó mögött
az első hűtőrácsban található és amely kiszámítja a távolságot az Ön
gépjárműve és az elöl haladó gépjármű között.

Ha a távolság túl kicsi, az elöl haladó gépjárműre
figyelmeztető lámpa felvillan. Ha a távolság
tovább csökken, a figyelmeztető hangjelzés
még gyakrabban szólal meg és az ütközés előtti
vészfékező rendszer figyelmeztető lámpája villogni

kezd. Ha a távolság még mindig csökken, az aktív fékrendszer működésbe
lép, hogy elkerülje az elöl haladó gépjárművel való ütközést vagy
csökkentse annak hatásait.

Az ütközés előtti vészfékező
rendszer ON vagy OFF állásba
állítható a gépjármű információs
kijelzőjének [Assist] menüjében.

FIGyELEM

Az ütközés előtti vészfékező rendszer egy kiegészítő rendszer a vezető
számára. A rendszer nem figyeli a közlekedési helyzeteket ön helyett,
illetve nem felelős a biztonságos vezetésért. A figyelmetlenségből vagy
veszélyes vezetésből fakadó baleseteket nem akadályozza meg.

Előfordulhat, hogy az ütközés előtti vészfékező rendszer nem működik
minden közlekedési helyzetben, minden időjárási vagy közlekedési
körülmény között.

Megjegyzés: Az ütközés előtti vészfékező rendszer működésével kapcsolatos
részleteket keresse a gépjármű használati útmutatójában.

KöZLEKEdÉSI jELZŐTÁBLÁK FELISMERÉSE

A közlekedési jelzőtáblákat
felismerő rendszer (TSR)
megjeleníti az érzékelt
sebességkorlátozásokat és egyéb
közlekedési táblákat a gépjármű
információs kijelzőjén.

A rendszer a szélvédő mögött
található kamerát használja a
közlekedési táblák felismeréséhez.

Ha a rendszer azt érzékeli, hogy
feltételes sebességkorlátozás van

érvényben, mindkét sebesség, illetve a feltétel is megjelenik a gépjármű
információs kijelzőjén.

A közlekedési jelzőtáblákat felismerő rendszer a gépjármű információs
kijelzőjének [Assist] menüjében állítható be.
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Üzemanyag feltöltése
Az üzemanyagtöltő-nyílás fedelének
kinyitásához nyissa ki a gépjárművet
és óvatosan nyomja meg a fedél hátsó
részét.

Motorháztető felnyitása

A motorháztető kinyitásához húzza meg a kioldó kart a műszerfal alsó
részén. Kissé emelje fel a motorháztetőt és húzza meg a kart oldalra,
hogy a motorháztetőt kinyithassa.
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