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Niniejszy podręcznik opisuje podstawowe funkcje pojazdu przydatne dla
kierowców rozpoczynających swoją przygodę z Infiniti Q30.

Należy zaznaczyć, że niniejszy podręcznik nie zastępuje kompletnego Podręcznika właściciela, w którym znajdują się wszystkie szczegółowe informacje, uwagi dotyczące
bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia.
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Przełącznik elektrycznego hamulca postojowego

Przełącznik świateł

Przełącznik tempomatu/ogranicznika prędkości

Przełączniki informacji o pojeździe i sterowania menu

Wspólny przełącznik kierunkowskazów/świateł mijania-
drogowych/wycieraczek i spryskiwaczy

Przełączniki zmiany biegów przy kierownicy

Przełączniki sterowania systemu audio i telefonu

Przegląd kabiny



Deska rozdzielcza
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Włącznik zapłonu

Wielofunkcyjny ekran dotykowy / Ekran monitora cofania /
Ekran monitora widoku wokół pojazdu

System audio

Przełączniki na konsoli środkowej
- Podgrzewanie siedzeń (jeśli na wyposażeniu)
- Przełącznik świateł awaryjnych
- Przełącznik włączania/wyłączania systemu Stop/Start
- Wyłącznik elektronicznych czujników parkowania

Panel sterowania systemem klimatyzacji
- Nagrzewnica i klimatyzator
- Ogrzewanie przedniej/tylnej szyby

Wybór trybu jazdy

Wielofunkcyjny sterownik INFINITI

Deska rozdzielcza



Liczniki i wskaźniki
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Prędkościomierz

Wskaźnik poziomu paliwa

Ekran informacji o pojeździe

Wyświetlacz górny

Obrotomierz

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
silnika

Liczniki i wskaźniki
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Blokowanie i odblokowywanie drzwi

Drzwi można blokować i odblokowywać, naciskając przycisk blokowania
lub odblokowania na inteligentnym kluczyku. Dla zastosowań

awaryjnych w inteligentny kluczyk wbudowany jest kluczykmechaniczny.
Aby użyć mechanicznego kluczyka, należy przesunąć suwak i wysunąć
kluczyk.

System inteligentnego kluczyka

System inteligentnego kluczyka jest systemem otwierania pojazdu, który
umożliwia blokowanie i odblokowywanie drzwi oraz pokrywy bagażnika
bez korzystania ze standardowego kluczyka, gdy w obrębie działania
systemu znajduje się inteligentny kluczyk . Aby otworzyć drzwi, dotknij
wewnętrznej powierzchni klamki i pociągnij klamkę do siebie. Aby
zablokować drzwi, dotknij czujnika w klamce drzwi.

System alarmu przeciwwłamaniowego
Otworzenie dowolnych drzwi, tylnej klapy lub pokrywy silnika, gdy system jest
uzbrojony, spowoduje uruchomienie alarmu dźwiękowego i świetlnego.

System zostaje automatycznie uzbrojony
po zablokowaniu pojazdu. O uzbrojeniu
systemu alarmowego informuje migająca
kontrolka . Alarm zostaje aktywowany
po upływie około 15 sekund. Alarm zostaje
rozbrojony po odblokowaniu pojazdu.

Pojazd może być również opcjonalnie wyposażony w zabezpieczenie
przed odholowaniem, uruchamiające alarm również w przypadku zmiany
kąta nachylenia pojazdu, gdy system jest uzbrojony. W pojeździe może
być także zamontowany wewnętrzny czujnik ruchu, uruchamiający alarm
w przypadku wykrycia ruchu wewnątrz kabiny pasażerskiej.

Zabezpieczenie przed odholowaniem
orazwewnętrzne czujniki ruchumożna
wyłączyć za pomocą przełączników
umieszczonych nad lusterkiem
wstecznym. Aby działanie systemu
alarmowego nie obejmowało
zabezpieczenia przed odholowaniem
lubwewnętrznych czujników ruchu:

1. Wyłącz silnik.
2. Naciśnij przełącznik (wyłączenie wewnętrznego czujnika ruchu)

lub (wyłączenie czujnika zabezpieczenia przed odholowaniem).
Lampka kontrolna zacznie migać/zapali się światłem ciągłym,
potwierdzając wyłączenie odpowiednich funkcji.

3. Zablokuj pojazd.



9

Regulacja przednich foteli oraz
zagłówków
RĘCZNA REGULACJA PRZEDNICH FOTELI

Pociągnij uchwyt, aby ustawić pozycję fotela w płaszczyźnie poziomej.

Obróć pokrętło, aby ustawić kąt przedniej części fotela.

Pociągnij/popchnij dźwignię, aby unieść/opuścićwysokość siedziska.

Obróć pokrętło, aby ustawić kąt oparcia.

Naciskając przyciski, ustaw żądany profil oparcia.

ELEKTRYCZNA REGULACJA PRZEDNICH FOTELI

Przestaw przełącznik, aby ustawić
pozycję fotela w płaszczyźnie poziomej.

Przestaw przełącznik, aby ustawić kąt oparcia.

Przestaw przednią lub tylną stronę
przełącznika, aby ustawić kąt fotela lub
unieść/opuścić siedzisko.

Naciskając przyciski, ustaw żądany profil
oparcia.

REGULACJA ZAGłówKA
Naciśnij przycisk , a następnie unieś
lub opuść zagłówek do żądanej pozycji.
Po przestawieniu zagłówka upewnij się,
że jego ustawienie zostało zablokowane
w jednej z ustalonych przez wgłębienia
pozycji.

Automatyczny system ustawiania pozycji
do jazdy
Automatyczny system ustawiania
pozycji do jazdy umożliwia zapisanie
maksymalnie trzech różnych położeń
fotela oraz lusterek zewnętrznych.

Aby zapisać ustawienie:

1. Ustaw żądane położenie fotela.
2. Ustaw lusterka zewnętrzne.
3. Naciśnij krótko przycisk pamięci , a następnie w ciągu trzech

sekund naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków zapisanych
pozycji 1, 2 lub 3 . Po zapisaniu ustawienia w pamięci rozlegnie
się sygnał dźwiękowy.

Aby wprowadzić zapisane w pamięci ustawienie fotela oraz lusterek,
naciśnij jeden z przycisków zapisanych pozycji.

Ustawianie kierownicy
Popchnij do dołu dźwignię blokady i ustaw
żądane położenie kierownicy.

Po wykonaniu stosownej regulacji popchnij mocno
dźwignię do poprzedniej pozycji, aby zablokować
kierownicę w wybranym położeniu.
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Automatyczne wyłączanie przedniej
poduszki powietrznej pasażera z przodu
System automatycznego wyłączania przedniej poduszki powietrznej
pasażera z przodu ocenia ciężar osoby siedzącej na przednim fotelu.
W oparciu o analizę ciężaru, przednia poduszka powietrzna pasażera z przodu
zostaje aktywowana lubwyłączona.
Jeśli na przednim fotelu pasażera
zamontowany jest fotelik dla dziecka
skierowany tyłem do kierunku jazdy,
po przeprowadzeniu testu systemu
zapalona zostaje kontrolka <PASSENGER
AIR BAG OFF> . Przednia poduszka
powietrzna pasażera z przodu zostaje
wyłączona. System nie wyłącza bocznych ani kurtynowych poduszek
powietrznych pasażera z przodu.

Elektryczny hamulec postojowy

Aby aktywować elektryczny hamulec po-
stojowy, naciśnij dźwignię elektrycznego
hamulca postojowego , niezależnie od
pozycji przełącznika zapłonu.
Aby zwolnić elektryczny hamulec posto-
jowy, pociągnij dźwignię elektrycznego
hamulca postojowego przy przełączniku

zapłonu ustawionym w położeniu ON.
W modelach z automatyczną skrzynią biegów elektryczny hamulec posto-
jowy zostaje automatycznie zwolniony po wciśnięciu pedału gazu w celu
rozpoczęcia jazdy.

Przełącznik reflektorów

Przełącznik reflektorów można ustawiać w następujących pozycjach:

Włączone światła postojowe po lewej stronie.

Włączone światła postojowe po prawej stronie.

Włączone światła boczne, podświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz
oświetlenie panelu wskaźników.

Automatyczny tryb reflektorów: reflektory sąwłączane/wyłączane
automatycznie, w zależności odwarunków oświetlenia zewnętrznego
oraz stanuwłączenia systemu świateł do jazdy dziennej.

Światła mijania / światła drogowe.
Ustawienie reflektorów można zmieniać pomiędzy światłami
mijania a światłami drogowymi za pomocą przełącznika
zespolonego (patrz strona 11).

Przełącznik tylnych świateł przeciwmgielnych.

Przełącznik przednich świateł przeciwmgielnych.
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Przełącznik zespolony
Przełącznik zespolony znajduje się nad przełącznikiem tempomatu
i umożliwia sterowanie opisanymi poniżej funkcjami.

Popchnij przełącznik
zespolony do przodu, gdy
przełącznik reflektorów
ustawiony jestw położeniu
<AUTO> lub położeniu ,
abywłączyć światła drogowe.

Pociągnij przełącznik do siebie, aby mignąć światłami drogowymi.

Popchnij przełącznik do góry lub do dołu, aby włączyć prawy/lewy
kierunkowskaz.

Asystent świateł drogowych
(jeśli na wyposażeniu)
System asystenta świateł drogowych automatycznie
przełącza światła drogowe na światła mijania, gdy
przełącznik reflektorów ustawiony jest w położeniu
<AUTO>, włączone są światła drogowe, a przed
pojazdem wykryty zostanie inny pojazd, jadący
w tym samym lub przeciwnym kierunku. Gdy pojazd
z przodu przestanie być wykrywany, światła mijania zostaną z powrotem
przełączone na światła drogowe. Gdy system asystenta świateł drogowych
jest aktywny, na panelu wskaźników zapalona jest kontrolka systemu .

System asystenta świateł drogowych nie działa przy prędkości poniżej
około 40 km/godz.

wYCIERACZKI I SPRYSKIwACZE SZYBY PRZEDNIEJ

Naciśnij, aby uruchomić wycieraczki i spryskiwacze szyby przedniej.

Obróć przełącznik, abywybrać:
Automatyczne
uruchamianie wycieraczek
z ustawieniemniskiej
czułości czujnika deszczu.

Automatyczne
uruchamianie wycieraczek z ustawieniem wysokiej czułości
czujnika deszczu.

Stała praca wycieraczek z niską prędkością.

Stała praca wycieraczek z wysoką prędkością.

wYCIERACZKA I SPRYSKIwACZ SZYBY TYLNEJ

Obróć przełącznik, aby
wybrać:

Przetarcie ze
spryskaniem
płynem,
a następnie powrót
do przerywanej
pracywycieraczki.

Przerywana praca
wycieraczki.

Wył.

Przetarcie ze spryskaniem płynem.



12

Położenia przełącznika zapłonu
Przełącznik zapłonu można ustawiać
w następujących pozycjach:

OFF: po otworzeniu
drzwi kierownica zostaje
zablokowana. Do akcesoriów
nie jest podawane zasilanie.

ACC: zasilanie podawane jest
do części akcesoriów, np.
wycieraczek.

ON: zasilanie podawane jest do wszystkich akcesoriów.
W przypadku modeli z silnikiem Diesla: przy niskich temperaturach
silnika świece żarowe rozpoczynają wstępne nagrzewanie silnika.

START: włącza rozrusznik w celu uruchomienia silnika.

Regulacja jasności wskaźników
Znajdujący się na desce rozdzielczej czujnik oświetlenia automatycznie
steruje jasnością podświetlenia zestawu wskaźników. Przy jasnym
oświetleniu dziennym zestaw wskaźników nie jest podświetlony.

Jasność podświetlenia zestawu
wskaźników można zmieniać za
pomocą pokrętła regulacji jasności
wskaźników .

Ustawienia zegara
Ustawienia zegara można
zmieniać w opisany poniżej
sposób:

1. Naciśnij przycisk <Menu>
na sterowniku INFINITI

2. Dotknij przycisku
[SETTINGS]

3. Wybierz pozycję, której
ustawienie chcesz zmienić:
- Włączony/wyłączony zegar ekranowy
- Czas letni
- Format czasu [12h/24h]
- Strefa czasowa
- Ustawienie przesunięcia czasu
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Szyby sterowane elektrycznie i lusterka
zewnętrzne
OBSłUGA GłówNEGO PRZEłąCZNIKA
Wszystkimi szybami oraz lusterkami zewnętrznymi można sterować za
pomocą głównego przełącznika, umieszczonego na drzwiach kierowcy.

OTWIERANIE/ZAMYKANIE
elektrycznie sterowanych szyb.
Wyłączanie możliwości obsługi
tylnych szyb przez pasażerów
siedzących z tyłu.
Wybór lewego (L)/prawego (R)
lusterka zewnętrznego.
Regulacja lusterka
zewnętrznego.
Składanie/rozkładanie lusterek
zewnętrznych.

FUNKCJA wYGODNEGO OTwIERANIA/
ZAmYKANIA SZYB STEROwANYCH
ELEKTRYCZNIE PODCZAS BLOKOwANIA/ODBLOKOwYwANIA POJAZDU
Pojazd można zablokować/odblokować od zewnątrz z jednoczesnym
zamknięciem/otworzeniem szyb sterowanych elektrycznie za pomocą
inteligentnego kluczyka, postępując w następujący sposób:

Aby zablokować pojazd
i jednocześnie zamknąć
sterowane elektrycznie szyby,
dotknij powierzchni czujnika
na klamce drzwi i przytrzymaj aż
do całkowitego zamknięcia szyb.

Aby odblokować pojazd i jednocześnie otworzyć sterowane elektrycznie
szyby, naciśnij przycisk na inteligentnym kluczyku i przytrzymaj w tej
pozycji aż do otwarcia okien do żądanego położenia.

Obsługa osłony przeciwsłonecznej
Osłonę przeciwsłoneczną można obsługiwać jedynie wtedy, gdy włącznik
zapłonu znajduje się w pozycji ON.

Aby otworzyć lub zamknąć osłonę
przeciwsłoneczną, naciśnij przycisk po stronie
OTWIERANIA lub ZAMYKANIA i przytrzymaj
aż do uzyskania przez osłonę żądanej pozycji.

Aby automatycznie całkowicie otworzyć lub zamknąć osłonę
przeciwsłoneczną, krótko naciśnij przycisk po stronie OTWIERANIA lub
ZAMYKANIA . Aby przerwać automatyczne otwieranie lub zamykanie
osłony przeciwsłonecznej, naciśnij przełącznik po jednej ze stron.

Lusterko wsteczne z funkcją
automatycznego zapobiegania odblaskom

Wewnętrzne lusterko
wsteczne (oraz zewnętrzne
lusterko po stronie kierowcy)
automatycznie przełączają
się do trybu zapobiegania
odblaskom, jeśli zapłon
jest włączony, a czujnik
w lusterku wstecznym wykryje
światło nadjeżdżającego z tyłu
pojazdu.

Tryb zapobiegania odblaskom nie zostaje aktywowany przy włączonym
biegu wstecznym lub włączonym oświetleniu wewnętrznym pojazdu.
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Przyciski sterowania na kierownicy
(lewa strona)

Przyciski strzałek
W LEWO / W PRAWO:
wyświetlenie paska
menu i nawigowanie
po pasku menu
na ekranu
informacyjnego
pojazdu.

Przyciski strzałek
W GÓRĘ / W DÓŁ:
nawigowanie
w obrębie menu
ekranu informacyjnego pojazdu.

Przycisk <OK>: potwierdzenie wyboru.

PrzyciskWSTECZ: powrót do poprzedniego ekranu.

Przyciski sterowania na kierownicy
(prawa strona)

Przycisk poleceń
głosowych:
naciśnij, aby
uruchomić system
rozpoznawania głosu.
Aby zakończyć sesję
rozpoznawania głosu,
wypowiedz komendę
“Exit” lub naciśnij
i przytrzymaj przycisk
przez 5 sekund.

Przycisk
zwiększania (+)/
zmniejszania (-)
głośności: naciśnij, aby ustawić poziom głośności dźwięku systemu
audio / telefonu.

Przycisk wyciszenia: naciśnij, aby wyciszyć dźwięk.

Przycisk odrzucenia połączenia: naciśnij, aby zakończyć trwającą
rozmowę lub odrzucić połączenie przychodzące.

Przycisk odbierania połączenia: naciśnij, aby wybrać menu
telefonu / rozpocząć rozmowę.
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Ekran informacji o pojeździe

Ekran informacji o pojeździe jest umieszczony centralnie pomiędzy obrotomierzem
a prędkościomierzem i są na nimwyświetlane następujące informacje:

Temperatura zewnętrzna lub prędkość pojazdu.

Godzina.

Pole tekstu/danych.

Pasekmenu.

Wybrany program jazdy.

Przełożenie skrzyni biegów
(modele z automatyczną skrzynią biegów).

Wskaźnik stanu systemu stop/start silnika.

Abywyświetlić pasekmenu , naciśnij przycisk strzałki w lewo lubwprawo
na kierownicy. Pasekmenu zniknie po kilku sekundach braku aktywności.

W polu tekstu/danychwyświetlane jestwybranemenu, podmenu, komunikaty
ekranowe, ustawienia systemu oraz dane komputera pokładowego.

W zależności od specyfikacji pojazdumożliwy jestwybór następującychmenu:

• [Trip] – Dane komputera pokładowego
• [Navi] – Instrukcje nawigacji
• [Audio] – Ustawienia dźwięku
• [Tel] – Zasięg systemu telefonicznego
• [Assist] – Ustawienia systemów wspomagania kierowcy
• [Serv] – Ustawienia serwisowe

Przyciski i na kierownicy służą do nawigowania po poszczególnychmenu,
przycisk <OK> służy do potwierdzania wyboru i/lub zapisania ustawienia.

PrzyciskWSTECZ umożliwia powrót do poprzedniego ekranu lub
opuszczenie menu.
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Środkowywielofunkcyjny panel sterowania

Środkowy wielofunkcyjny panel sterowania umieszczony na konsoli
środkowej można obsługiwać przez dotykanie/przesuwanie palcem po
ekranie oraz za pomocą sterownika INFINITI.

Dostępne są następujące menu:

• Navigation (Nawigacja) (jeśli na wyposażeniu)
• Phone (Telefon)
• Apps (Aplikacje)
• Information (Informacje)
• Settings (Ustawienia)

KORZYSTANIE ZE STEROwNIKA INFINITI

Modele z systememnawigacji:
Naciśnij przycisk <MAP/VOICE>,
abywyświetlić aktualne położenie
pojazdu; naciśnij ponownie, aby
wyświetlić pasekwidoku. Naciśnij
i przytrzymaj, aby powtórzyć ostatnią
instrukcję nawigacji po trasie.

Modele bez systemu nawigacji:
Naciśnij przycisk , aby
wyświetlić ekran systemu
głośnomówiącego telefonu.

Naciśnij przycisk , aby
wyświetlić menu główne.

Naciśnij pokrętło , aby wybrać menu skrótu lub potwierdzić
wybór. Używaj przycisków strzałek do przewijania kolejnych pozycji
menu. Obróć pokrętło, aby przybliżyć/oddalić widokmapy.

Naciśnij przyciskWSTECZ , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić ekran systemu audio.
Naciśnięcie przycisku przy wyświetlonym ekranie systemu audio
spowoduje wyświetlenie listy dostępnych źródeł.

Modele z monitorem widoku wokół pojazdu:
Naciśnij przycisk , aby wyświetlić ekran monitora widoku
wokół pojazdu. Wyświetlanie widoku kamer jest możliwe tylko przy
przełączniku zapłonu ustawionym w położeniu ON.
Modele bez monitora widoku wokół pojazdu: naciśnij przycisk ,
aby wyregulować jasność wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj, aby
włączyć/wyłączyć wyświetlacz.
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Obsługa automatycznej skrzyni biegów
Konstrukcja automatycznej skrzyni biegów
wymagawciśnięcia pedału hamulca przed zmianą
położenia dźwigni zmiany biegów z P (parkowanie)
do dowolnego położenia jazdy (przy przełączniku
zapłonu ustawionymwpozycji ON).

Używaj położenia P podczas postoju pojazdu.
Przed naciśnięciem przycisku położenia
parkowania (P) upewnij się, że pojazd
całkowicie się zatrzymał.

Wyłączenie zapłonu przy wybranym położeniu
skrzyni biegów D (jazda) lub R (wsteczny)
spowoduje automatyczne przełączenie skrzyni
biegów do położenia N (neutralne).

wYBóR PROGRAmU JAZDY
Przycisk wyboru programu jazdy pozwala wybrać jeden z trzech
programów o różnych charakterystykach jazdy:
E Ekonomiczny: umożliwia wygodną i ekonomiczną jazdę.
S Sportowy: pozwala na sportowy styl jazdy.
m Manualny: umożliwia ręczną zmianę biegów.

Po naciśnięciu przyciskuwyboru programu oznaczenie wybranego programu jazdy
(E, S lub M) zostanie wyświetlone na ekranie informacji o pojeździe .

Powłączeniumanualnego programu jazdyM, do zmiany biegów
używaj przełączników łopatkowych umieszczonych pod kierownicą.

Lewy przełącznik łopatkowy: zmiana biegu na niższy.

Prawy przełącznik łopatkowy: zmiana biegu na wyższy.

Użycie przełączników łopatkowych umieszczonych za kierownicą
podczas jazdy zwybranymprogramemekonomicznym (E) lub sportowym (S) spowoduje
chwilowe przełączenie skrzyni biegówdo programumanualnego, a następnie powrót do

poprzedniowybranego programu (E lub S) przy najbliższejmożliwości.
Aby trwale włączyć manualny program jazdy, użyj przycisku wyboru
programu jazdy .

System Stop/Start
System Stop/Start automatycznie wyłącza silnik po zatrzymaniu pojazdu,
a następnie uruchamia go, gdy chcesz ruszyć. Zadaniem systemu jest
ograniczenie zużycia paliwa i zmniejszenie emisji spalin.

Gdy system jestwłączony, zapalona jest kontrolka w przełączniku
włączania/wyłączania systemuStop/Start (patrz następna strona).Wskaźnik
systemuStop/Start wyświetlany jest równieżw dolnej części ekranu informacji
o pojeździe. Jeśli wskaźnik systemuStop/Start na ekranie informacji
o pojeździe jest wyświetlanyw kolorze żółtym, oznacza to, że system jest
chwilowo niedostępnywskutekniespełnienia w danymmomencie koniecznych
warunków. Gdywszystkie warunki działania systemuStop/Start zostaną
spełnione a systembędzie gotowydo pracy, wskaźnik systemuStop/Start na
ekranie informacji o pojeździe zapali się na zielono.

System Stop/Start wyłącza silnik w następujących warunkach:

• Wmodelach z manualną skrzynią biegów: po całkowitym
zatrzymaniu pojazdu, pozostawieniu go na wolnych obrotach na
biegu neutralnym i zwolnieniu pedału sprzęgła.

• Wmodelach z automatyczną skrzynią biegów: po całkowitym
zatrzymaniu pojazdu.

System Stop/Start ponownie włączy silnik w następujących warunkach:

• Wmodelach z manualną skrzynią biegów silnik zostanie ponownie
uruchomiony po wciśnięciu pedału sprzęgła w celu włączenia
biegu do jazdy (do przodu lub do tyłu) i wciśnięciu pedału gazu.

• Wmodelach z automatyczną skrzynią biegów silnik zostanie
ponownie uruchomiony po zdjęciu nogi z pedału hamulca
i wciśnięciu pedału gazu.

Uwaga:SystemStop/Startmoże nie działaćw pewnychwarunkach, przykładowo gdy silnik nie
osiągnął jeszcze normalnej temperatury roboczej. Jest to normalne i nie stanowi oznaki usterki systemu.
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wYłąCZANIE SYSTEmU STOP/START
System Stop/Start można wyłączyć na czas
jednej podróży, naciskając przełącznik systemu
Stop/Start; wskaźniki systemu Stop/Start na
przełączniku oraz na ekranie informacji
o pojeździe zgasną. Po następnym włączeniu
zapłonu do położenia ON działanie systemu Stop/
Start zostanie automatycznie wznowione.

Aby ręcznie wznowić działanie systemu Stop/Start, ponownie naciśnij
przełącznik systemu Stop/Start; zostanie zapalona kontrolka
w przełączniku oraz wyświetlona kontrolka systemu Stop/Start na ekranie
informacji o pojeździe.

System monitorowania ciśnienia
w oponach
System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS) stale kontroluje ciśnienie w oponach
pojazdu w odniesieniu do ustawionego ciśnienia
docelowego. Jeśli ciśnienie w jednej lub kilku
oponach znacząco różni się od ustawionej
wartości, system monitorowania ciśnienia
w oponach wyświetli ostrzeżenie na ekranie
informacji o pojeździe oraz włączy lampkę
ostrzegawczą TPMS na panelu wskaźników.

Po wyświetleniu komunikatu na ekranie informacji o pojeździe oraz
włączeniu lampki ostrzegawczej TPMS należy sprawdzić i przy najbliższej
możliwości odpowiednio wyregulować ciśnienie w oponach.
System monitorowania ciśnienia w oponach włącza się dopiero w chwili,
gdy pojazd przekroczy prędkość 25 km/h.

PONOwNE URUCHOmIENIE SYSTEmU TPmS
System TPMS należy ponownie uruchomić w poniższych przypadkach:

• Po przeprowadzeniu regulacji ciśnienia w oponie/oponach.
• Po wymianie opony lub koła.
• Po zamianie opon miejscami.

System TPMSmożna ponownie uruchomić przez menu serwisowe [Serv.]
na ekranie informacji o pojeździe.

Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można w Podręczniku
właściciela.
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System audio

<SEEK.TRACK>W trybie DAB (system radiofonii cyfrowej) (jeśli na
wyposażeniu): wyszukuje poprzedni/następny dostępnymultipleksDAB.
W trybie FM/AM: zwiększa/zmniejsza automatycznie częstotliwość
radiową aż do znalezienia kolejnej stacji.
W trybie CD lub po podłączeniu urządzenia zewnętrznego: przewija do
przodu / do tyłu ścieżki utworów.
Naciśnij, aby wysunąć płytę.

<RADIO> Naciśnij, aby przejść do trybu radioodtwarzacza lub aby
przełączać pomiędzy zakresami AM, FM oraz DAB (system radiofonii
cyfrowej, jeśli na wyposażeniu).
<STATUS> Naciśnij, aby wyświetlić ekran stanu systemu audio.

<MEDIA> Naciśnij, aby wybrać żądane źródło dźwięku (CD, iPod,
USB, strumieniowe odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth lub AUX).

<TUNE.FOLDER> Naciśnij lub przytrzymaj, aby ręcznie dostroić stację
w trybie radiowym AM/FM. Naciśnij, aby wybrać folder MP3/WMA/
AAC z podłączonego urządzenia zewnętrznego.

Jeśli odtwarzany jest dźwięk stacji radiowej w trybie DAB (jeśli na
wyposażeniu), naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę stacji
w obrębie wybranego multipleksu.

Przyciski zapamiętanych stacji radiowych: pozwalają zapisać sześć
ulubionych stacji dla każdego pasma radiowego.

<VOL/ > Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć system audio, obróć
w celu ustawienia głośności.

Strumieniowe odtwarzanie dźwięku przez
Bluetooth
Jeśli dysponujesz kompatybilnymurządzeniemBluetooth zmożliwością
strumieniowego odtwarzania dźwięku (profil A2DP),możesz nawiązać połączenie
bezprzewodowe pomiędzy urządzeniemBluetooth a systememaudiowpojeździe
i odtwarzać pliki muzyczne z pamięci urządzenia przez system audio pojazdu.

W celu nawiązania połączenia bezprzewodowego pomiędzy urządzeniem
dźwiękowyma systememaudiow pojeździe:

1. Naciśnij przycisk <MENU> na sterowniku INFINITI.
2. Dotknij przycisku [Settings] na wyświetlaczu.
3. Dotknij [Bluetooth Settings], a następnie [Pair Device].
4. Dotknij [Add New Device].
5. Gdy na ekranie wyświetlony zostanie kod PIN, wprowadź/potwierdź

kod za pomocą urządzenia Bluetooth.
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Podłączanie telefonu komórkowego za
pomocą systemu Bluetooth
Za pomocą technologii Bluetooth można połączyć (sparować) telefon
komórkowy z systemem audio pojazdu w celu stworzenia zestawu
głośnomówiącego.

Aby sparować telefon komórkowy z systemem audio pojazdu, postępuj
tak samo jak w przypadku procedury opisanej w części Strumieniowe
odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth na poprzedniej stronie.

Gniazda wejściowe do podłączania
urządzeń zewnętrznych
Pojazd wyposażony jest w dwa gniazda
USB, umieszczone na środkowej konsoli,
umożliwiające podłączenie kompatybilnych
urządzeń (telefonów komórkowych,
odtwarzaczy iPod, innych zgodnych urządzeń
dźwiękowych, nośników pamięci USB itp.).

Po podłączeniu urządzenia przez jedno
z gniazd USB naciśnij przycisk <MEDIA> na systemie audio, aby uruchomić
odtwarzanie dźwięku z urządzenia podłączonego przez gniazdo USB.

Uwaga: jeśli do dwóch gniazd USB podłączone są jednocześnie dwa telefony iPhone,
system rozpozna tylko jedno podłączone urządzenie tego typu. Drugi telefon iPhone
będzie w tej sytuacji jedynie ładowany.

System nawigacji
Pojazdmoże byćwyposażonyw systemnawigacji, którego obsługa opisana
jest szczegółowowoddzielnymPodręcznikuwłaściciela systemu nawigacji.

Poniżej jako przykład przedstawiono prostą instrukcję ustawiania punktu
docelowego.

USTAwIANIE PUNKTU DOCELOwEGO

Do ustawienia punktu docelowego nawigacji należy użyć sterownika INFINITI i/lub
wielofunkcyjnego ekranu dotykowego.

1. Naciśnij przycisk <MENU> na sterowniku INFINITI.
2. Wybierz [Navigation] z menu, a następnie [Street Address]
3. Zostanie wyświetlony ekran [Street Address]. Można teraz wybrać

punkt docelowy, wprowadzając kod pocztowy lub nazwę miasta,
a następnie nazwę ulicy.

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. Wybierz miasto punktu docelowego z listy.
5. Wprowadź nazwę ulicy i dotknij przycisk [List]. Zostanie

wyświetlony ekran z listą. Wybierz ulicę punktu docelowego z listy.
6. Wprowadź numer domu i dotknij [OK]
7. Wybrane miejsce docelowe

zostanie wyświetlone na
środku mapy.
Dotknij [OK], aby potwierdzić
wybrane miejsce jako punkt
docelowy nawigacji.

8. Na ekranie zostanie
wyświetlona cała trasa do
punktu docelowego. Dotknij
[Start], aby rozpocząć
nawigowanie.

Calculate Route

Start

More Routes

Route Info

Add Waypoint

Move Loc.

Sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem
RĘCZNY SYSTEm STEROwANIA KLImATYZACJą

Pokrętło regulacji temperatury

Przełącznik MAX ogrzewania przedniej szyby

Przełączniki trybu rozprowadzania powietrza

Przełącznik recyrkulacji powietrza

Pokrętło regulacji prędkości wentylatora

Przełącznik włączania/wyłączania klimatyzacji

Przełącznik ogrzewania tylnej szyby

REAR A/C

0
1

3

2

5
6

420

18
16

28
26

24

22

MAX



22

AUTOmATYCZNY SYSTEm STEROwANIA KLImATYZACJą THERmOTRONIC

Pokrętło regulacji temperatury (po stronie kierowcy)

Przełącznik trybu automatycznego sterowania klimatyzacją

Przełącznik MAX ogrzewania przedniej szyby

Przełącznik regulacji prędkości wentylatora – zwiększanie przepływu powietrza

Przełączniki trybu rozprowadzania powietrza

Przełącznik recyrkulacji powietrza

Pokrętło regulacji temperatury (po stronie pasażera)

Przełącznik włączania/wyłączania systemu sterowania klimatyzacją

Przełącznik funkcji dodatkowego podgrzewaniawnętrza pojazdu
(umożliwiającej dalsze podgrzewaniewnętrza pojazdu powyłączeniu silnika)

Przełącznik włączania/wyłączania klimatyzacji

Przełącznik regulacji prędkości wentylatora – zmniejszanie
przepływu powietrza

Przełącznik ogrzewania tylnej szyby

Przełącznik stref (tryb Dual) oddzielnej regulacji temperatury
w części kierowcy/pasażera

ODSZRANIANIE/ODPAROwYwANIE PRZEDNIEJ SZYBY
W celu jak najszybszego odszronienia/odparowania przedniej szyby
włącz klimatyzację, naciskając przełącznik <A/C>, a następnie naciśnij
przełącznik MAX ogrzewania przedniej szyby . Zaświecą się lampki
kontrolne w przełącznikach.

System sterowania klimatyzacją będzie teraz pracował z następującymi
ustawieniami:

• Wysoki przepływ powietrza.
• Wysoka temperatura.
• Dystrybucja powietrza na szybę przednią i szyby boczne.
• Tryb recyrkulacji powietrza wyłączony.

Po odparowaniu szyb ponownie naciśnij przycisk MAX ogrzewania
przedniej szyby .
Lampka kontrolna w przełączniku zgaśnie i przywrócone zostaną
poprzednie ustawienia. Tryb recyrkulacji powietrza pozostanie wyłączony.

Funkcję MAX ogrzewania przedniej szyby można również wyłączyć przez
przekręcenie pokrętła regulacji temperatury.
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System elektronicznych czujników
parkowania
System elektronicznych czujników parkowania ułatwia parkowanie,
wykorzystując czujniki ultradźwiękowe. System monitoruje otoczenie
pojazdu za pomocą czujników zamontowanych w przednim i tylnym
zderzaku. System czujników parkowania informuje za pomocą sygnałów
dźwiękowych o odległości pomiędzy pojazdem a wykrywanym obiektem.

System elektronicznych czujników parkowania zostaje automatycznie
włączony po spełnieniu poniższych warunków:

• Zapłon jest włączony.
• Dźwignia zmiany biegów zostanie ustawionawpołożeniu D lub R

(modele z automatyczną skrzynią biegów) lub zostanie wybrany bieg
jazdy do przodu lub do tyłu (modele zmanualną skrzynią biegów).

• Elektryczny hamulec postojowy jest zwolniony.

W przypadku wykrycia przeszkody z przodu lub z tyłu pojazdu system
ostrzeże kierowcę przez sygnał dźwiękowy. Częstotliwość dźwięku będzie
wzrastać w miarę zbliżania się pojazdu do przeszkody.

Aby tymczasowo wyłączyć system czujników
parkowania, naciśnij wyłącznik systemu
elektronicznych czujników parkowania w dolnej
części deski rozdzielczej. Zaświeci się lampka
kontrolna w przełączniku. Ponownie naciśnij
przełącznik, aby włączyć system. Zgaśnie lampka
kontrolna w przełączniku.

Działanie wyłączonego systemu czujników parkowania zostanie również
automatycznie wznowione po ponownym uruchomieniu silnika.

monitor cofania / monitor widoku wokół
pojazdu
System monitora cofania / monitora
widoku wokół pojazdu wspomaga
manewrowanie pojazdem przez
wykrywanie i wyświetlanie przeszkód
za pojazdem i/lub wokół niego, np.
podczas parkowania.

System zostaje automatycznie włączony po
wybraniu biegu wstecznego. Można również ręcznie
aktywować system przez naciśnięcie przycisku
<CAMERA> na sterowniku INFINITI. Widok z kamer
jest wyświetlany tylko przy ustawieniu przełącznika
zapłonu w pozycji ON.

Naciskanie przycisku kamer pozwala zmieniać widok
z kamer monitora widoku wokół pojazdu.

wYKRYwANIE OBIEKTów RUCHOmYCH
Ekran widoku wokół pojazdu jest wyposażony w funkcję wykrywania
obiektów ruchomych (MOD). Jeśli wykryty zostanie ruchomy obiekt, pojawi
się żółta ramka wokół obrazu kamery i rozlegnie się sygnał dźwiękowy,
ostrzegający o wykryciu ruchomego obiektu.
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Inteligentny asystent parkowania
Inteligentny asystent parkowania jest jedynie funkcją pomocniczą.
Nie zastępuje on konieczności obserwowania przez kierowcę otoczenia
pojazdu. To kierowca pozostaje odpowiedzialny za bezpieczeństwo
wykonywania manewrów i parkowanie pojazdu.

Inteligentny asystent parkowania może ocenić, czy przestrzeń parkingowa
jest odpowiednio duża, a także przejąć kontrolę nad kierownicą, aby
zaparkować pojazd w tym miejscu. System wspomaga również parkowanie
na wyznaczonych miejscach do parkowania prostopadłego.

Funkcja inteligentnego asystenta parkowania zostaje automatycznie
włączona podczas jazdy do przodu z prędkością poniżej około 35 km/
godz. Podczas działania funkcji system samodzielnie wyszukuje i mierzy
przestrzeń parkingową po obu stronach pojazdu.

Podczas jazdy z niską prędkością
wyświetlany jest symbol
parkowania na górnym
wyświetlaczu (modele
z automatyczną skrzynią biegów)
lub na głównym wyświetlaczu
(modele z manualną skrzynią
biegów).
Po wykryciu przestrzeni parkingowej po jednej ze stron pojazdu, po lewej
lub prawej stronie symbolu parkowania wyświetlona zostaje strzałka .

Miejsca parkingowe po stronie pasażera są automatycznie sygnalizowane
strzałką nawyświetlaczu.Miejsca parkingowe po stronie kierowcy są
wykrywane i sygnalizowane powłączeniu kierunkowskazu po stronie kierowcy.

Aby zatwierdzićwyszukanemiejsce parkingowe, naciśnij przycisk <OK> na kierownicy.

Po włączeniu biegu wstecznego lub wybraniu położenia R w modelach
z automatyczną skrzynią biegów na ekranie informacji o pojeździe
wyświetlane będą komunikaty, informujące kierowcę o przebiegu
procedury parkowania z wykorzystaniem asystenta parkowania.

Uwaga: podczas działania systemu inteligentnego asystenta parkowania ruchy
kierownicy są sterowane przez system. Kierowca musi jedynie odpowiednio naciskać
pedał gazu i hamulca!

Szczegółowe informacje na temat obsługi inteligentnego asystenta
parkowania znajdują się w Podręczniku właściciela.

Systemy tempomatu i ogranicznika prędkości

Obsługa tempomatu i ogranicznika prędkości

Tempomat pozwala utrzymywać stałą (ustawioną) prędkość bez
konieczności naciskania pedału gazu.
Ogranicznik prędkości pozwala ograniczyć prędkość do ustalonej
wartości maksymalnej; ograniczenie zostaje anulowane po maksymalnym
wciśnięciu pedału gazu.

Systemy te działają jedynie przy prędkości powyżej około 30 km/godz.

Aby przełączać pomiędzy systemem tempomatu i ogranicznika prędkości,
naciśnij krótko przycisk na dźwigni tempomatu/ogranicznika
prędkości. Po włączeniu ogranicznika prędkości podświetlona zostaje
kontrolka <LIM> na dźwigni tempomatu / ogranicznika prędkości.
Po wybraniu funkcji tempomatu kontrolka gaśnie. Aby wyłączyć system
tempomatu, krótko popchnij dźwignię do przodu.
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FUNKCJE DźwIGNI TEmPOmATU / OGRANICZNIKA PRĘDKOŚCI

Krótko popchnij dźwignię do góry, aby zapisać aktualną prędkość pojazdu.
Popchnij dźwignię do góry i przytrzymaj w tej pozycji, aby zapisaćwyższą prędkość.
Zwolnij dźwignię po uzyskaniu żądanej prędkości.

Kontrolka włączenia ogranicznika prędkości.

Zapisanie aktualnej prędkości lub przywołanie ostatnio zapisanej prędkości.

Krótko popchnij dźwignię do dołu, aby zapisać aktualną prędkość pojazdu.
Popchnij dźwignię do dołu i przytrzymaj w tej pozycji, aby zapisać niższą prędkość.
Zwolnij dźwignię po uzyskaniu żądanej prędkości.

Przełączanie pomiędzy systemem tempomatu i ogranicznika prędkości.

Wyłączanie systemu tempomatu / ogranicznika prędkości.

Aby rozpocząć korzystanie z tempomatu / ogranicznika prędkości:

1. Wybierz funkcję tempomatu lub ogranicznika prędkości, naciskając
przycisk na dźwigni.

2. Przyspiesz do żądanej prędkości.
3. Krótko popchnij dźwignię do góry lub do dołu , aby zapisać

aktualną prędkość.
4. Po wybraniu funkcji tempomatu możesz zdjąć nogę z pedału gazu.

INTELIGENTNY TEmPOmAT (ICC)
System ICCużywa czujnika, umieszczonego za symbolem INFINITI na kratce
przedniego zderzaka, którywykrywa pojazdy jadące z przodu. Jeśli jadący z przodu
pojazd porusza się z niższą prędkością, system ICCautomatycznie zmniejszy
prędkość tempomatu, aby utrzymać ustalony dystans pomiędzy pojazdami.

Należy pamiętać o tym, że system inteligentnego
tempomatu (ICC)możewykorzystywać tylko do 50%
całkowitej siły hamowania pojazdu. Jeśli system ICC nie
będzie w stanie utrzymać ustalonej odległościmiędzy
pojazdami, uruchomiony zostanie dźwiękowy sygnał
ostrzegawczy oraz podświetlona zostanie kontrolka ostrzegająca o pojeździe
z przodu, sygnalizując kierowcy konieczność podjęcia odpowiednich działań.

Aby zwiększyć ustawioną
odległość pomiędzy
pojazdami utrzymywaną
przez system ICC, obróć
pokrętło w prawą stronę.
Aby zmniejszyć ustawioną
odległość, obróć pokrętło
w lewą stronę.

Szczegółowe informacje na temat systemów tempomatu, inteligentnego
tempomatu oraz ogranicznika prędkości znaleźć można w Podręczniku
właściciela.
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wspomaganie ruszania pod górę
System wspomagania ruszania pod górę automatycznie utrzymuje
włączone przez krótki czas hamulce, aby zapobiec stoczeniu się pojazdu
podczas ruszania na podjeździe lub zjeździe.
Umożliwia to kierowcy zdjęcie nogi z pedału hamulca i wciśnięcie pedału
gazu zanim pojazd zacznie się staczać.

Systemy wspomagania kierowcy
Pojazd może być wyposażony w poniższe systemy wspomagania kierowcy:

• System ostrzegania przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu
• System sygnalizacji martwego pola
• System hamowania awaryjnego
• Rozpoznawanie znaków drogowych

SYSTEm OSTRZEGANIA PRZED NIEKONTROLOwANą ZmIANą PASA RUCHU

System ostrzegania przed
niekontrolowaną zmianą pasa
ruchu (LDW) działa przy prędkości
powyżej ok. 60 km/godz (37 MPH).
Jeśli jedno z przednich kół
przekroczy linię oddzielającą pasy
ruchu, kierowca zostanie o tym
poinformowany przez przerywane
wibracje kierownicy, trwające do
1,5 sekundy.

System ostrzegania przed
niekontrolowaną zmianą pasa

ruchu można włączyć lub wyłączyć w menu [Assist] na ekranie informacji
o pojeździe.

SYSTEm SYGNALIZACJI mARTwEGO POLA

System sygnalizacji martwego pola (BSW) pomaga kierowcy
w dostrzeganiu pojazdów na sąsiednich pasach ruchu.

Jeśli powłączeniu kierunkowskazu system
wykryje obecność pojazdu na sąsiednim
pasie ruchu, rozlegną się dwa sygnały
dźwiękowe a kontrolka systemu sygnalizacji
martwego pola będziemigać aż do
momentu opuszczenia strefywykrywania
przez pojazd na sąsiednimpasie.

System sygnalizacji martwego
pola można włączyć lub wyłączyć
w menu [Assist] na ekranie informacji
o pojeździe.
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SYSTEm HAmOwANIA AwARYJNEGO

System hamowania awaryjnego pomaga w unikaniu zderzeń podczas jazdy
do przodu.

System wykorzystuje czujniki radarowe umieszczone za symbolem INFINITI
na kratce przedniego zderzaka, w celu obliczenia odległości do pojazdu
jadącego z przodu.

Jeśli odległość stanie się zbyt mała, lampka
kontrolna wykrycia pojazdu jadącego z przodu
zacznie migać. Jeśli odległość jeszcze bardziej
zmaleje, zostanie uruchomiony sygnał dźwiękowy
oraz zacznie migać lampka ostrzegawcza systemu

unikania zderzeń. Jeśli odległość kolejny raz zmaleje, uruchomione
zostanie aktywne hamowanie, aby zapobiec zderzeniu lub ograniczyć
skutki kolizji z pojazdem jadącym z przodu.

System hamowania awaryjnego
można włączyć lub wyłączyć
w menu [Assist] na ekranie
informacji o pojeździe.

OSTRZEŻENIE

System hamowania awaryjnego stanowi dodatkowe wsparcie dla
kierowcy. Nie zastępuje on konieczności śledzenia przez kierowcę
warunków ruchu drogowego ani nie zwalnia go z odpowiedzialności
za bezpieczną jazdę. System nie zapobiega wypadkom wynikającym
z nieostrożnej lub niebezpiecznej jazdy.

System awaryjnego hamowania może nie działać we wszystkich warunkach
jazdy, ruchu oraz warunkach pogodowych i drogowych.

Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania systemu hamowania
awaryjnego znaleźć można w Podręczniku właściciela pojazdu.

ROZPOZNAwANIE ZNAKów DROGOwYCH

Funkcja rozpoznawania znaków
drogowych (TSR) wyświetla
rozpoznane ograniczenia prędkości
oraz inne znaki drogowe na ekranie
informacji o pojeździe.

Do rozpoznawania znaków
drogowych funkcja wykorzystuje
kamerę, zamontowaną za przednią
szybą.

Jeśli system wykryje warunkowe
ograniczenie prędkości, na ekranie

informacji o pojeździe zostanie wyświetlone ograniczenie prędkości oraz
warunki ograniczenia.

Ustawienia rozpoznawania znaków drogowych można zmieniać w menu
[Assist] na ekranie informacji o pojeździe.
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Tankowanie paliwa
Aby otworzyć pokrywę wlewu paliwa,
odblokuj pojazd i delikatnie naciśnij
tylną część pokrywy wlewu.

Otwieranie pokrywy silnika

Aby otworzyć pokrywę silnika, pociągnij za dźwignię otwierania pokrywy
silnika w dolnej części deski rozdzielczej. Następnie lekko unieś
pokrywę silnika i przesuń w bok dźwignię , aby odblokować pokrywę.
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