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Voorwoord

Dit instructieboekje maakt u wegwijs in het gebruik en onderhoud van uw voertuig, zodat u vele kilometers (mijlen) plezier zult hebben van uw nieuwe aanwinst.
Lees dit instructieboekje zorgvuldig door voordat u met het voertuig gaat rijden.

In het afzonderlijk meegeleverde Service- en Garantieboekje kunt u alle informatie vinden die betrekking heeft op de garantiedekking die van toepassing is op uw
voertuig.

Uw INFINITI Center kent uw auto het beste. Wanneer uw voertuig een servicebeurt nodig heeft of als u vragen heeft, zal uw INFINITI Center u graag helpen met
de vele middelen die voor u beschikbaar zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE!
Houd u aan de volgende belangrijke regels om uzelf en uw passagiers een vei-
lige en verantwoorde rit te garanderen!

• Gebruik NOOIT alcohol of drugs in het verkeer.

• Houd u ALTIJD aan de aangegeven maximumsnelheid en pas uw snelheid
aan de verkeersomstandigheden aan.

• Gebruik ALTIJD uw veiligheidsgordel en een geschikt kinderzitje of veilig-
heidssysteem voor kinderen. Laat kinderen altijd op de achterbank zitten.

• Houd ALTIJD uw volledige aandacht bij het rijden en vermijd het gebruik
van functies en apparaten die u zouden kunnen afleiden.

• Licht ALTIJD alle inzittenden in over het juiste gebruik van de veiligheids-
voorzieningen in het voertuig.

• Neem ALTIJD dit instructieboekje door voor belangrijke veiligheidsinfor-
matie.

BIJ HET LEZEN VAN HET INSTRUCTIEBOEKJE
Dit instructieboekje bevat informatie over alle opties die voor dit model lever-
baar zijn. Functies en uitrustingen in uw voertuig kunnen mogelijk variëren
afhankelijk van het model, de mate van afwerking, de geselecteerde opties, de
bestelling, de productiedatum, de regio of de beschikbaarheid. Daarom vindt u
wellicht informatie over functies of uitrustingen die niet in uw voertuig aanwe-
zig of geïnstalleerd zijn.

In dit instructieboekje kan het voorkomen dat sommige afbeeldingen alleen de
indeling voor modellen met linkse besturing (LHD) tonen. Bij modellen met
rechtse besturing (RHD) kunnen de afgebeelde vorm en plaats van de onder-
delen mogelijk verschillen.

Alle informatie, specificaties en afbeeldingen in deze handleiding zijn van kracht
op het moment van publicatie. INFINITI behoudt zich het recht voor om zonder
voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting wijzigingen aan te brengen
in de specificaties of in het ontwerp.

WIJZIGINGEN AAN HET VOERTUIG
Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan uw voertuig. Wijzigin-
gen kunnen de prestaties, de veiligheid en de levensduur nadelig beïnvloeden
en kunnen bovendien overheidsvoorschriften overtreden. Bovendien worden
schade en teruglopende prestaties die het gevolg zijn van aangebrachte wijzi-
gingen mogelijk niet gedekt door de garanties van INFINITI.

EERST LEZEN VOOR VEILIG RIJDEN
Lees dit instructieboekje zorgvuldig door voordat u een eerste rit maakt. Zo
leert u eerst de bedieningselementen en de onderhoudsvoorschriften kennen
en zult u het voertuig veilig kunnen besturen.

In dit instructieboekje komen de volgende symbolen en woorden voor:

WAARSCHUWING

Wordt gebruikt om de aanwezigheid van gevaar aan te duiden dat ernstige
persoonlijke, of zelfs dodelijke verwondingen kan veroorzaken. Om dit risico
te vermijden of te verminderen moeten de aangegeven instructies nauwkeurig
worden opgevolgd.
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LET OP

Wordt gebruikt om de aanwezigheid van gevaar aan te duiden dat lichte of
matige verwondingen, of beschadigingen aan uw voertuig kan veroorzaken.
Om dit risico te vermijden of te verminderen moeten de aangegeven instruc-
ties zorgvuldig worden opgevolgd.

OPMERKING

Geeft nuttige aanvullende informatie aan.

Dit symbool betekent “Niet doen” of “Zorg ervoor dat dit niet gebeurt”.

In afbeeldingen geven pijlen zoals hier getoond de voorkant van het voertuig
aan.

In afbeeldingen geven pijlen zoals hier getoond een beweging of een actie aan.

In afbeeldingen geven pijlen zoals hier getoond een specifiek onderdeel in de
afbeelding aan.

[ ]:

Rechte haakjes worden gebruikt om berichten, toetsen of opties aan te geven
die op het scherm worden weergegeven.

< >:

Punthaakjes worden gebruikt om teksten op bedieningen, zoals knoppen of
schakelaars in of op het voertuig aan te geven.

Airbag waarschuwingsstickers:

“Plaats NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel die is bevei-
ligd met een INGESCHAKELDE AIRBAG, aangezien het KIND hierdoor ERN-
STIG of DODELIJK LETSEL kan oplopen.”

Zorg ervoor de beschrijving van de “Airbag waarschuwingsstickers” te lezen in
het hoofdstuk over Veiligheid in dit instructieboekje, als ook de beschrijving van
de “Airbagsticker” aan het einde van het boekje.

ACCU/BATTERIJEN AFVOEREN
LET OP

Onjuist afgevoerde accu's en batterijen kunnen schade toebrengen aan het
milieu. Houdt u aan de plaatselijke regelgeving inzake het afvoeren van ac-
cu’s/batterijen.

Voorbeelden van batterijen/accu die in het voertuig aanwezig zijn:

• Voertuigaccu

• Batterij voor de afstandsbediening (voor het Intelligent Key-systeem en/of
het sleutelloos portierontgrendelingssysteem met afstandsbediening)



• Batterij voor de sensor van het bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)

Neem bij twijfel contact op met de plaatselijke autoriteiten of met een INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf voor advies over het afvoeren.

HANDELSMERKEN
INFINITI-onderdelen en -accessoires kunnen hetzij het merk INFINITI, hetzij
het merk NISSAN dragen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte van dit Instructieboekje mag
worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevensopslagsysteem of ver-
zonden, in welke vorm of op welke manier (elektronisch, mechanisch, fotoko-
pie, opname of anderszins) dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van Nissan Motor Co., Ltd.
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1. Veiligheidsgordels achter (P. 1-9)

2. Armsteun achterin* (P. 1-5)

3. Raamairbags/gordijnairbags (P. 1-31)

4. Veiligheidsgordels voorin (P. 1-9)

5. Veiligheidsgordelsysteem met gordelspanners
voorin (P. 1-32)

6. Airbag waarschuwingssticker (P. 1-33)

7. Voorairbag (P. 1-30)

8. Voorairbag voor passagier (P. 1-36)

9 Veiligheidsgordel voor middelste zitplaats
achterin (P. 1-9)

10. Veiligheidsgordel voor buitenste zitplaatsen
achterin (P. 1-9)

11. Bevestiging kinderzitje (P. 1-20)

12. ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes
(P. 1-20)

13. Achterstoelen (P. 1-4)
— Kinderzitjes (P. 1-14)

14. Zijairbags (P. 1-30)

15. Voorstoelen (P. 1-2)

16. Statuslampje voorpassagiersairbag (P. 1-34)

17. Knie-airbag voor de bestuurder (P. 1-30)

*: indien aanwezig
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STOELEN, VEILIGHEIDSGORDELS EN AANVULLEND VEILIGHEIDSSYSTEEM
(SRS)
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1. Elektrisch bediende ramen (P. 2-64)

2. Ruitenwissers en ruitensproeiers
— Schakelaarbediening (P. 2-60)
— Wisserblad vervangen (P. 8-15)
— Ruitensproeiervloeistof (P. 8-17)
— Voorruitontdooier* (P. 2-63)

3. Sleephaak (P. 6-15)

4. Mistvoorlampen (P. 2-59)

5. Koplampsproeier* (P. 2-62)

6. Koplampen
— Schakelaarbediening (P. 2-55)
— Onderhoud (P. 8-25)

7. Richtingaanwijzers (P. 2-56)
— Onderhoud (P. 8-27)
Spiegels
— Verstellen (P. 3-17)

*: indien aanwezig
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1. Hooggeplaatst derde remlicht (gloeilamp
vervangen) (P. 8-24)

2. Achterruitverwarming (P. 2-62)

3. Ruitenwisser en -sproeier achter
— Bediening (P. 2-62)
— Wisserblad vervangen (P. 8-15)

4. Sleephaak (P. 6-17)

5. Achterklep (P. 3-10)
— Intelligent Key-systeem (P. 3-2)
— Reparatieset voor lekke banden* (P. 6-5)

6. Achteruitrijcamera* (P. 4-3)

7. Achterlichtreflector

8. Achterlichtgroepen (P. 8-25)

9. Brandstofvulklep
— Bediening (P. 3-15)
— Brandstofinformatie (P. 8-2)

*: indien aanwezig
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BUITENZIJDE ACHTER
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1. Armsteun achterin* (P. 1-5)

2. Leeslampjes achterin (P. 2-77)

3. Dakbedieningen (P. 2-67)

4. Zonweringschakelaar* (P. 2-67)

5. Zonneklep (P. 2-76)

6. Knoppen voor beveiligingssysteem (P. 3-12)

7. Binnenspiegel (P. 3-16)

8. Portierhandgreep (P. 3-9)

9. Armsteun bestuurdersportier
— Schakelaars elektrisch bediende ramen
(P. 2-64)
— Afstandsbediening buitenspiegels (P. 2-16)

10. Bekerhouders voorin (P. 2-72)

11. Bedieningsknoppen airconditioning (P. 4-24)

12. Handschoenenkastje/opbergvak (P. 2-72)

*: indien aanwezig
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MODEL MET LINKSE BESTURING
1. Richtingaanwijzer, ruitenwisser,

ruitensproeier, en schakelaar grootlicht
(P. 2-56, 2-60)

2. Bedieningen op het stuurwiel (linkerzijde)
(P. 2-12)

3. Contactschakelaar (P. 5-8)
— Contactdrukknop* (P. 5-9)

4. Bedieningen op het stuurwiel (rechterzijde)
(P. 4-2**)

5. Lichtschakelaar
— Koplamp (P. 2-55)
— Mistlampen (P. 2-59)

6. Parkeerrem (P. 3-20)

7. Schakelaar cruise control/
Snelheidsbegrenzer
— Cruise control (P. 5-42)
— Intelligent Cruise Control (P. 2-47)
– Snelheidsbegrenzer (P. 5-45)

8. USB-ingangen (P. 4-2**)

9. Schakelhendel (P. 5-13)
— Automatische versnellingsbak (AT) (P. 5-16)
— Handgeschakelde versnellingsbak (MT)
(P. 5-13)

10. Bekerhouders voorin (P. 2-72)

11. INFINITI-controller (P. 4-2**)

*: indien aanwezig

**: raadpleeg het INFINITI InTouch Instructieboekje
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BESTUURDERSPLAATS
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MODEL MET RECHTSE BESTURING
1. Schakelaar cruise control/

Snelheidsbegrenzer
— Cruise control (P. 5-42)
— Intelligent Cruise Control (P. 2-47)
– Snelheidsbegrenzer (P. 5-45)

2. Bedieningen op het stuurwiel (linkerzijde)
(P. 2-12)

3. Richtingaanwijzer, ruitenwisser,
ruitensproeier, en schakelaar grootlicht
(P. 2-56, 2-60, 2-57)

4. Bedieningen op het stuurwiel (rechterzijde)
(P. 4-2**)

5. INFINITI-controller (P. 4-2**)

6. Bekerhouders voorin (P. 2-72)

7. Schakelhendel (P. 5-13)
— Automatische versnellingsbak (AT) (P. 5-16)
— Handgeschakelde versnellingsbak (MT)
(P. 5-13)

8. USB-ingangen (P. 4-2**)

9. Contactschakelaar (P. 5-8)
— Contactdrukknop* (P. 5-9)

10. Lichtschakelaar
— Koplamp (P. 2-55)
— Mistlampen (P. 3-59)

*: indien aanwezig

** raadpleeg het INFINITI InTouch Instructieboekje
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MODEL MET LINKSE BESTURING
1. Ventilatieroosters (P. 4-24)

2. Middendisplay* (P. 4-2**)

3. Meters en tellers (P. 2-2)

4. Lichtschakelaar (P. 2-55)

5. Parkeerrem (P. 3-20)

6. Stuurwiel
— Stuurbekrachtiging (P. 5-85)
— Claxon (P. 2-64)
— Bestuurdersairbag (P. 1-30)

7. Audiosysteem (P. 4-2**)

8. Contactschakelaar (P. 5-8)
— Contactdrukknop* (P. 5-9)

9. Verwarming en airconditioning (P. 4-24)

10. Schakelpaneel
— Schakelaars stoelverwarming* (P. 2-68)
— Schakelaar waarschuwingsknipperlichten
(P. 6-2)
— Aan/uit-schakelaar ECO Stop/Start-
systeem (P. 5-27)

11. Voertuiginformatiedisplay (P. 2-12)

12. Handschoenenkastje (P. 2-72)

*: indien aanwezig

**: raadpleeg het INFINITI InTouch Instructieboekje

NIC2662

DASHBOARD
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MODEL MET RECHTSE BESTURING
1. Ventilatieroosters (P. 4-24)

2. Middendisplay* (P. 4-2**)

3. Meters en tellers (P. 2-2)

4. Handschoenenkastje (P. 2-72)

5. Voertuiginformatiedisplay (P. 2-12)

6. Schakelpaneel
— Schakelaars stoelverwarming* (P. 2-68)
— Schakelaar waarschuwingsknipperlichten
(P. 6-2)
— Aan/uit-schakelaar ECO Stop/Start-
systeem (P. 5-27)

7. Verwarming en airconditioning (P. 4-24)

8. Audiosysteem (P. 4-2**)

9. Stuurwiel
— Stuurbekrachtiging (P. 5-85)
— Claxon (P. 2-64)
— Bestuurdersairbag (P. 1-30)

10. Contactschakelaar (P. 5-8)
— Contactdrukknop* (P. 5-9)

11. Parkeerrem (P. 3-20)

12. Lichtschakelaar (P. 2-55)

*: indien aanwezig

**: raadpleeg het INFINITI InTouch Instructieboekje
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1. Snelheidsmeter (P. 2-2)

2. Voertuiginformatiedisplay (P. 2-12)
— Kilometerteller/dubbele dagteller (P. 2-12)

3. Bovenste informatiedisplay (P. 2-12)

4. Toerenteller (P. 2-3)

5. Koelvloeistoftemperatuurmeter (P. 2-3)

6. Brandstofmeter (P. 2-3)

NIC2651

METERS EN TELLERS
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1.6L EN 2.0L BENZINEMOTOR
1. Koelvloeistofreservoir (P. 8-7)

2. Oliepeilstok (P. 8-9)

3. Olievuldop (P. 8-9)

4. Rem/koppelingsvloeistofreservoir* (P. 8-13)

5. Luchtfilter (P. 8-14)

6. Accu (P. 8-18)

7. Zekeringkast (P. 8-21)

8. Ruitensproeiervloeistofreservoir (P. 8-17)

* De afbeelding is van toepassing op het model
met linkse besturing. Bij het model met rechtse
besturing bevinden deze onderdelen zich aan de
tegenovergestelde zijde.

NIC2833

MOTORRUIMTE
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1.5L DIESELMOTOR
1. Koelvloeistofreservoir (P. 8-7)

2. Vuldop motorolie en peilstok (P. 8-9)

3. Rem/koppelingsvloeistofreservoir* (P. 8-13)

4. Accu (P. 8-18)

5. Luchtfilter (P. 8-14)

6. Zekeringkast (P. 8-21)

7. Ruitensproeiervloeistofreservoir (P. 8-17)

* De afbeelding is van toepassing op het model
met linkse besturing. Bij het model met rechtse
besturing bevinden deze onderdelen zich aan de
tegenovergestelde zijde.

NIC2658
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2,2L DIESELMOTOR
1. Koelvloeistofreservoir (P. 8-7)

2. Olievuldop (P. 8-9)

3. Oliepeilstok (P. 8-9)

4. Rem/koppelingsvloeistofreservoir* (P. 8-13)

5. Luchtfilter (P. 8-14)

6. Accu (P. 8-18)

7. Zekeringkast (P. 8-21)

8. Ruitensproeiervloeistofreservoir (P. 8-17)

*: De afbeelding links is van toepassing op het mo-
del met linkse besturing. Bij het model met rechtse
besturing zitten dezeonderdelen aan detegenover-
gestelde zijde.
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WAARSCHUWING

• Bestuur de auto nooit en rijd er nooit mee als de
rugleuning van de stoel achterover staat. Dit
kan gevaarlijk zijn. De schoudergordel loopt
dan niet op de juiste wijze over uw lichaam. Bij
een ongeval kunnen u en uw passagiers tegen
de schoudergordel gegooid worden en neklet-
sel of ander ernstig letsel oplopen. U en uw pas-
sagiers kunnen ook onder de heupgordel door
glijden en dan ernstig letsel oplopen.

• U bent in een rijdende auto het meest effectief
beschermd wanneer de stoel rechtop staat. Zit
altijd goed rechtop met uw rug tegen de rug-
leuning met beide voeten op de vloer en stel de
stoel correct af. (Zie “Veiligheidsgordels” ver-
derop in dit hoofdstuk.)

• Om het risico op ernstig of dodelijk letsel door
het onbedoeld bedienen van de auto en/of de
bijbehorende systemen te voorkomen, mag u
kinderen, hulpbehoevende volwassenen of

huisdieren niet zonder toezicht in uw auto ach-
terlaten. Bovendien kan de temperatuur in een
afgesloten auto op een warme dag zo snel op-
lopen dat er een aanzienlijk risico bestaat op
ernstig of dodelijk letsel aan mensen en huis-
dieren.

LET OP

Wanneer u de stand van de stoelen verstelt, zorg
dan dat u niet in contact komt met bewegende de-
len om letsel en/of schade te voorkomen.

VOORSTOELEN

WAARSCHUWING

Verstel de bestuurdersstoel niet terwijl u rijdt; an-
ders kunt u niet al uw aandacht schenken aan het
rijden.

LET OP

Wanneer u de stoelen naar voren of naar achteren
afstelt of een achteroverhellende rugleuning in de
verticale stand terugzet, zorg er dan voor dat u de
rugleuning tijdens het afstellen vasthoudt. Als de
rugleuning niet vastgehouden wordt, kan de stoel
of rugleuning plotseling in beweging komen en let-
sel veroorzaken.

SSS0133AZ
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Stoelen handmatig verstellen

Naar voren en naar achteren:

Trek de hendel ➀ omhoog en houd de hendel vast
terwijl u de stoel naar voren of achteren schuift tot
u de gewenste stand bereikt heeft. U vergrendelt
de stoel in de gewenste stand door de hendel los te
laten.

Zittinghoek (indien aanwezig):

Stel de hoeken dusdanig in dat uw dijen enigszins
worden ondersteund. Draai het handwiel ➁ naar
voren of achteren.

Hoogteverstelling (indien aanwezig):

Trek de verstelhendel ➂ herhaaldelijk omhoog of
duw deze herhaaldelijk naar beneden om de zitting
op de gewenste hoogte te zetten.

Stand van de rugleuning:

Druk niet tegen de rugleuning en draai het handwiel
➃ naar voren of achteren.

Lendensteun (indien aanwezig):

De lendensteunfunctie ondersteunt het onderste
gedeelte van de rug van de bestuurder.

Druk op beide zijden van de verstelknop om de
lendensteun in de gewenste stand te verstellen.

➀ Om het profiel van de rugleuning te verhogen

➁ Om het profiel van de rugleuning zachter te
maken

➂ Om het profiel van de rugleuning te verlagen

➃ Om het profiel van de rugleuning harder te
maken

Stoelen elektrisch verstellen

WAARSCHUWING

Laat kinderen en hulpbehoevende volwassenen
nooit alleen in de auto achter. Laat ook geen huis-
dieren onbewaakt achter. Zij kunnen per ongeluk
schakelaars of bedieningen activeren en zo ande-
ren of zichzelf ernstig letsel toebrengen.

Bedieningswenken:

• De motor voor stoelverstelling heeft een auto-
matische beveiliging tegen overbelasting. Als de
motor tijdens de stoelverstelling stopt, wacht
dan 30 seconden en gebruik de schakelaar op-
nieuw.

• Als de motor voor stoelverstelling stopt tijdens
het verstellen van de stoel, controleer dan of er
eventuele obstakels zijn. Verwijder het obstakel
voordat u verdergaat.

• Verstel de stoelen niet lange tijd aaneen terwijl
de motor is afgezet, om ontladen van de accu te
voorkomen.

OPMERKING

U kunt de stoelinstellingen opslaan in het geheu-
gen (zie “Geheugenfunctie (indien aanwezig)” in
hoofdstuk “2. Instrumenten en bedieningen”).

NIC2607
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Naar voren en naar achteren:

Beweeg de verstelschakelaar ➀ naar voren of naar
achteren zoals afgebeeld om de stoel in de ge-
wenste stand te zetten.

De rugleuning verstellen:

Beweeg de verstelschakelaar ➁ naar voren of naar
achteren zoals afgebeeld om de rugleuning in de
gewenste stand te zetten.

Met de verstelfunctie kan de stand van de rugleu-
ning worden aangepast aan inzittenden van ver-
schillende lichaamsgrootte, zodat de veiligheids-
gordel beter past. (Zie “Veiligheidsgordels”
verderop in dit hoofdstuk.)

U kunt de rugleuning achterover zetten als de auto
geparkeerd staat, zodat inzittenden kunnen rusten.

WAARSCHUWING

De rugleuning mag niet meer achterover hellen dan
nodig is om gemakkelijk te zitten. Veiligheidsgor-
dels bieden de beste bescherming wanneer de pas-
sagier tegen de rugleuning leunt en rechtop zit.
Door de rugleuning te ver achterover te hellen ver-
groot u het risico onder de veiligheidsgordel door
te glijden, waardoor de kans op verwondingen toe-
neemt.

Hoogteverstelling (indien aanwezig):

1. Trek zoals afgebeeld de verstelschakelaar ➂
omhoog of duw omlaag om de stoelhoogte af te
stellen, totdat de juiste stand is bereikt.

2. Kantel de verstelschakelaar ➃ omhoog of om-
laag zoals afgebeeld totdat de voorste hoek van
de zitting in de gewenste stand is versteld.

Lendensteun (indien aanwezig):

De lendensteunfunctie ondersteunt het onderste
gedeelte van de rug van de bestuurder.

Druk op beide zijden van de verstelknop om de
lendensteun in de gewenste stand te verstellen.

➀ Om het profiel van de rugleuning te verhogen

➁ Om het profiel van de rugleuning zachter te
maken

➂ Om het profiel van de rugleuning te verlagen

➃ Om het profiel van de rugleuning harder te
maken

STOELVERWARMING (indien aanwezig)

De stoelen kunnen worden verwarmd door middel
van ingebouwde stoelverwarming. De schakelaars
zitten op het middenconsole (voor voorstoelen) en
kunnen onafhankelijk van elkaar bediend worden.
Zie voor meer informatie over de stoelverwarming,
“Stoelverwarming (indien aanwezig)” in hoofdstuk
“2. Instrumenten en bedieningen”.

ACHTERSTOELEN

WAARSCHUWING

• Laat nooit iemand meerijden in de bagage-
ruimte of op de achterbank wanneer deze naar
voren is geklapt. Als passagiers deze plaatsen
gebruiken zonder veiligheidsgordels kan bij een
ongeval of noodstop ernstig letsel of de dood
het gevolg zijn.

NIC2606
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• Zet alle lading goed vast met touwen of riemen
om schuiven en glijden te voorkomen. Zorg er-
voor dat de lading niet boven de rugleuningen
uitsteekt. Bij plotseling remmen of bij een on-
geval kan losse lading lichamelijk letsel veroor-
zaken.

• Wanneer u de rugleuning(en) neerklapt of te-
rugzet in de verticale stand, moet u ervoor zor-
gen dat de baan van de stoel vrij is voordat u de
stoel in beweging brengt.

• Wanneer u de rugleuningen weer terugbrengt
naar de verticale stand, zorg er dan voor dat ze
veilig vergrendeld worden. Als ze niet goed ver-
grendeld zijn, kunnen passagiers gewond raken
bij een aanrijding of plotseling remmen.

Inklappen

De laadcapaciteit van de bagageruimte kan wor-
den vergroot door de achterstoelen naar voren te
klappen.

Om de stoel neer te klappen:

1. Zorg dat hoofdsteunen goed zijn ingeschoven,
zie “Hoofdsteunen” verderop in dit hoofdstuk.

2. Schuif de stoel van de bestuurder of van de
voorpassagier zo nodig naar voren.

3. Ontgrendel de rugleuning door zoals afgebeeld
aan de ontgrendelhendel te trekken.

4. Klap de stoel naar voren zoals afgebeeld.

5. Steek de veiligheidsgordel zoals afgebeeld in de
veiligheidsgordelhouder.

6. Verstel zo nodig de rugleuning van de bestuur-
der of van de voorpassagier. Vermijd contact
tussen de achterstoel en de voorstoel.

De stoel terugzetten in de verticale stand:

1. Schuif de stoel van de bestuurder of van de
voorpassagier zo nodig naar voren.

2. Zorg dat de veiligheidsgordels niet achter de
rugleuningvergrendeling blijven haken.

3. Til de rugleuning omhoog en druk stevig op zijn
plaats totdat deze vastklikt.

4. Als de rode markering zichtbaar is dan is de stoel
niet goed vergrendeld — ontgrendel en vergren-
del de stoel vervolgens nogmaals.

5. Trek de hoofdsteunen omhoog tot ze stevig
vastklikken in de gewenste stand, zie
“Hoofdsteunen” verderop in dit hoofdstuk.

LET OP

Zorg er altijd voor dat de gordel niet beklemd raakt
in de ontgrendelhendel of een ander onderdeel van
de auto.

ARMSTEUN (indien aanwezig)

Achter

Trek aan de lus en trek de armleuning ➀ zoals af-
gebeeld naar voren tot in de horizontale stand.

NPA1293
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WAARSCHUWING

Hoofdsteunen zijn een aanvulling op de andere vei-
ligheidssystemen van de auto. Ze bieden extra be-
scherming tegen letsel bij bepaalde botsingen aan
de achterkant. Stel de hoofdsteunen goed af, zoals
aangegeven in dit hoofdstuk. Controleer de afstel-
ling als er iemand anders op de stoel heeft gezeten.
Maak niets vast aan de hoofdsteunen en verwijder
ze ook niet. Gebruik de stoel niet als de hoofdsteun
verwijderd is.Als de hoofdsteun verwijderd is, deze
opnieuw installeren en goed afstellen voordat ie-
mand de desbetreffende stoel gaat gebruiken. Als
u deze aanwijzingen niet opvolgt, wordt de effec-
tiviteit van de hoofdsteunen wellicht verminderd.
Dit verhoogt het risico van ernstig letsel of de dood
bij een botsing.

• Uw auto is uitgerust met integreerbare hoofd-
steunen, verstelbaar of niet-verstelbaar.

• Verstelbare hoofdsteunen hebben meerdere in-
kepingen in de stangen zodat ze op de gewenste
hoogte vastgezet kunnen worden.

• Niet verstelbare hoofdsteunen hebben één en-
kele vergrendelingsinkeping om ze vast te zet-
ten aan het frame van de stoel.

• Juiste afstelling:

– Lijn hoofdsteunen van het verstelbare soort
uit met uw oren, zodat het midden van de
hoofdsteun op oorhoogte is.

– Mocht het niveau van uw oren nog steeds
hoger liggen dan de aanbevolen uitlijnings-
stand, plaats de hoofdsteun dan in de hoog-
ste stand.

– Trek verstelbare hoofdsteunen omhoog
naar de gewenste stand en zorg dat de
hoofdsteun goed is vastgeklikt voordat de
zitplaats gebruikt wordt. De hoofdsteun
achter zal niet goed werken indien gebruikt
in de opgbergstand.

• Als een hoofdsteun verwijderd is, moet deze op-
nieuw geïnstalleerd en vergrendeld worden
voordat er iemand op die stoel mag zitten.

OPMERKING

In auto's met sportstoelen kunnen de hoofdsteu-
nen voorin en de hoofdsteunen voor de buitenste
zitplaatsen achterin niet versteld worden.

COMPONENTEN VAN EEN
VERSTELBAAR HOOFDSTEUN

1. Verwijderbare hoofdsteun

2. Meerdere inkepingen

3. Vergrendelknop

4. Stangen

SSS0992Z

HOOFDSTEUNEN

1-6 Veiligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheidssysteem



HOOFDSTEUNEN VERSTELLEN

Voor verstelbare hoofdsteun

Verstel de hoofdsteun zo dat het midden op de-
zelfde hoogte ligt als het midden van uw oren.
Mocht het niveau van uw oren nog steeds hoger
liggen dan de aanbevolen uitlijningsstand, plaats
de hoofdsteun dan in de hoogste stand.

HOOFDSTEUNEN VOORIN

Omhoog zetten

Om de hoofdsteun omhoog te zetten, trekt u deze
naar boven.

Zorg dat de hoofdsteun zo geplaatst wordt dat de
vergrendelknop geblokkeerd is in de inkeping voor-
dat er iemand meerijdt op de betreffende stoel.

Omlaag zetten

Om de hoofdsteun omlaag te zetten, houdt u de
vergrendelknop ➀ ingedrukt en duwt u de hoofd-
steun omlaag.

Zorg dat de hoofdsteun zo geplaatst wordt dat de
vergrendelknop geblokkeerd is in de inkeping voor-
dat er iemand meerijdt op de betreffende stoel.

Voorwaarts/achterwaarts

Met deze functie kunt u de afstand tussen de
hoofdsteun en het achterhoofd regelen.

• Naar voren bewegen: trek de hoofdsteun naar
voren in de richting van de pijl totdat de hoofd-
steun vastklikt. Er zijn meerdere standen waarin
de hoofdsteun vast kan klikken.

• Naar achteren bewegen: houd de ➀-knop in-
gedrukt en duw de hoofdsteun naar achteren.

• Laat zodra de hoofdsteun in de gewenste stand
staat de knop los en controleer of de hoofd-
steun vastgeklikt is.

Het wordt aangeraden om de hoofdsteun zo ver
mogelijk naar voren te zetten om de afstand tussen
dehoofdsteun en het achterhoofd van de inzittende
zo klein mogelijk te maken.

Verwijderen

Gebruik de volgende procedure om een hoofdsteun
te verwijderen.

1. Trek de hoofdsteun naar de hoogste stand.

2. Druk de vergrendelknop in en houd ingedrukt.

3. Verwijder de hoofdsteun van de stoel.

4. Berg de hoofdsteun op een veilige plek op zodat
deze niet los in de auto ligt.

SSS0997Z
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5. Herinstalleer en verstel de hoofdsteun voordat
een inzittende de stoel gaat gebruiken.

Installeren

1. Houd de stangen van de hoofdsteun boven de
gaten in de stoel. Zorg dat de hoofdsteun niet
verkeerd om staat. De stang met de verstelinke-
ping ➀ moet in het gat met de vergrendelknop
➁ gestoken worden.

2. Houd de vergrendelknop ingedrukt en duw de
hoofdsteun omlaag.

3. Verstel de hoofdsteun voordat een inzittende
de stoel gaat gebruiken.

HOOFDSTEUNEN ACHTERIN

Hoogte instellen van een hoofdsteun
achterin

Gebruik de hoofdsteun in de standen bepaald door
de inkepingen in de stang nadat u de hoofdsteun
omhoog heeft getrokken totdat de hoofdsteun in
een stand staat waarin het stevig is vastgeklikt.

• Omhoog: trek de hoofdsteun omhoog tot de ge-
wenste hoogte.

• Omlaag: druk op de ontgrendelknop ➀ en druk
de hoofdsteun omlaag tot de gewenste stand.

Hoofdsteunen achter verwijderen en
monteren

De hoofdsteunen voor de buitenste zitplaatsen
achterin kunnen verwijderd en weer gemonteerd
worden. De hoofdsteun in het midden kan niet ver-
wijderd worden. In auto's met sportstoelen kan
geen van de hoofdsteunen verwijderd worden.

Klap de rugleuning een beetje naar voren om de
hoofdsteun te kunnen verwijderen.

• Verwijderen: trek de hoofdsteun omhoog tot-
dat hij niet verder kan.

Druk op de ontgrendelknop ➀ en trek de stan-
gen van de hoofdsteun uit de openingen.

• Monteren: steek de stangen van de hoofdsteun
in de gaten zodat de stang met inkepingen aan
de linkerkant zit, gezien in de rijrichting.

Druk de hoofdsteun omlaag totdat deze vast-
klikt.

SSS1038Z NIC2609
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VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
HET GEBRUIK VAN
VEILIGHEIDSGORDELS
Wanneer u uw veiligheidsgordel correct afgesteld
heeft, en u zit rechtop en goed tegen de rugleuning,
is de kans dat u letsel oploopt of omkomt in een
ongeluk kleiner en wordt de eventuele ernst van
verwondingen sterk verminderd. INFINITI raadt u
en uw passagiers ten zeerste aan om altijd de vei-
ligheidsgordels om te doen wanneer u gaat rijden,
ongeacht of uw zitplaats wel of niet is voorzien van
een airbag.

WAARSCHUWING

Neem de volgende waarschuwingen in acht bij het
gebruik van de veiligheidsgordels. Doet u dit niet,
dan kan dat de kans op letsel bij een ongeval en/of
de ernst van het letsel bij een ongeval doen toene-
men.

• De bestuurder en alle inzittenden moeten tij-
dens het rijden altijd hun veiligheidsgordel om
hebben. Kinderen moeten op de achterbank
plaats nemen zo nodig in een geschikt kinder-
zitje.

• De veiligheidsgordel moet correct afgesteld zijn
zodat hij strak om uw lijf zit. Als u dit nalaat,
kan dit de effectieve werking van het hele gor-
delsysteem nadelig beïnvloeden en loopt u bij
een ongeval meer risico op mogelijk ernstig let-
sel. Ernstig letsel of de dood kan het gevolg zijn
van incorrect dragen van veiligheidsgordels.

• Draag de schoudergordel altijd over de schou-
der en diagonaal over de borstkas. Doe de gor-

del nooit achter uw rug, onder uw arm of om
uw nek. De gordelband moet van uw gezicht en
hals vandaan blijven, maar mag niet van uw
schouder glijden.

• Draag de heupgordel zo laag en strak mogelijk
OVER UW HEUPEN, NIET OM UW MIDDEL.
Als het heupgedeelte van een veiligheidsgordel
te hoog wordt gedragen, is er bij een ongeval
meer kans op inwendig letsel.

• Veiligheidsgordels zijn ontworpen om gedra-
gen te worden op het beendergestel van het
lichaam en wel laag over de voorkant van het
bekken, de borst en de schouders; u dient te
voorkomen dat het heupgedeelte van de gordel
over de abdominale zone komt te liggen.

• Gordels mogen niet zodanig door de gebruiker
worden aangepast dat de werking van de op-
rolautomaten wordt belemmerd of de veilig-
heidsgordels op andere wijze niet worden aan-
gespannen.

• Doe veiligheidsgordels zo strak mogelijk doch
comfortabel om, zodat ze de bescherming bie-
den waarvoor ze ontworpen zijn. Een slappe
veiligheidsgordel biedt de drager slechts weinig
bescherming.

• Zorg dat de gesptong stevig in de juiste gesp
zit.

• Draag veiligheidsgordels niet binnenste buiten
of gedraaid. Anders wordt de effectiviteit er-
van verminderd.

SSS0136Z

Zit goed rechtop en tegen de rugleuning.
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Zit goed rechtop en tegen de rugleuning.

VEILIGHEIDSGORDELS
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• Sta niet toedat meerderepersonen gebruik ma-
ken van dezelfde gordel.

• Vervoer nooit meer personen in het voertuig
dan het aantal beschikbare veiligheidsgordels.

• Er mag maar één inzittende gebruik maken van
een gordel; het is gevaarlijk om een gordel voor
uzelf en een kind op uw schoot te gebruiken.

• Als het veiligheidsgordelwaarschuwingslampje
oplicht terwijl de contactsleutel in de ON-stand
staat, alle portieren gesloten zijn en alle veilig-
heidsgordels zijn vastgemaakt, duidt dit wel-
licht op een storing in het systeem. Laat het
systeem nakijken door een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf.

• Breng geen wijzigingen aan in het veiligheids-
gordelsysteem. Bijvoorbeeld, wijzig de veilig-
heidsgordels niet, voeg geen materiaal toe, en
installeer niets dat de geleiding of spanning van
de gordels kan veranderen. Als u dat wel doet,
kan dewerking van het veiligheidssysteem aan-
getast worden. Wijzigen of aanpassen van het
veiligheidsgordelsysteem kan leiden tot ernstig
lichamelijk letsel.

• Zodra een gordelspanner is geactiveerd, kan
deze niet opnieuw gebruikt worden, en moet
die vervangen worden, samen met de oprolau-
tomaat. Ga bij een INFINITI Center of een er-
kend garagebedrijf langs.

• Het verwijderen en installeren van onderdelen
van de gordelspannersystemen moet worden
uitgevoerd door een INFINITI Center of een er-
kend garagebedrijf.

• Na een botsing moeten alle veiligheidsgordels
inclusief oprolautomaten en bevestigingson-
derdelen worden gecontroleerd door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.
INFINITI adviseert alle tijdens de aanrijding ge-
dragen gordels te vervangen, tenzij het ging om
een geringe aanrijding en de veiligheidsgordels
geen schade vertonen en goed functioneren.
Veiligheidsgordels die tijdens de aanrijding niet
werden gedragen, moeten ook worden geïn-
specteerd en eventueel worden vervangen als
ze schade vertonen of niet goed werken.

• Alle kinderzitjes en bevestigingen moeten na
een aanrijding geïnspecteerd worden. Volg al-
tijd de inspectieaanwijzingen en aanbevelingen
voor vervanging van de fabrikant van het zitje.
Kinderzitjes moeten vervangen worden als ze
beschadigd zijn.

• Het is van groot belang de veiligheidsgordel in
zijn geheel te vervangen als deze is gedragen
tijdens een ernstige aanrijding, ook al is er geen
zichtbare schade aan de veiligheidsgordels.

• Voorkom dat de gordelband wordt aangetast
door reinigingsmiddelen, oliën, chemicaliën en
in het bijzonder door accuzuur. Maak de veilig-
heidsgordel indien nodig schoon met zachte

zeep en water. De gordel moet worden vervan-
gen als de band aangetast, gerafeld of bescha-
digd is.

VEILIGHEID VAN KINDEREN

Baby's of kleuters

INFINITI adviseert om zuigelingen of kleine kinde-
ren in een kinderzitje op de achterbank te zetten
indien mogelijk. Uit ongevallenstatistieken blijkt dat
kinderen veiliger zijn als ze goed worden vastge-
maakt op de achterbank in plaats van op de voor-
stoel. Zie “Kinderzitjes” verderop in dit hoofdstuk.
Kies een kinderzitje dat geschikt is voor uw voer-
tuig en volg altijd de instructies van de fabrikant op
met betrekking tot installatie en gebruik.

Kinderen

Kinderen die te groot zijn voor kinderzitjes moeten
gebruikmaken van de aanwezige veiligheidsgor-
dels.

SSS0099Z
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Het gebruik van een stoelverhoger (in de handel
verkrijgbaar) kan helpen voorkomen dat de schou-
dergordel over het gezicht of de nek van het kind
loopt. De stoelverhoger dient het kind zover om-
hoog te brengen dat de schoudergordel correct
over de schouder valt. De heupgordel moet dan laag
over de heupen vallen. De stoelverhoger moet ook
goed op de zitting passen. Gebruik de schoudergor-
del zonder dit veiligheidskussen zodra het kind zo-
ver is gegroeid dat de schoudergordel niet langer te
dicht langs de hals of het gezicht loopt.

WAARSCHUWING

Laat een kind nooit op een stoel staan of knielen,
en voorkom dat het kind in de bagageruimte ver-
blijft terwijl het voertuig rijdt.

ZWANGERE VROUWEN
INFINITI adviseert aanstaande moeders een veilig-
heidsgordel te gebruiken. De heupgordel dient
nauwsluitend en zo laag mogelijk rond de heupen
te worden gedragen, niet rond het middel. Draag
de schoudergordel steeds over de schouder en dia-
gonaal over de borstkas. Draag de heup-/schou-
dergordel nooit over de buik. Neem contact op met
uw huisarts voor specifiek advies.

GEWONDEN
INFINITI adviseert mensen met blessures om vei-
ligheidsgordels te gebruiken, afhankelijk van de
blessure. Vraag uw huisarts om specifiek advies.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Bestuurder en voorpassagier

Het waarschuwingslampje veiligheidsgordels op
het dashboard waarschuwt de bestuurder dat de
veiligheidsgordel van debestuurder en/of voorpas-
sagier niet goed is vastgemaakt. Zie “Waarschu-
wingslampjes, controlelampjes en geluidssignalen”
in hoofdstuk “2. Instrumenten en bedieningen” voor
aanvullende informatie.

Passagiers achterin

Het controlelampje veiligheidsgordels voor passa-
giers achterin wordt op het voertuiginformatiedis-
play getoond. In het voorbeeld zijn de veiligheids-
gordels voor de linker en middelste zitplaats ach-
terin, gezien in de rijrichting, niet vastgemaakt.

Gedurende ongeveer 30 seconden laat het status-
lampje voor de veiligheidsgordels achterin u weten
welke veiligheidsgordel achter niet is vastgemaakt.

Het statuslampje voor de veiligheidsgordels ach-
terin verschijnt zodra:

• U wegrijdt.

• Passagiers achterin hun veiligheidsgordel vast-
maken of losmaken terwijl de auto rijdt.

• Er iemand in of uit de auto stapt en u weer weg-
rijdt.

U kunt de statusindicator voor de veiligheidsgor-
dels achterin direct verbergen door op <OK> of op
dem -knop op het stuurwiel te drukken (zie “Be-
richten verbergen” in hoofdstuk “2. Instrumenten
en bedieningen”).

NIC2743
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Controlelampje veiligheidsgordels voor passagiers
achterin
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DRIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDELS

WAARSCHUWING

• De bestuurder en alle inzittenden moeten tij-
dens het rijden altijd hun veiligheidsgordel om
hebben.

• Rijd nooit in de auto wanneer de rugleuning te
veel naar achteren helt. Dit kan gevaarlijk zijn.
De schoudergordel rust dan niet tegen uw
lichaam. Bij een ongeval kunt u tegen de schou-
dergordel gegooid worden en nekletsel of an-
der ernstig letsel oplopen. U kunt ook onder de
heupgordel door glijden en ernstig letsel op-
lopen.

• U bent in een rijdende auto het beste beschermd
wanneer de stoel rechtop staat. Zit altijd goed
rechtop met uw rug tegen de rugleuning met
beide voeten op de vloer en stel de veiligheids-
gordel correct af.

De veiligheidsgordels vastmaken

1. Stel de stoel correct in. (Zie “Stoelen” eerder in
dit hoofdstuk.)

2. Trek de veiligheidsgordel langzaam uit de oprol-
automaat en steek de tong in de gesp totdat
deze voelbaar en hoorbaar vastklikt.

• Bij een plotselinge ruk tengevolge van een
noodstop of botsing blokkeert de gordel.
Door langzaam te trekken kan de gordel nog
bewegen; u krijgt hierdoor ook wat bewe-
gingsvrijheid in uw stoel.

• Als de veiligheidsgordel niet uitgerold kan
worden vanuit de volledig opgerolde stand,
hard aan de gordel trekken en loslaten. Trek
de gordel vervolgens geleidelijk uit de oprol-
automaat.

3. Leg het heupgedeelte van de gordel nauwslui-
tend en zo laag mogelijk over de heupen, zoals
in de afbeelding.

4. Trek het schoudergordeldeel strak in de richting
van de oprolautomaat om overtollige speling te
verwijderen. Zorg ervoor dat de schouderriem
over uw schouder loopt en dicht tegen uw borst
aanligt.

De veiligheidsgordels losmaken

Druk om een veiligheidsgordel los te maken op de
knop op de gesp en geleid de gordel terwijl deze
automatisch oprolt.

SSS0292Z SSS0290Z

SSS0326Z
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De werking van de gordels controleren

De oprolautomaten zijn zo ontworpen dat ze de
gordel op twee manieren kunnen blokkeren:

• Wanneer de gordel snel uit de oprolautomaat
wordt getrokken.

• Wanneer de auto snel afremt.

Controleer de werking als volgt, om uw vertrou-
wen in de gordel te vergroten:

• Pak de schoudergordel en trek er hard aan. De
oprolautomaat moet de veiligheidsgordel nu
blokkeren.

Neem contact op met een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf als de oprolautomaat niet
blijkt te blokkeren of wanneer u vragen heeft over
het dragen van veiligheidsgordels.

Hoogte schoudergordel verstellen (indien
aanwezig)

De hoogte van het ankerpunt voor de schoudergor-
del moet ingesteld worden op een positie die het
beste is voor u. (Zie “De veiligheidsgordels vastma-
ken ” eerder in dit hoofdstuk). De gordelband moet
van uw gezicht en hals vandaan blijven, maar mag
niet van uw schouder glijden.

• Druk om naar boven te verstellen de hoogtever-
stelling omhoog naar de gewenste stand. U zult
een klik horen wanneer de versteller elke be-
schikbare stand passeert.

• Knijp in de verstelknopjA om omlaag te verstel-
len, zoals afgebeeld, en beweeg de hoogteverstel-
ling naar de gewenste stand. Laat de verstelknop
los om te voorkomen dat de hoogteverstelling om-
laag gaat.

WAARSCHUWING

• Laat de verstelknop na afstelling los en probeer
de schoudergordel omlaag te bewegen om te
kijken of deze goed vastzit.

• De hoogte van het ankerpunt voor de schouder-
gordel moet ingesteld worden op een positie die
het beste is voor u. Als u dit nalaat, kan dit de
effectieve werking van het hele gordelsysteem
nadelig beïnvloeden en loopt u bij een ongeval
meer risico op mogelijk ernstig letsel.

ONDERHOUD VAN
VEILIGHEIDSGORDELS

• Om de gordelband van de veiligheidsgordels
schoon te maken gebruikt u een zachte zeepop-
lossing of een specifiek middel dat wordt ge-
bruikt voor het reinigen van bekleding of tapijt.
Veeg de veiligheidsgordelband vervolgens af
met een droge doek en laat hem uit de zon dro-
gen. Laat de veiligheidsgordels pas oprollen als
ze helemaal droog zijn.

• Door vervuiling in de gordelgeleider van de
schoudergordel van de veiligheidsgordelveran-
keringen zullen gordels soms moeilijk terugrol-
len. Maak de riemgeleider van de veiligheidsgor-
del schoon met een schone, droge doek.

• Controleer regelmatig of de veiligheidsgordels
en de metalen onderdelen, zoals gespen, gesp-
tongen, oprolautomaten, ankers en flexibile ge-
leiders naar behoren functioneren. Merkt u slij-
tage of losse onderdelen op, of scheurtjes in of
schade aan de gordelband, dan dient de gehele
veiligheidsgordel te worden vervangen.

SSS0896Z
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VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
KINDERZITJES

WAARSCHUWING

• Zet baby’s en peuters die in een auto meerijden
altijd in een geschikt kinderzitje. Als u geen kin-
derzitje gebruikt, kan dit leiden tot ernstig of
dodelijk letsel.

• Baby’s en peuters mogen nooit op schoot wor-
den vervoerd. Zelfs de sterkste volwassene is
niet bestand tegen de krachten die vrijkomen
tijdens een ernstig ongeval. Het kind kan be-
kneld raken tussen de volwassene en delen van
het voertuig. Gebruik ook nooit dezelfde gordel
om uzelf en uw kind vast te maken.

• Baby’s en kinderen hebben speciale bescher-
ming nodig. De aanwezige veiligheidsgordels
zullen waarschijnlijk niet goed passen. De
schoudergordel komt mogelijk te dicht bij het
gezicht of de nek van het kind. De heupgordel
past waarschijnlijk niet over de smalle heupen

van het kind. Tijdens een ongeval kan een slecht
passende veiligheidsgordel ernstig letsel of de
dood tot gevolg hebben.

• INFINITI adviseert het kinderzitje op de achter-
bank aan te brengen. Uit statistieken blijkt dat
kinderen op de achterbank veiliger zitten dan
op de voorstoel.

• Verschillende fabrikanten hebben kinderzitjes
op de markt gebracht die speciaal zijn ontwor-
pen voor baby’s en peuters. Zet bij de aanschaf
van een kinderzitje uw kind in het kinderzitje en
probeer de verschillende instellingen uit, zodat
u zeker weet dat het kinderzitje geschikt is voor
uw kind. Houd u zich bij het installeren van een
kinderzitje nauwgezet aan de instructies van de
fabrikant ten aanzien van gebruik en installa-
tie.

• Houd u zich bij het aanbrengen van een kinder-
zitje nauwgezet aan de instructies van de fabri-
kant ten aanzien van gebruik en installatie.
Controleer bij de aanschaf van een kinderzitje
altijd of het kinderzitje passend is voor uw kind
en uw auto. Sommige typen kinderzitjes kunt u
misschien niet op de juiste wijze in uw auto be-
vestigen.

• Probeer het kinderzitje in uw auto, zodat u ze-
ker weet dat het past op de stoelen van uw auto
en geschikt is voor uw veiligheidsgordels.

• Controleer bij een voorwaarts gericht kinder-
zitje of de schoudergordel niet te dicht langs de
hals of het gezicht van het kind loopt.

• Installeer nooit een achterwaarts gericht kin-
derzitje op de voorpassagiersstoel zonder dat
de voorpassagiersairbag is uitgeschakeld. De
auto is uitgerust met een systeem dat automa-
tisch de voorairbag voor de voorpassagier uit-
schakelt. Het controlelampje VOORPASSA-
GIERSAIRBAG OFFm moet branden. Bij een
frontale aanrijding zullen de voorairbags met
grote kracht opgeblazen worden. Uw kind kan
ernstig of dodelijk letsel oplopen als de voorair-
bag dan wordt opgeblazen.

• Zet een verstelbare rugleuning zodanig dat het
kinderzitje past, maar wel altijd zo rechtop mo-
gelijk.

• Als de veiligheidsgordel in de positie waarin het
kinderzitje is gemonteerd een borging vereist,
moet u die ook altijd gebruiken; het kinderzitje
kan anders tijdens het remmen of het nemen
van een bocht gaan kantelen zodat het kind
verwondingen kan oplopen.

• Gesp het kinderzitje vast en test de bevestiging
voordat u uw kind erin zet. Trek het zitje heen
en weer en naar voren om zeker te zijn dat het
goed is bevestigd. Het kinderzitje mag niet
meer dan 25 mm (1 inch) meebewegen. Als het
kinderzitje niet stevig vastzit, kunt u de gordel
wat aantrekken of het kinderzitje op een an-
dere stoel zetten en opnieuw testen.

• Een kind in een niet goed bevestigd kinderzitje
loopt bij een botsing of een noodstop extra ri-
sico op letsel.

SSS0099Z

KINDERZITJES
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• Het verkeerd gebruik van een kinderzitje kan
de kans op of de ernst van letsel vergroten zo-
wel voor het kind als voor de andere inzitten-
den van de auto.

• Als een kinderzitje niet wordt gebruikt, maak
het dan toch goed vast met het ISOFIX-sys-
teem of een veiligheidsgordel, zodat het niet
naar voren schiet bij een noodstop of een onge-
val.

• In een auto met zijairbagsysteem mogen baby’s
en peuters niet op de voorpassagiersstoel zit-
ten, omdat de airbag ernstig letsel kan veroor-
zaken als deze tijdens een aanrijding wordt ge-
activeerd.

INFINITI raadt aan om zuigelingen en kleine kinde-
ren in een kinderzitje te plaatsen. Kies een kinder-
zitje dat in uw auto past en volg altijd de instructies
op van de fabrikant ten aanzien van installatie en
gebruik. Verder zijn er allerlei soorten kinderzitjes
verkrijgbaar om grotere kinderen maximale
bescherming te bieden.

LET OP

Vergeet niet dat een kinderzitje, dat in een afge-
sloten voertuig wordt achtergelaten, heet kan
worden. Voel eerst aan de zitting en de gespen
voordat u het kind in het kinderzitje zet.

KINDERZITJE EN
ISOFIX-INFORMATIE
Houd bij het uitkiezen van een kinderzitje rekening
met het volgende:

• (Voor Europa) Kies een kinderzitje dat voldoet
aan de laatste Europese veiligheidsnorm, ECE-
voorschrift 44.04.

• (Voor Europa) Kies een kinderzitje dat voldoet
aan het VN-Reglement Nr. 44.

• Zet uw kind in het kinderzitje en probeer de ver-
schillende instellingen uit, zodat u zeker weet
dat het kinderzitje geschikt is voor uw kind. Volg
altijd alle aanwijzingen van de fabrikant.

• Probeer het kinderzitje uit in uw auto, zodat u
zeker weet dat het past op de stoelen van uw
auto en geschikt is voor uw veiligheidsgordel-
systeem.

• Raadpleeg de tabellen verderop in dit hoofd-
stuk voor een overzicht van de aanbevolen in-
stallatieposities en de goedgekeurde kinder-
zitjes voor uw auto.

OPMERKING

Kinderzitjes goedgekeurd volgens het ECE-regle-
ment Nr. 44.04 of VN-reglement nr. 44 zijn dui-
delijk gemarkeerd met de namen van de catego-
rieën, zoals Universeel, Semi-universeel of ISOFIX.
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Goedgekeurde posities voor het kinderzitje

Hieronder volgt een regelgevingstabel, waarin de veiligheidsgordels en de universeel goedgekeurde
kinderzitjes worden vermeld voor de verschillende goedgekeurde zitplaatsen.

Gewichtsgroep
Zitplaats

Voorpassagiersstoel
Airbag ON *1*2

Voorpassagiersstoel
Airbag OFF*1*3

Buitenste
zitplaats achterin

Middelste
zitplaats achterin

0 <10 kg X U/L U/L U

0+ <13 kg X U/L U/L U

I 9 tot 18 kg UF/L U/L U/L*4 U*4

II 15 tot 25 kg UF/L U/L U/L*4 U*4

III 22 tot 36 kg UF/L U/L U/L*4 U*4

U: Geschikt voor voorwaarts en achterwaarts gerichte kinderzitjes in de categorie Universeel, goedgekeurd
voor gebruik in deze gewichtsgroep.

UF: Geschikt voor voorwaarts gerichtekinderzitjes in decategorieUniverseel, goedgekeurd voor dezegewichts-
groep

L: Geschikt voor de categorieën speciale kinderzitjes die aangegeven staan op de website van de fabrikant van
het kinderzitje, of “semi-universeel”.
Voor Europa: Aanbevelingen van INFINITI, indien aanwezig, worden in de volgende tabel vermeld.

X: Zitplaats niet geschikt voor kinderzitjes in deze gewichtsgroep.
*1: Zet de voorpassagiersstoel in een geschikte stand zodat er genoeg ruimte is voor het kinderzitje. INFINITI

raadt aan om de stoel zo ver mogelijk naar achteren en zo hoog mogelijk te zetten.
*2: Gelieve de voorpassagiersstoel zo ver mogelijk naar achteren te schuiven.
*3: De auto is uitgerust met een systeem dat automatisch de voorairbag voor de voorpassagier uitschakelt.

Het controlelampje VOORPASSAGIERSAIRBAG OFFm moet blijven branden.
*4: Verwijder de hoofdsteun van de voorpassagiersstoel en berg deze veilig op als u een voorwaarts gericht

kinderzitje hebt geïnstalleerd.
Als de hoofdsteun niet verwijderd kan worden, moet u de hoogte ervan zodanig instellen dat de hoofdsteun
het kinderzitje niet belemmert.
Let erop dat de hoofdsteunen in sommige auto's vast zitten. Deze hoofdsteunen vormen geen belemme-
ring voor installatie van een kinderzitje.
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Lijst van geschikte universele kinderzitjes (voor Europa)

Lees de installatiehandleiding bij uw kinderzitje zorgvuldig door.

Gewichtsgroep Kinderzitje Kenmerken

0 <10 kg — —

0+ <13 kg Römer Baby Safe
Bevestigd met gordel
Achterwaarts gericht

I 9 tot 18 kg Römer King plus
Bevestigd met gordel
Voorwaarts gericht

II 15 tot 25 kg Römer KidFix
Bevestigd met gordel
Voorwaarts gericht

III 22 tot 36 kg Römer KidFix
Bevestigd met gordel
Voorwaarts gericht
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Goedgekeurde posities voor ISOFIX-kinderzitjes

Hieronder volgt een regelgevingstabel, waarin goedgekeurde ISOFIX-kinderzitjes uit de categorieën universeel en semi-universeel voor de verschillende goedge-
keurde zitplaatsen aangegeven worden.

Gewichtsgroep
Grootte-
klasse Bevestiging

Zitplaats*1

Voorpassagiersstoel
Airbag ON

Voorpassagiersstoel
Airbag OFF

Buitenste zitplaats achterin*2 Middelste zitplaats achterin

Reiswieg
F ISO/L1 X X X X

G ISO/L2 X X X X

0 (<10 kg) E ISO/R1 X X IL*3 X

0+ (<13 kg)

E ISO/R1 X X IL*3 X

D ISO/R2 X X IL*3 X

C ISO/R3 X X IL*3 X

I (9 tot 18 kg)

D ISO/R2 X X IL*3 X

C ISO/R3 X X IL*3 X

B ISO/F2 X X IL/IUF X

B1 ISO/F2X X X IL/IUF X

A ISO/F3 X X IL/IUF X

II (15 tot 25 kg) - - X X IL X

III (22 tot 36 kg) - - X X IL X

X: ISOFIX-zitplaats niet geschikt voor het installeren van ISOFIX-kinderzitjes (CRS).
IUF: Geschikt voor voorwaarts gerichte ISOFIX-kinderzitjes (CRS) in de universele categorie goedgekeurd voor gebruik in deze gewichtsgroep.
IL: Geschikt voor de categorieën ISOFIX-kinderzitjes die aangegeven staan op de website van de fabrikant van het kinderzitje, of “semi-universeel”.

Voor Europa: Aanbevelingen van INFINITI, indien aanwezig, worden in de volgende tabel vermeld.
*1 Verwijder de hoofdsteun van de voorpassagiersstoel en berg deze veilig op als u een voorwaarts gericht kinderzitje hebt geïnstalleerd.
*2 Zet als u een voorwaarts gericht kinderzitje gebruikt de voorpassagiersstoel voldoende naar voren, zodat er genoeg ruimte is voor het kinderzitje en de beentjes van

het kind.
*3 Als u een kinderzitje met grootteklasse C, D of E gebruikt, moet u zorgen dat de rugleuning van de voorstoel niet tegen het kinderzitje leunt. Beweeg de voorstoel naar

voren en stel de hoogte en/of de rugleuning goed af.
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Lijst van geschikte ISOFIX-kinderzitjes (voor Europa)

Lees de installatiehandleiding bij uw kinderzitje zorgvuldig door.

Gewichtsgroep Kinderzitje Kenmerken

0 <10 kg — —

0+ <13 kg Römer BabySafe & ISOFIX-basis
ISOFIX & steunpoot

Achterwaarts gericht

I 9 tot 18 kg Römer Duo+
ISOFIX & top tether-bevestigingsband

Voorwaarts gericht

II 15 tot 25 kg Römer KidFix
ISOFIX & gordel

Voorwaarts gericht

III 22 tot 36 kg Römer KidFix
ISOFIX & gordel

Voorwaarts gericht
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ISOFIX-KINDERZITJES
Uw auto is uitgerust met speciale bevestigingspun-
ten die u kunt gebruiken voor ISOFIX-kinderzitjes.

Onderste ISOFIX-bevestigingspunten

De ISOFIX-bevestigingspunten voor het installe-
ren van kinderzitjes zijn alleen aanwezig in de bui-
tenste zitplaatsen op de achterbank. Probeer niet
een kinderzitje op de middelste zitplaats te instal-
leren met behulp van de ISOFIX-bevestigingspun-
ten.

De ISOFIX-bevestigingspunten met de aanduiding
ISOFIX zitten aan de onderkant van de zittingen
achterin.

ISOFIX-bevestigingsconnectoren op het
kinderzitje

ISOFIX-kinderzitjes zijn uitgevoerd met twee on-
buigzame connectoren die kunnen worden vastge-
klikt aan de twee verankeringen in de stoel. Con-
troleer of uw kinderzitje is voorzien van een sticker
waarop aangegeven wordt dat het gebruikt kan
worden met het ISOFIX-systeem. Deze informatie
vindt u wellicht ook in de handleiding bij het kinder-
zitje.
ISOFIX-kinderzitjes vereisen over het algemeen het
gebruik van een top tether-band of een andere op-
lossing om rotatie tegen te gaan, zoals steunpoten.
Wanneer u een ISOFIX-kinderzitje installeert, volg
dan zorgvuldig de instructies in deze handleiding en
de instructies die bij het kinderzitje worden gele-
verd. Zie “Kinderzitje en ISOFIX-informatie” ver-
derop in dit hoofdstuk.

BEVESTIGING VAN HET
KINDERZITJE
Uw auto is zo ontworpen dat u een kinderzitje kunt
installeren op de achterbank. Wanneer u een kin-
derzitje installeert, volg dan zorgvuldig de instruc-
ties in deze handleiding en die bij het kinderzitje.

WAARSCHUWING

• De bevestigingen voor het kinderzitje zijn al-
leen bestand tegen de belasting die uitgeoefend
wordt door een correct aangebracht kinder-
zitje. In geen geval mogen ze worden gebruikt
voor veiligheidsgordels voor volwassenen, voor
tuigjes of voor de bevestiging van andere za-
ken of uitrustingen aan de auto. In dat geval
zouden de connectoren van het kinderzitje be-
schadigd kunnen worden. Wanneer een
beschadigde connector wordt gebruikt zal het
kinderzitje niet goed geïnstalleerd worden,
waardoor het kind ernstig of dodelijk letsel kan
oplopen bij een botsing.

• De top tether-bevestigingsband van het kin-
derzitje kan worden beschadigd door aanraking
met de hoedenplank of spullen in de bagage-
ruimte. Haal de hoedenplank uit de auto of berg
het op in de bagageruimte. Bevestig bovendien
alle losse voorwerpen die zich in de bagage-
ruimte bevinden, zie “Hoedenplank” in hoofd-
stuk “2.Instrumenten en bedieningen”. Uw kind
kan bij een botsing ernstig of dodelijk letsel op-
lopen als de top tether-bevestigingsband be-
schadigd is.

NIC2612

Locaties van ISOFIX-bevestigingspunten

SSS0644Z

Bevestigingsconnectoren
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Locatie van de top
tether-bevestigingspunten

De bevestigingspunten zijn te vinden aan de ach-
terkant van de rugleuning van de buitenste zitplaat-
sen op de achterbank en mogen alleen gebruikt
worden voor kinderzitjes op deze zitplaatsen.

KINDERZITJE INSTALLEREN MET
BEHULP VAN ISOFIX

WAARSCHUWING

• Bevestig de ISOFIX-kinderzitjes uitsluitend op
de voorgeschreven plaatsen. Zie voor de onder-
ste ISOFIX-bevestigingspunten, “Onderste
ISOFIX-bevestigingspunten” eerder in dit
hoofdstuk.Onjuist bevestigde kinderzitjes
kunnen bij een ongeval ernstig letsel of de dood
van het kind veroorzaken.

• Installeer geen kinderzitjes die bevestigd moe-
ten worden met een top tether-bevestigings-
band op zitplaatsen die niet voorzien zijn van
een top tether-bevestigingspunt.

• Bevestig een kinderzitje niet op de middelste
zitplaats op de achterbank met behulp van de
onderste ISOFIX-bevestigingspunten. Het kin-
derzitje is dan niet goed bevestigd.

• Controleer de onderste bevestigingen door uw
vingers in het onderste montagegebied te ste-
ken en te voelen of de bevestigingspunten van
het ISOFIX-systeem niet belemmerd worden,
door bijvoorbeeld een gordelband of materiaal
van het stoelkussen. Het kinderzitje zal niet
goed bevestigd zijn als de ISOFIX-bevesti-
gingspunten belemmerd worden.

• De bevestigingen voor het kinderzitje zijn al-
leen bestand tegen de belasting die uitgeoefend
wordt door een correct aangebracht kinder-
zitje. Ze mogen beslist niet worden gebruikt
voor veiligheidsgordels voor volwassenen of
voor de bevestiging van andere zaken of uit-
rustingen aan de auto.

Installeren op de buitenste zitplaatsen
van de achterbank

Voorwaarts gericht:

Volg de instructies van de fabrikant ten aanzien
van het juiste gebruik van uw kinderzitje. Volg deze
stappen om een voorwaarts gericht kinderzitje op
de buitenste zitplaatsen van de achterbank te in-
stalleren met behulp van ISOFIX

1. Plaats het kinderzitje op de stoel ➀.

2. Klik de bevestigingsconnectoren van het kinder-
zitjevast aan deondersteISOFIX-verankeringen
➁.

3. De achterkant van het kinderzitje dient tegen de
rugleuning van de auto te zijn bevestigd. Verstel
of verwijder indien nodig de hoofdsteun om zo
het kinderzitje goed te kunnen bevestigen. (Zie
“Hoofdsteunen” eerder in dit hoofdstuk.) Indien
u de hoofdsteun verwijderd, dient u deze op een
veilige plek te bewaren. Breng na het verwijde-
ren van het kinderzitje de hoofdsteun opnieuw
aan. Indien de zitplaats geen verstelbare hoofd-
steun heeft en de hoofdsteun een goede beves-
tiging van het kinderzitje belemmert, probeer
dan het kinderzitje op een andere zitplaats te
bevestigen of een ander kinderzitje te bevesti-
gen.

NIC2613
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Stappen 1 en 2
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4. Maak de onbuigzame connector korter om zo
het kinderzitje stevig vast te trekken; druk met
uw knie op het midden van het kinderzitje ➂ en
duw deze naar achteren ➃ zodat de zitting en
de rugleuning van de stoel platgedrukt worden.

5. Indien het kinderzitje is uitgevoerd met een top
tether-bevestigingsband, leid de top tether-
band dan naar het specifieke bevestigingspunt.
(Zie “Locatie van de top tether-
bevestigingspunten” eerder in dit hoofdstuk.)

6. Indien het kinderzitje is uitgevoerd met antikan-
telsystemen zoals steunpoten, gebruik dan deze
systemen in plaats van de top tether-bevesti-
gingsband, zoals aangegeven in de instructies
van de fabrikant van het kinderzitje.

7. Test de bevestiging van het kinderzitje voordat
u het kind erin zet ➄. Trek het zitje heen en weer
en naar voren om zeker te zijn dat het goed is
bevestigd.

8. Controleer bij elk gebruik van het kinderzitje al-
tijd eerst of het stevig is bevestigd. Indien het
kinderzitje los zit, herhaal dan stap 3 tot en met
7.

Achterwaarts gericht:

Volg de instructies van de fabrikant ten aanzien
van het juiste gebruik van uw kinderzitje. Volg deze
stappen om een achterwaarts gericht kinderzitje
op de buitenste zitplaatsen van de achterbank te
installeren met behulp van ISOFIX:

1. Plaats het kinderzitje op de stoel ➀.

2. Klik de bevestigingsconnectoren van het kinder-
zitjevast aan deondersteISOFIX-verankeringen
➁.

SSS0754AZ

Stap 4
SSS0755AZ

Stap 7

SSS0649AZ

Stappen 1 en 2

SSS0756AZ

Stap 3
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3. Maak de onbuigzame connector korter om zo
het kinderzitje stevig vast te trekken; druk met
uw hand het midden van het kinderzitje naar be-
neden ➂ en naar achteren ➃ om zo de zitting
en de rugleuning van de auto plat te drukken.
Indien het kinderzitje de voorstoel raakt, schuif
de voorstoel dan naar voren totdat er geen con-
tact meer is.

4. Indien het kinderzitje is uitgevoerd met een top
tether-bevestigingsband, leid de top tether-
band dan naar het specifieke bevestigingspunt.
(Zie “Locatie van de top tether-
bevestigingspunten” eerder in dit hoofdstuk.)

5. Indien het kinderzitje is uitgevoerd met antikan-
telsystemen zoals steunpoten, gebruik dan deze
systemen in plaats van de top tether-bevesti-
gingsband, zoals aangegeven in de instructies
van de fabrikant van het kinderzitje.

6. Test de bevestiging van het kinderzitje voordat
u het kind erin zet ➄. Trek het zitje heen en weer
en naar voren om zeker te zijn dat het goed is
bevestigd.

7. Controleer bij elk gebruik van het kinderzitje al-
tijd eerst of het stevig is bevestigd. Indien het
kinderzitje los zit, herhaal dan stap 3 tot en met
6.

INSTALLATIE KINDERZITJE MET
DRIEPUNTSVEILIGHEIDSGORDEL

Op de achterstoelen installeren

Voorwaarts gericht:

Volg de instructies van de fabrikant over het juiste
gebruik van uw kinderzitje. Volg de volgende stap-
pen op voor het installeren van een voorwaarts ge-
richt kinderzitje op de achterbank met behulp van
een driepuntsveiligheidsgordel zonder automati-
sche blokkeerfunctie:

1. Plaats het kinderzitje op de stoel ➀. Indien het
kinderzitje de voorstoel raakt, schuif de voor-
stoel dan naar voren totdat er geen contact
meer is.

2. Haal de gesptong door het kinderzitje en steek
deze in de gesp ➁ tot u deze hoort en voelt
vastklikken.

3. Om te voorkomen dat de gordel slap hangt,
moet u de veiligheidsgordel op zijn plaats hou-
den met de vergrendelmechanismen die aan het
kinderzitje zijn bevestigd.SSS0757AZ

Stap 6

SSS0758AZ

Stap 1

SSS0493AZ

Stap 2
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4. Trek de veiligheidsgordel verder vast indien deze
nog slap hangt; druk met uw knie in het midden
van het kinderzitje ➂ en duw naar achteren ➃
om zo de zitting en de rugleuning van de auto
samen te persen terwijl u de veiligheidsgordel
strak trekt.

5. Test de bevestiging van het kinderzitje voordat
u het kind erin zet ➄. Trek het zitje heen en weer
en naar voren om zeker te zijn dat het goed is
bevestigd.

6. Controleer bij elk gebruik van het kinderzitje al-
tijd eerst of het stevig is bevestigd. Indien het
kinderzitje los zit, herhaal dan stap 3 tot en met
5.

Achterwaarts gericht:

Volg de instructies van de fabrikant over het juiste
gebruik van uw kinderzitje. Volg de volgende stap-
pen op voor het installeren van een achterwaarts
gericht kinderzitje op de achterbank met behulp van
een driepuntsveiligheidsgordel zonder automati-
sche blokkeerfunctie:

1. Plaats het kinderzitje op de stoel ➀.

2. Haal de gesptong door het kinderzitje en steek
deze in de gesp ➁ tot u deze hoort en voelt
vastklikken.

3. Om te voorkomen dat de gordel slap hangt,
moet u de veiligheidsgordel op zijn plaats hou-
den met de vergrendelmechanismen die aan het
kinderzitje zijn bevestigd.

4. Trek de veiligheidsgordel verder vast indien die
nog slap hangt; druk met uw hand het midden

SSS0647AZ

Stap 4

SSS0638AZ

Stap 5

SSS0759AZ

Stap 1

SSS0654AZ

Stap 2

SSS0639AZ

Stap 4
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van het kinderzitje in ➂ en duw naar achteren
➃ om zo de zitting en de rugleuning van de auto
in te drukken terwijl u de veiligheidsgordel strak
trekt.

5. Test de bevestiging van het kinderzitje voordat
u het kind erin zet ➄. Trek het zitje heen en weer
en naar voren om zeker te zijn dat het goed is
bevestigd.

6. Controleer bij elk gebruik van het kinderzitje al-
tijd eerst of het stevig is bevestigd. Indien het
kinderzitje los zit, herhaal dan stap 3 tot en met
5.

Plaatsing op voorpassagiersstoel

WAARSCHUWING

• Installeer nooit een achterwaarts gericht kin-
derzitje op de voorpassagiersstoel zonder dat
de voorpassagiersairbag is uitgeschakeld. De
auto is uitgerust met een systeem dat automa-
tisch de voorairbag voor de voorpassagier uit-
schakelt. Het controlelampje VOORPASSA-
GIERSAIRBAG OFFm moet branden. Bij een
frontale aanrijding zullen de voorairbags met
grote kracht opgeblazen worden. Uw kind kan
ernstig of dodelijk letsel oplopen als de voorair-
bag dan wordt opgeblazen.

• Installeer een kinderzitje met een top tether-
bevestigingsband nooit op de voorstoel.

• INFINITI adviseert een kinderzitje op de achter-
bank te installeren. Wanneer u echter toch een

kinderzitje op de voorstoel moet gebruiken,
schuif de stoel dan eerst zover mogelijk naar
achteren.

• Kinderzitjes voor baby's moeten achterwaarts
worden bevestigd en mogen daarom niet wor-
den gebruikt op de voorstoel als de voorpas-
sagiersairbag niet is uitgeschakeld.

Voorwaarts gericht:

Volg de instructies van de fabrikant over het juiste
gebruik van uw kinderzitje. Volg de volgende stap-
pen voor het installeren van een voorwaarts ge-
richt kinderzitje op de voorpassagiersstoel met be-
hulp van een driepuntsveiligheidsgordel zonder au-
tomatische blokkering:

1. Zorg dat de airbag voor de voorpassagier uitge-
schakeld is. De auto is uitgerust met een sys-
teem dat automatisch de voorairbag voor de
voorpassagier uitschakelt. Het controlelampje

SSS0658AZ

Stap 5

SSS0300AZ
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VOORPASSAGIERSAIRBAG OFF m moet
branden. Draai de contactschakelaar naar de
ON-stand en controleer of het controlelampje
voor de voorairbag m oplicht.

2. Schuif de stoel zo ver mogelijk naar achteren ➀.

3. Stel de hoofdsteun af op de hoogste positie ➁.
Verwijder de hoofdsteun als deze in de weg zit
bij de montage van het kinderzitje. Berg in der-
gelijke situaties de hoofdsteun goed op in de
kofferbak zodat het geen gevaarlijk projectiel
wordt bij een noodstop of ongeval.

4. Plaats het kinderzitje op de stoel.

5. Haal de gesptong door het kinderzitje en steek
deze in de gesp ➂ tot u deze hoort en voelt
vastklikken.

6. Om te voorkomen dat de gordel slap hangt,
moet u de veiligheidsgordel op zijn plaats hou-
den met de vergrendelmechanismen die aan het
kinderzitje zijn bevestigd.

7. Trek de veiligheidsgordel verder vast indien deze
nog slap hangt; druk met uw knie in het midden

van het kinderzitje ➃ en duw naar achteren ➄
om zo de zitting en de rugleuning van de auto
samen te persen terwijl u de veiligheidsgordel
strak trekt.

8. Test de bevestiging van het kinderzitje voordat
u het kind erin zet ➅. Trek het zitje heen en weer
en naar voren om zeker te zijn dat het goed is
bevestigd.

9. Controleer bij elk gebruik van het kinderzitje al-
tijd eerst of het stevig is bevestigd. Indien het
kinderzitje los zit, herhaal dan de stappen 5 tot
en met 8.

Achterwaarts gericht:

Als u een kinderzitje op de voorstoel moet plaat-
sen, ga dan als volgt te werk:

1. Zorg dat de airbag voor de voorpassagier uitge-
schakeld is. De auto is uitgerust met een sys-
teem dat automatisch de voorairbag voor de
voorpassagier uitschakelt. Het controlelampje

SSS0627Z

Stappen 2 en 3

SSS0360CZ

Stap 5

SSS0647BZ

Stap 7

SSS0302GZ

Stap 8
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VOORPASSAGIERSAIRBAG OFF m moet
branden. Draai de contactschakelaar naar de
ON-stand en controleer of het controlelampje
voor de voorairbag m oplicht.

2. Schuif de stoel zo ver mogelijk naar achteren.

3. Zet de hoofdsteun in de hoogste stand. Verwij-
der de hoofdsteun als deze in de weg zit bij de
montage van het kinderzitje. Berg in dergelijke
situaties de hoofdsteun goed op in de kofferbak
zodat het geen gevaarlijk projectiel wordt bij een
noodstop of ongeval.

4. Plaats het kinderzitje op de voorpassagiersstoel.
Volg altijd de installatie- en gebruiksaanwij-
zingen uit de handleiding bij het kinderzitje.

5. Geleid de schoudergordelgesp door het kinder-
zitje en steek het in de sluiting totdat u hoort en
voelt dat deze vastgeklikt is.
Maak om te voorkomen dat de gordel slap hangt
de schoudergordel vast met een borgklem jA .
Gebruik een borgklem die aan het kinderzitje vastzit
of een klem die daar gelijk aan is qua omvang en
sterkte.
Volg de aanwijzingen van de fabrikant van het kin-
derzitje voor het geleiden van de gordel.

6. Schuif de stoel naar voren zodat het kinderzitje
volledig vast komt te zitten en het kinderzitje
het dashboard raakt.

7. Test de bevestiging van het kinderzitje voordat
u het kind erin zet. Ga na of het niet teveel heen
en weer kan kantelen. Probeer het zitje naar vo-
ren te trekken om te controleren of het stevig op
zijn plaats wordt gehouden.

STOELVERHOGERS

Voorzorgsmaatregelen bij stoelverhogers

WAARSCHUWING

Als de stoelverhoger en veiligheidsgordel niet op
de juiste manier worden gebruikt, neemt de kans
op letsel of de dood van het kind aanzienlijk toe in
geval van een noodstop of botsing:

• Zet zuigelingen en kleine kinderen die in een
auto vervoerd worden altijd vast in een
geschikt kinderzitje. Als u geen kinderzitje of
stoelverhoger gebruikt, kan dit leiden tot ern-
stig letsel of de dood.

• Baby’s en peuters mogen nooit op schoot wor-
den vervoerd. Zelfs de sterkste volwassene is
niet bestand tegen de krachten die vrijkomen
tijdens een ernstig ongeval. Het kind kan be-
kneld raken tussen de volwassene en delen van
het voertuig. Doe ook nooit dezelfde veilig-
heidsgordel zowel om het kind als om uzelf.

SSS0627Z

Stappen 2 en 3

SSS0513Z

ARS1098Z
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• INFINITI raadt aan om de stoelverhoger op de
achterbank te installeren. Uit ongevallenstatis-
tieken blijkt dat kinderen veiliger zijn als ze
goed worden vastgemaakt op de achterbank in
plaats van op de voorstoel. Indien u een stoel-
verhoger moet installeren op de voorstoel, zie
dan “Stoelverhoger installeren” verderop in dit
hoofdstuk.

• Een stoelverhoger mag alleen worden geïnstal-
leerd op een zitplaats die is voorzien van een
heup-/schoudergordel. Wanneer u geen drie-
puntsveiligheidsgordel gebruikt voor de stoel-
verhoger kan dit in geval van een noodstop of
een botsing leiden tot ernstig letsel.

• Door onjuist gebruik of onjuiste installatie van
een stoelverhoger kan de kans op of de ernst
van letsel van het kind en de andere inzittenden
van de auto aanzienlijk toenemen en kan ern-
stig letsel of de dood tijdens een ongeval het
gevolg zijn.

• Gebruik geen handdoeken, boeken, kussens of
andere voorwerpen in plaats van een stoelver-
hoger. Zulk soort voorwerpen kan gaan schui-
ven tijdens het rijden of wanneer een botsing
plaatsvindt, waardoor ernstig letsel of de dood
het gevolg kan zijn. Stoelverhogers zijn ont-
worpen om te worden gebruikt met een heup-/
schoudergordel. Stoelverhogers zijn zo ont-
worpen dat de heup- en schoudersecties van de
veiligheidsgordel over de sterkste delen van het
lichaam van het kind lopen om maximale be-
scherming tekunnen bieden tijdens een botsing.

• Volg alle aanwijzingen van de fabrikant van de
stoelverhoger met betrekking tot installatie en
gebruik. Zorg er bij het aanschaffen van een
stoelverhoger voor dat deze geschikt is voor uw
kind en voor uw auto. Sommige soorten stoel-
verhogers kunnen mogelijk niet correct in uw
auto geïnstalleerd worden.

• Als de stoelverhoger en de veiligheidsgordel
niet op de juiste manier worden gebruikt, neemt
de kans op letsel van het kind in geval van een
botsing of noodstop aanzienlijk toe.

• Verstelbare rugleuningen dienen zo geplaatst
te worden dat de stoelverhoger goed bevestigd
kan worden, maar wel zo veel mogelijk rechtop.

• Zorg er na het plaatsen van het kind op de stoel-
verhoger en het vastmaken van de veiligheids-
gordel voor dat de schoudersectie van de gor-
del niet over het gezicht en de nek van het kind
loopt en dat de heupsectie van de gordel niet
over de buikstreek loopt.

• Leid de schoudergordel niet achter het kind of
onder de arm van het kind door. Als u een stoel-
verhoger wilt installeren op de voorstoel, zie
dan “Stoelverhoger installeren op de voorpas-
sagiersstoel” verderop in dit hoofdstuk.

• Als u de stoelverhoger niet gebruikt, zet hem
dan goed vast met een veiligheidsgordel om te
voorkomen dat hij rond wordt geslingerd in ge-
val van een noodstop of een ongeval.

LET OP

Houd er rekening mee dat een stoelverhoger ach-
tergelaten in een afgesloten auto erg heet kan
worden. Controleer het zitoppervlak en de gespen
voordat u uw kind op de stoelverhoger plaatst.

LRS0501Z

LRS0464Z
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Stoelverhogers met verschillende afmetingen wor-
den aangeboden door diverse fabrikanten. Houd bij
het kiezen van een stoelverhoger rekening met het
volgende:

• Controleer de stoelverhoger in uw auto om er
zeker van te zijn dat hij geschikt is om geïnstal-
leerd te worden op de aanwezige stoelen en met
de beschikbare veiligheidsgordels.

• Zorg ervoor dat het hoofd van het kind goed
wordt ondersteund door de stoelverhoger of de
autostoel. De rugleuning moet zich op dezelfde
hoogte of boven het midden van de oren van
het kind bevinden. Als bijvoorbeeld een stoel-
verhoger met lage rugleuning ➀ wordt geko-
zen, moet de rugleuning van de autostoel zich
op dezelfde hoogte of boven het midden van de
oren van het kind bevinden. Als de rugleuning
lager is dan het midden van de oren van het
kind, moet u een stoelverhoger met hoge rug-
leuning ➁ gebruiken.

• Als de stoelverhoger compatibel is met uw auto,
plaats uw kind dan op de stoelverhoger en con-
troleer de verschillende afstellingen om er zeker
van te zijn dat hij ook geschikt is voor uw kind.
Volg altijd de aanbevolen procedures.

Sommige staten, provincies of territoria vereisen
dat zuigelingen en kleine kinderen altijd door een
goedgekeurd beveiligingssysteem worden bevei-
ligd wanneer ze in een voertuig worden vervoerd.

De aanwijzingen in dit hoofdstuk zijn van toepas-
sing op het installeren van een stoelverhoger op de
achterbank of op de voorpassagiersstoel.

Stoelverhoger installeren

WAARSCHUWING

INFINITI raadt aan om stoelverhogers op de ach-
terbank te installeren. Als u echter een stoelverho-
ger op de voorpassagiersstoel wilt installeren,
schuif dan de voorpassagiersstoel zo ver mogelijk
naar achteren.

WAARSCHUWING

Wanneer u een stoelverhoger gebruikt met de vei-
ligheidsgordels, moet u de automatische blokkeer-
functie van de rolautomaat van de heup/-schou-
dergordel niet gebruiken om letsel van het kind te
voorkomen.

Raadpleeg alle waarschuwingen die vermeld wor-
den in de hoofdstukken “Veiligheid van kinderen”,
“Kinderzitjes” en “Stoelverhogers” voordat u een
kinderzitje installeert.

Volg deze stappen om een stoelverhoger op de ach-
terbank of op de voorpassagiersstoel te installeren:

1. Als u een stoelverhoger op de voorpassagiers-
stoel wilt installeren, schuif dan de voorpassa-
giersstoel zo ver mogelijk naar achteren.

2. Plaats de stoelverhoger op de stoel. Plaats het
uitsluitend voorwaarts gericht. Volg altijd de
aanwijzingen van de fabrikant van de stoelver-
hoger.

LRS0455Z
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3. De stoelverhoger moet zo op de autostoel ge-
plaatst worden dat hij stabiel is.

Verstel of verwijder indien nodig de hoofdsteun
zodat de stoelverhoger op de juiste manier ge-
plaatst kan worden. Zie “Componenten van een
verstelbaar hoofdsteun” eerder in dit hoofdstuk.

Indien u de hoofdsteun verwijdert, dient u deze
op een veilige plek te bewaren. Zet na het ver-
wijderen van de stoelverhoger de hoofdsteun
weer terug.

Als de zitplaats niet is voorzien van een verstel-
bare hoofdsteun en de hoofdsteun een goede
plaatsing van de stoelverhoger belemmert,
plaats de stoelverhoger dan op een andere stoel
of probeer een andere stoelverhoger te installe-
ren.

4. Plaats de heupsectie van de veiligheidsgordel
laag en aansluitend op de heupen van het kind.
Volg de aanwijzingen van de fabrikant van de
stoelverhoger met betrekking tot het aanpas-
sen van de doorvoer van de veiligheidsgordel.

5. Span de schoudersectie van de gordel door deze
naar de oprolautomaat te trekken en zo extra
speling weg te nemen. Zorg dat de schoudergor-
del over het boven- en middengedeelte van de
schouder van het kind loopt. Volg de aanwijzin-
gen van de fabrikant van de stoelverhoger met
betrekking tot het aanpassen van de doorvoer
van de veiligheidsgordel.

6. Volg de waarschuwingen en aanwijzingen voor
het correct vastmaken van een veiligheidsgor-
del, getoond in “Voorzorgsmaatregelen bij het
gebruik van veiligheidsgordels” eerder in dit
hoofdstuk.

7. Als de stoelverhoger op de voorpassagiersstoel
geplaatst wordt, zet de contactschakelaar dan
in de ACC- of ON-stand. Het controlelampje
<PASSENGER AIR BAG ON> m ➀ of het
controlelampje <PASSENGER AIR BAG OFF>
m ➁ gaat branden afhankelijk van de grootte
van het kind en het type stoelverhoger. Zie
“Waarschuwingslampje SRS-airbag” verderop
in dit hoofdstuk.

LRS0451Z

Middelste zitplaats achter

LRS0452Z

Buitenste zitplaats achter
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VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
AANVULLEND
VEILIGHEIDSSYSTEEM (SRS)
Dit hoofdstuk over het aanvullende veiligheidssys-
teem (SRS) bevat belangrijke informatie over de
voorairbags voor de bestuurder en de voorpassa-
gier, de zijairbags in de voorstoelen, de gordijnair-
bags in het dak en de gordelspanners voor de vei-
ligheidsgordels.

Voorairbagsysteem

Dit systeem beschermt bij bepaalde frontale aanrij-
dingen de bestuurder en/of voorpassagier op
hoofd- en borsthoogte. De voorairbags zijn ont-
worpen om opgeblazen te worden tijdens een im-
pact met de voorkant van de auto.

Knie-airbag voor de bestuurder

De knie-airbag voor de bestuurder wordt opgebla-
zen onder de stuurkolom. De knie-airbag voor de
bestuurder wordt samen met de voorairbag opge-
blazen.

De knie-airbag voor de bestuurder biedt extra be-
scherming aan de dijen, knieën en onderbenen van
de inzittende op de bestuurdersstoel.

In de voorstoelen gemonteerde zijairbags

Dit systeem beschermt bij bepaalde aanrijdingen
van opzij de bestuurder en de voorpassagier op
borsthoogte en bekkenhoogte. De zijairbags in de
voorstoelen zijn ontworpen om opgeblazen te wor-
den bij een botsing aan de zijkant.

In het dak gemonteerde gordijnairbags

Dit systeem beschermt bij bepaalde aanrijdingen
van opzij de hoofden van de bestuurder en passa-
giers die voorin of achterin aan de buitenkant zit-
ten. De gordijnairbag in het dak is ontworpen om
geactiveerd te worden aan de kant waar de bot-
sing plaatsvindt.

Het airbagsysteem is ontworpen als aanvulling op
de bescherming tijdens botsingen die veiligheids-
gordels aan de bestuurder en voorpassagier bie-
den; ze zijn niet bedoeld als vervanging van de vei-
ligheidsgordels. De veiligheidsgordels moeten altijd
op de juiste wijze worden gedragen en bestuurder
en voorpassagier moeten een gepaste afstand be-
waren tot het stuurwiel, het dashboard en de voor-
portierpanelen. Zie voor meer informatie
“Veiligheidsgordels” eerder in dit hoofdstuk.

Nadat de contactschakelaar in de ON-stand of de
START-stand is gezet, gaat het airbagwaarschu-
wingslampje branden. Het airbagwaarschuwings-
lampje gaat binnen enkele seconden na het starten
van de motor uit als het systeem operationeel is.
Raadpleeg “Waarschuwingslampjes, controle-
lampjes en geluidssignalen” in hoofdstuk “2. In-
strumenten en bedieningen” voor extra informatie.

De airbag werkt alleen wanneer de contactschake-
laar in de ON- of START-stand staat.

Voorairbags voor bestuurder en voorpassagier:

WAARSCHUWING

• De voorairbags worden over het algemeen niet
opgeblazen bij een botsing van opzij of van ach-
teren, bij over de kop slaan of een lichte fron-
tale botsing. Doe steeds een veiligheidsgordel
om, zodat u bij een ongeval geen of minder ern-
stig letsel oploopt.

• De veiligheidsgordels en de voorairbags werken
het best als u rechtop zit met uw rug tegen de
rugleuning. De voorairbags worden zeer snel en
met grote kracht opgeblazen. U loopt bij een
botsing dan ook een grotere kans op letsel of
de dood als uw gordel niet is vastgegespt of als
u naar voren leunt, schrijlings op uw stoel zit of
een andere verkeerde zitpositie aanneemt. U en
uw passagiers kunnen ook ernstige of zelfs fa-
tale verwondingen oplopen als u tegen het
voorairbagpaneel steunt op het moment dat de
airbag wordt opgeblazen. Zit daarom achter
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achterover met uw rug tegen de rugleuning en
zo ver als praktisch gezien mogelijk van het
stuurwiel. Maak altijd uw gordel vast.

WAARSCHUWING

• Plaats NOOIT een achterwaarts gericht kin-
derzitje op een stoel die is beveiligd met een IN-
GESCHAKELDE AIRBAG, aangezien het KIND
ERNSTIG of DODELIJK LETSEL kan oplopen.
Zie “Systeem voor automatische uitschakeling
van voorpassagiersairbag” verderop in dit
hoofdstuk.

• INFINITI adviseert om zuigelingen of kleine kin-
deren in een kinderzitje op de achterbank te
zetten indien mogelijk. Uit ongevallenstatistie-
ken blijkt dat kinderen veiliger zijn als ze goed
worden vastgemaakt op de achterbank in
plaats van op de voorstoel. Zie “Kinderzitjes”
eerder in dit hoofdstuk. Kies een kinderzitje dat

geschikt is voor uw voertuig en volg altijd de
instructies van de fabrikant op met betrekking
tot installatie en gebruik.

• Zorg ervoor als u een kind in een achterwaarts
gericht kinderzitje op de voorpassagiersstoel
plaatst, dat de airbag voor de voorpassagier al-
tijd uitgeschakeld is. Het controlelampje <PAS-
SENGER AIR BAG OFF> moet branden. Als het
controlelampje <PASSENGER AIR BAG ON>
brandt, kan de airbag voor de voorpassagier
opgeblazen worden bij een ongeval. Het kind
kan geraakt worden door de airbag. Dit bete-
kent een verhoogde kans op letsel, mogelijk
zelfs dodelijk. Zie “Kinderzitjes” eerder in dit
hoofdstuk.

• Kinderen kunnen ernstig of dodelijk letsel op-
lopen wanneer de airbags worden opgeblazen
terwijl ze niet correct vastgemaakt zijn in een
zitje. Zie “Kinderzitjes” eerder in dit hoofdstuk.

• Laat kinderen altijd een gordel of zitje gebrui-
ken en voorkom dat ze hun handen of gezicht
buiten het raam houden. Houd kinderen niet op
uw schoot vast of in uw armen.

Zijairbags en gordijnairbags:

WAARSCHUWING

• De zijairbags in de voorstoelen en de gordijnair-
bags in het dak zullen normaliter niet opgebla-
zen worden bij een frontale botsing, een aanrij-
ding van achter, wanneer de auto kantelt of bij
een lichte impact aan de zijkant. Doe steeds een

veiligheidsgordel om, zodat u bij een ongeval
geen of minder ernstig letsel oploopt.

• De veiligheidsgordels, de zijairbags en gordij-
nairbags zijn het meest effectief wanneer u
goed met uw rug tegen de rugleuning en
rechtop zit. De zijairbags en gordijnairbags
worden met enorme kracht opgeblazen. U en
uw passagiers kunnen ernstig of zelfs dodelijk
letsel oplopen als u of een passagier tijdens een
ongeval geen veiligheidsgordel draagt, naar
voren of opzij leunt of een andere ongewone
zitpositie inneemt.

• Laat nooit iemand zijn/haar armen, benen of
gezicht in de buurt van de zijairbags en de gor-
dijnairbags aan de zijkanten van de rugleuning
van de voorstoelen of in het dak houden. Laat
niemand op de voorstoelen of de buitenzit-
plaatsen achterin de handen of armen uit het
raam steken of tegen de portieren leunen.

• Leun of hang niet aan de rugleuningen van de
voorstoelen als u op de achterbank zit. Als de
zijairbags en gordijnairbags opgeblazen wor-
den, kan dat ernstig letsel toebrengen. Wees in
het bijzonder voorzichtig met kinderen, waar-
voor u altijd een kinderzitje moet gebruiken.

• Gebruik geen stoelhoezen op de rugleuningen
van de voorstoelen. Deze kunnen het opblazen
van de zijairbags in de voorstoelen belemme-
ren.

SSS0100Z
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OPMERKING

Voor een overzicht, raadpleeg “Voorzorgsmaatre-
gelen bij aanvullend veiligheidssysteem (SRS)” in
hoofdstuk “0. Veiligheid — stoelen, veiligheidsgor-
dels en aanvullend veiligheidssysteem”.

Veiligheidsgordels met gordelspanners

WAARSCHUWING

• De gordelspanners kunnen niet opnieuw
gebruikt worden als ze eenmaal geactiveerd
zijn. Ze worden samen met de oprolautomaat
en de gordelgesp als compleet systeem vervan-
gen.

• Als de auto betrokken raakt bij een botsing
maar de gordelspanner is niet geactiveerd, laat
het gordelspannersysteem dan controleren en
zo nodig vervangen door een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

• Geen ongeoorloofde wijzigingen mogen wor-
den aangebracht aan onderdelen of bedrading
van het gordelspannersysteem. Dit om even-
tuele schade of onbedoelde activering van de
gordelspanners te voorkomen. Knoeien met het
gordelspannersysteem kan mogelijk ernstig
persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

• Werkzaamheden in de buurt van en aan het
gordelspannersysteem moeten worden uitge-
voerd door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf. Ook elektrische apparatuur
moet worden geïnstalleerd door een INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf. Ongeoor-

loofde elektrische test- en meetapparatuur en
sondes mogen niet gebruikt worden op het gor-
delspannersysteem.

• Als u het gordelspannersysteem moet afvoeren
of de auto moet laten slopen, neem dan contact
op met een INFINITICenter of een erkend gara-
gebedrijf. De correcte afvoerprocedures voor
gordelspanners worden beschreven in het aan-
gewezen INFINITI Werkplaatshandboek. On-
juist uitgevoerde afvoerprocedures kunnen li-
chamelijk letsel tot gevolg hebben.

Het gordelspannersysteem kan samen met de air-
bags in werking treden bij bepaalde botsingen.

De spanners werken samen met de oprolautomaat
om de gordel aan te spannen op het moment dat
het voertuig bij bepaalde typen botsingen betrok-
ken raakt, waardoor inzittenden voorin steviger
vast komen te zitten.

De gordelspanner is ingebouwd in de oprolauto-
maat van de veiligheidsgordel. Dit soort veiligheids-
gordels wordt op dezelfde wijze gebruikt als tradi-
tionele veiligheidsgordels.

Wanneer een gordelspanner wordt geactiveerd,
kan er rook vrijkomen en klinkt er een hard geluid.
Deze rook is ongevaarlijk en vormt geen aanwijzing
voor brand. Toch moet u vermijden deze rook in te
ademen, omdat hij kan irriteren en kortademigheid
kan veroorzaken. Personen met ademhalingsstoor-
nissen moeten onmiddellijk frisse lucht inademen.

Na activering van de gordelspanner zorgen belas-
tingbegrenzers ervoor dat weefselband van de gor-
del (indien nodig) wordt vrijgegeven om zo de druk
op de borst te verminderen.

Het airbagwaarschuwingslampje wordt gebruikt
om storingen in het gordelspannersysteem aan te
geven. (Zie “Waarschuwingslampje SRS-airbag”
verderop in dit hoofdstuk.) Als via de werking van
het airbagwaarschuwingslampje een storing aan-
gegeven wordt, laat het systeem dan controleren
door een INFINITI Center of erkend garagebedrijf.

Bij verkoop van uw auto verzoeken wij u de toe-
komstige eigenaar te informeren over het veilig-
heidsgordelsysteem met gordelspanners en hem/
haar te wijzen op de bijbehorende hoofdstukken in
dit Instructieboekje.

Waarschuwingsstickers voor airbags

➀ Waarschuwingssticker voor airbags: De
waarschuwingssticker vindt u op de zon-
neklep voor de voorpassagier.

NPA1488
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➁ Waarschuwingssticker voor zijairbags: De
waarschuwingssticker vindt u op de middelste
portierstijl aan de passagierszijde. Tevens zijn
labels ingenaaid in de bekleding van de
voorstoelen.

SRS-voorpassagiersairbag:

De waarschuwingssticker met pictogrammen ➀ zit
op de zonneklep. Het betekent:

“Plaats NOOIT een achterwaarts gericht kinder-
zitje op een stoel die is beveiligd met een INGE-
SCHAKELDE AIRBAG, aangezien het KIND hier-
door ERNSTIG of DODELIJK LETSEL kan
oplopen.”

De ACHTERBANK is de VEILIGISTE plek voor kin-
deren van 12 en jonger. Gebruik altijd de veilig-
heidsgordels en kinderzitjes. Voor maximale be-
scherming van uw veiligheid bij ongevallen moet u
altijd uw veiligheidsgordel dragen. Zit en leun niet
onnodig dichtbij een airbag. Plaats geen voorwer-
pen op de airbag of tussen de airbag en uzelf. Als
het airbagwaarschuwingslampje blijft branden
wanneer de contactschakelaar op ON is gezet,
moet u bij een INFINITI Center of erkend garage-
bedrijf langsgaan. Airbags mogen alleen verwij-
derd of afgevoerd worden door een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf.

Zorg ervoor de beschrijving van de “AIR-
BAGSTICKER” te lezen aan het einde van dit boekje.

WAARSCHUWING

• INFINITI adviseert om zuigelingen of kleine kin-
deren in een kinderzitje op de achterbank te
zetten indien mogelijk. Uit ongevallenstatistie-
ken blijkt dat kinderen veiliger zijn als ze goed
worden vastgemaakt op de achterbank in
plaats van op de voorstoel. Zie “Kinderzitjes”
eerder in dit hoofdstuk. Kies een kinderzitje dat
geschikt is voor uw voertuig en volg altijd de
instructies van de fabrikant op met betrekking
tot installatie en gebruik.

• Zorg ervoor als u een kind in een achterwaarts
gericht kinderzitje op de voorpassagiersstoel
plaatst, dat de airbag voor de voorpassagier al-
tijd uitgeschakeld is. Het controlelampje <PAS-
SENGER AIR BAG OFF> moet branden. Als het
controlelampje <PASSENGER AIR BAG ON>
brandt, kan de airbag voor de voorpassagier
opgeblazen worden bij een ongeval. Het kind
kan geraakt worden door de airbag. Dit bete-
kent een verhoogde kans op letsel, mogelijk
zelfs dodelijk. Zie “Kinderzitjes” eerder in dit
hoofdstuk.

• Plaats NOOIT een achterwaarts gericht kin-
derzitje op een stoel die is beveiligd met een IN-
GESCHAKELDE AIRBAG, aangezien het KIND
ERNSTIG of DODELIJK LETSEL kan oplopen.
Zie “Systeem voor automatische uitschakeling
van voorpassagiersairbag” verderop in dit
hoofdstuk.

Waarschuwingslampje SRS-airbag

Het waarschuwingslampje voor de SRS-airbags,
met de weergave m op het dashboard contro-
leert de circuits van de systemen van de voorair-
bags, zijairbags, gordijnairbags, knie-airbag voor de
bestuurder en veiligheidsgordels met gordelspan-
ners. Het houdt ook de regeleenheid van de airbags,
de kreukelzonesensor, satellietsensoren, druksen-
soren voor de voorportieren, het systeem voor au-
tomatische uitschakeling van de voorpassagiersair-
bag en alle daarmee samenhangende bedrading in
de gaten.

Als de contactschakelaar in de ON-stand of de
START-stand wordt gezet, gaat het waarschu-
wingslampje van de airbags branden. Het airbag-
waarschuwingslampje gaat binnen enkele secon-
den na het starten van de motor uit als het systeem
operationeel is.

SPA1097Z
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Laat de airbagsystemen en/of gordelspannersys-
temen onderhouden door het dichtstbijzijnde
INFINITICenter of erkend garagebedrijf als een van
de volgende gevallen zich voordoet:

• Het airbagwaarschuwingslampje blijft langer
dan enkele seconden branden zodra de motor
eenmaal gestart is.

• Het airbagwaarschuwingslampje knippert on-
regelmatig.

• Het airbagwaarschuwingslampje gaat niet
branden.

Onder deze omstandigheden werken de airbagsys-
temen en/of de gordelspannersystemen mogelijk
niet naar behoren. Laat deze systemen nakijken en
zo nodig repareren. Neem meteen contact op met
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

WAARSCHUWING

Als het airbagwaarschuwingslampje brandt, kan
dat betekenen dat de voorairbag-, zijairbag-, gor-
dijnairbag-, knie-airbag- voor de bestuurder en/
of gordelspannersystemen niet zullen werken tij-
dens een ongeval. Laat om letsel aan uzelf en an-
deren te voorkomen uw auto zo snel mogelijk
nakijken door een INFINITI Center of erkend gara-
gebedrijf.

AIRBAGSYSTEMEN
1. Botsingzonesensor

2. Voorairbagmodules

3. In de voorstoelen gemonteerde
zijairbagmodules

4. Opblaasmechanismen van in het dak
gemonteerde gordijnairbags

5. Raamairbag-/In het dak gemonteerde
gordijnairbagmodules

6. Knie-airbag voor de bestuurder

7. Druksensoren voorportieren

8. Veiligheidsgordel voorin met gordelspanners

9. Satellietsensoren

NIC2868
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10. Airbag regeleenheid (ACU)

11. Veiligheidsgordel achterin met
gordelspanners

WAARSCHUWING

• Leg geen voorwerpen op het stuurwiel. Plaats
geen voorwerpen tussen de bestuurder en het
stuurwiel. Zulke voorwerpen kunnen bij een
botsing gevaarlijke projectielen worden en let-
sel toebrengen als een airbag wordt opgebla-
zen.

• Plaats geen scherpe voorwerpen op de stoel.
Plaats bovendien geen zware voorwerpen op
de stoel die een permanente afdruk kunnen ach-
terlaten. Zulke voorwerpen kunnen de stoel of
het automatisch voorpassagiersairbagdetec-
tiesysteem beschadigen. Dit kan de werking
van het airbagsysteem nadelig beïnvloeden en
leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

• Gebruik geen water of zure reinigingsmiddelen
(stoomreinigers) op de stoelen. Dit kan de stoel
of het automatisch voorpassagiersairbagde-
tectiesysteem beschadigen.Dit kan ook dewer-
king van het airbagsysteem nadelig beïnvloe-
den en leiden tot ernstig lichamelijk letsel.

• Direct na het opblazen van de airbags zullen
sommige onderdelen van het airbagsysteem
erg heet zijn. Raak ze niet aan, om brandwon-
den te voorkomen.

• Aan onderdelen of bedrading van de airbagsys-
temen mogen geen wijzigingen worden aange-

bracht zonder toestemming. Dit om te voorko-
men dat airbags onbedoeld worden opgeblazen
of worden beschadigd.

• Breng geen ongeautoriseerde wijzigingen aan
in het elektrische systeem, de vering of de voor-
kant van de auto. U kunt zo de deugdelijke wer-
king van de airbagsystemen nadelig beïnvloe-
den.

• Onoordeelkundig ingrijpen aan de airbagsyste-
men kan ernstige lichamelijke verwondingen
tot gevolg hebben. Onoordeelkundig ingrijpen
staat voor verandering aanbrengen aan het
stuurwiel door materialen over en boven het
stuurwiel aan te brengen, en door extra bekle-
ding aan te brengen rond de airbagsystemen.

• Veranderingen aanbrengen of knoeien aan de
stoel van de voorpassagier kan ernstig licha-
melijk letsel tot gevolg hebben. Verander bij-
voorbeeld de voorste stoelen niet door materi-
alen op het stoelkussen te plaatsen of door
extra bekledingsmateriaal, zoals stoelhoezen,
te monteren op de stoel, als dat niet specifiek
ontworpen is om een juiste werking van de air-
bag te garanderen. Berg bovendien geen voor-
werpen op onder de voorpassagiersstoel, het
stoelkussen en de rugleuning. Zulke voorwer-
pen kunnen de juiste werking van het automa-
tische voorpassagiersairbagdetectiesysteem
mogelijk belemmeren.

• Er mogen geen wijzigingen aan onderdelen of
bedrading van de veiligheidsgordels met gor-
delspannersysteem worden aangebracht zon-

der toestemming. Dit kan het airbagsysteem
beïnvloeden. Onoordeelkundig ingrijpen aan
het veiligheidsgordelsysteem kan tot ernstig
letsel leiden.

• Montagewerkzaamheden nabij en aan de air-
bagsystemen moeten worden uitgevoerd door
een INFINITI Center of een erkend garagebe-
drijf. De bedrading van het airbagsysteem mag
niet worden gewijzigd of losgekoppeld. Onge-
oorloofde elektrische test- en meetapparatuur
en sondes mogen niet gebruikt worden op de
airbagsystemen.

• Om herkenning te vergemakkelijken zijn de
stekkers in de bedrading van het SRS-systeem
voorzien van gele en/of oranje isolatie.

• Plaats een achterwaarts gericht kinderzitje
nooit op de voorpassagiersstoel zonder eerst
te controleren of de airbag voor de voorpassa-
gier uitgeschakeld is. Zie “Systeem voor auto-
matische uitschakeling van voorpassa-
giersairbag” verderop in dit hoofdstuk. Bij een
frontale aanrijding zullen de voorairbags met
grote kracht opgeblazen worden. Uw kind kan
ernstig of dodelijk letsel oplopen als de voorair-
bag dan wordt opgeblazen.

Wanneer de airbag wordt opgeblazen, hoort u een
tamelijk hard geluid dat wordt gevolgd door enige
rookontwikkeling. Deze rook is ongevaarlijk en is
geen aanwijzing voor brand. Toch moet u vermij-
den deze rook in te ademen, omdat het kan irrite-
ren en kortademigheid kan veroorzaken. Inzitten-
den met ademhalingsmoeilijkheden moeten onmid-
dellijk frisse lucht krijgen.
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Als een aanrijding plaatsvindt waarbij de airbags
worden opgeblazen, is de auto zo ontworpen dat
deze mogelijk niet start. In dit geval verdient het
aanbeveling om langs te gaan bij een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf voor reparatie.

Zijairbags helpen, in combinatie met de veiligheids-
gordels, om de kracht die vrijkomt bij een aanrijding
op de borst van de inzittenden voorin op te vangen.
Gordijnairbags helpen om de kracht die vrijkomt bij
een aanrijding op het hoofd van de inzittenden op
de voorstoelen en de buitenste zitplaatsen achterin
op te vangen. De airbags kunnen levens redden en
verkleinen de kans op ernstig letsel. Het opblazen
van de zijairbag en gordijnairbag kan echter schaaf-
wonden of andere verwondingen veroorzaken. Zij-
airbags en gordijnairbags bieden geen bescherming
aan het onderlichaam.

Voorairbagsysteem
De bestuurdersairbag bevindt zich in het midden
van het stuurwiel. De knie-airbag voor de bestuur-
der zit onder de stuurkolom. De voorairbag voor de
voorpassagier zit in het dashboard boven het hand-
schoenenkastje.

Het voorairbagsysteem is zo ontworpen dat de air-
bag alleen wordt opgeblazen bij middelzware en
zware frontale botsingen, al komen bij andere soor-
ten botsingen soms soortgelijke krachten vrij die de
airbags dan toch in werking kunnen stellen en op-
blazen. Bij bepaalde frontale botsingen wordt de
airbag soms niet opgeblazen. Schade aan de auto
(of het ontbreken ervan) is niet altijd een goede
indicatie voor het juist functioneren van de voorair-
bags.

WAARSCHUWING

Installeer nooit een achterwaarts gericht kinder-
zitje op de voorpassagiersstoel zonder dat de voor-
passagiersairbag is uitgeschakeld. De auto is uit-
gerust met een systeem dat automatisch de voor-
airbag voor de voorpassagier uitschakelt. Het
controlelampje <PASSENGER AIR BAG OFF>m
moet branden. Bij een frontale aanrijding zullen de
voorairbags met grote kracht opgeblazen worden.
Uw kind kan ernstig of dodelijk letsel oplopen als
de voorairbag dan wordt opgeblazen.

Systeem voor automatische uitschakeling
van voorpassagiersairbag

WAARSCHUWING

De voorairbag is ontworpen om in de volgende ge-
vallen automatisch uit te schakelen. Lees deze pa-
ragrafen zorgvuldig door om te begrijpen hoe het
werkt. Correct gebruik van stoelen, veiligheids-
gordels en kinderzitjes is vereist voor de meest ef-
fectieve bescherming. Nalatigheid in het volgen
van alle instructies in dit boekje met betrekking tot
het gebruik van stoelen, veiligheidsgordels en kin-
derzitjes kan het risico of de ernst van letsel bij on-
gevallen verhogen.

Om een kinderzitje op de voorpassagiersstoel te
herkennen categoriseert het systeem voor auto-
matische uitschakeling van de voorairbag voor de
voorpassagier de persoon die op de voorpassa-
giersstoel zit met behulp van een classificatiesensor
(gewichtssensor). Afhankelijk van het resultaat van

die inschatting wordt de voorpassagiersairbag in-
of uitgeschakeld. Als een achterwaarts gericht kin-
derzitje op de voorpassagiersstoel wordt geplaatst
moet het controlelampje <PASSENGER AIR BAG
OFF> gaan branden na de zelfdiagnose van het sys-
teem en dan blijven branden. De voorpassagiersair-
bag is uitgeschakeld.

Het systeem zet de volgende onderdelen niet uit:

• In de voorstoelen gemonteerde zijairbags.

• In het dak gemonteerde gordijnairbags.

• De gordelspanner van de veiligheidsgordel.

INFINITI adviseert om zuigelingen of kleine kinde-
ren in een kinderzitje op de achterbank te zetten
indien mogelijk. Uit ongevallenstatistieken blijkt dat
kinderen veiliger zijn als ze goed worden vastge-
maakt op de achterbank in plaats van op de voor-
stoel. (Zie “Kinderzitjes” eerder in dit hoofdstuk).

Als het echt noodzakelijk is om een kinderzitje
voorin te plaatsen, moet u zorgen dat het kinder-
zitje correct gepositioneerd wordt. Plaats nooit
voorwerpen zoals een kussen onder of achter het
kinderzitje. De gehele basis van het kinderzitje moet
altijd op de zitting van de voorpassagiersstoel rus-
ten. De rugleuning van het voorwaarts gerichte kin-
derzitje moet zoveel mogelijk tegen de rugleuning
van de voorpassagiersstoel leunen. Het kinderzitje
mag het dak niet raken en mag ook niet bekneld
worden door de hoofdsteun. Verstel de rugleuning
en hoofdsteun zodanig dat dit voorkomen wordt.
Alleen dan zal het systeem voor automatische uit-
schakeling van devoorairbag voor devoorpassagier
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correct werken. Neem altijd de informatie met be-
trekking tot de juiste plaatsing van het kinderzitje
in acht (zie “Kinderzitjes” eerder in dit hoofdstuk)
naast de aanwijzingen van de fabrikant van het kin-
derzitje.

Werking van automatische uitschakeling van
voorpassagiersairbag:

➀ <PASSENGER AIR BAG ON>
m -controlelampje

➁ <PASSENGER AIR BAG OFF>
m -controlelampje

Deze controlelampjes laten u weten of de voorair-
bag voor de voorpassagier is ingeschakeld of uitge-
schakeld.

Draai de sleutel naar deACC-stand of de ON-stand
in de contactschakelaar. Het systeem zal nu een
zelfdiagnose uitvoeren.

De controlelampjes <PASSENGER AIR BAG OFF>
en <PASSENGER AIR BAG ON> moeten gedurende
ongeveer zes seconden tegelijkertijd gaan branden.

De controlelampjes geven de status van de voorair-
bag voor de voorpassagier aan:

• <PASSENGER AIR BAG ON> brandt: de voor-
airbag voor de voorpassagier is ingeschakeld.
Als bij een ongeval aan alle activeringscriteria
wordt voldaan, wordt de voorairbag voor de
voorpassagier opgeblazen.

• <PASSENGER AIR BAG OFF> brandt: de voor-
airbag voor de voorpassagier is uitgeschakeld.
Deze airbag zal bij een ongeval niet opgeblazen
worden.

Als de status van de voorairbag voor de voorpas-
sagier verandert terwijl de auto rijdt, verschijnt er
een airbagbericht op het voertuiginformatiedisplay
(zie “Waarschuwingslampje airbagsysteem (SRS)”
eerder in dit hoofdstuk). Let als er iemand op de
voorpassagiersstoel zit altijd op de controlelamp-
jes <PASSENGER AIR BAG ON> en <PASSENGER
AIR BAG OFF>. Let zowel voor als tijdens uw rit op
de status van de voorairbag voor de voorpassagier.

Als er geen kinderzitje op de voorpassagiersstoel
geïnstalleerd is, moet de voorpassagier

• op correcte wijze zitten en met vastgemaakte
veiligheidsgordel.

• Nagenoeg rechtop met de rug tegen de rugleu-
ning.

• Zo mogelijk met de voeten op de vloer.

Als de voorpassagier zich hier niet aan houdt kan
dat een weerslag hebben op het systeem voor au-
tomatische uitschakeling van de voorairbag voor de
voorpassagier, omdat de voorpassagier:

• Zijn of haar gewicht verplaatst door op een arm-
steun te leunen.

• Dusdanig zit dat zijn of haar gewicht niet op de
zitting rust.

De voorairbag voor de voorpassagier kan per on-
geluk uitgeschakeld worden door dergelijke of ver-
gelijkbare acties. In dat geval zal het controlelampje
<PASSENGER AIR BAG OFF> blijven branden. De
voorairbag voor de voorpassagier wordt dan niet
opgeblazen bij een ongeval.

WAARSCHUWING

Als het controlelampje <PASSENGER AIR BAG
OFF> brandt is de voorairbag voor de voorpassa-
gier uitgeschakeld. De airbag wordt niet opgebla-
zen tijdens een ongeval en kan dus niet de bescher-
ming bieden waarvoor de airbag is bedoeld. Een
persoon op de voorpassagiersstoel zou dan
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bijvoorbeeld tegen het interieur van de auto kun-
nen klappen, vooral als deze persoon te dicht bij
het dashboard zit. Dit vormt een verhoogde kans
op letsel of zelfs dodelijk letsel.

Zorg er als er iemand op de voorpassagiersstoel zit
altijd voor dat:

• De classificatie van de persoon op de voorpas-
sagiersstoel correct wordt uitgevoerd en dat de
voorairbag voor de voorpassagier is ingescha-
keld of uitgeschakeld in overeenstemming met
de persoon die op de voorpassagiersstoel zit.

• De voorpassagiersstoel zo ver mogelijk naar
achteren geschoven is.

• De persoon goed zit.

Als u een kind op de voorpassagiersstoel laat
plaatsnemen in een achterwaarts gericht kinder-
zitje en het controlelampje <PASSENGER AIR BAG
ON> gaat branden, dan zou de voorpassagiersair-
bag opgeblazen kunnen worden tijdens een onge-
val. Het kind kan geraakt worden door de airbag.
Dit betekent een verhoogde kans op letsel, moge-
lijk zelfs dodelijk. Zorg er in dit geval altijd voor dat
u de passagiersairbag uitschakelt. Het controle-
lampje <PASSENGER AIR BAG OFF> moet bran-
den.

Als het controlelampje <PASSENGER AIR BAG
OFF> uit blijft en/of het controlelampje
<PASSENGER AIR BAG ON> gaat branden, instal-
leer dan geen achterwaarts gericht kinderzitje op
de voorpassagiersstoel. Zie voor meer informatie

“Problemen met automatische uitschakeling van
voorpassagiersairbag” verderop in dit hoofdstuk.

WAARSCHUWING

Als u een kind op de voorpassagiersstoel laat
plaatsnemen in een voorwaarts gericht kinderzitje
en u de voorpassagiersstoel te dicht naar het dash-
board schuift, kan het kind bij een ongeval:

• Bijvoorbeeld in aanraking komen met het inte-
rieur van de auto als het controlelampje
<PASSENGER AIR BAG OFF> brandt.

• Geraakt worden door de airbag als het lampje
<PASSENGER AIR BAG ON> brandt.

Dit vormt een verhoogde kans op letsel of zelfs do-
delijk letsel.

Schuif de voorpassagiersstoel zo ver mogelijk naar
achteren Zorg altijd dat de schoudergordel correct
vanuit de oprolautomaat door de gordelgeleider
van het kinderzitje loopt. De schoudergordel moet
altijd naar voren en omlaag geleid worden uit de
oprolautomaat. Verstel zo nodig de oprolauto-
maat en de voorpassagiersstoel om dat mogelijk te
maken. Houd u altijd aan de informatie in dit In-
structieboekje met betrekking tot de juiste plaat-
sing van een kinderzitje en volg ook de aanwijzin-
gen van de fabrikant van het kinderzitje.

Als het systeem voor automatische uitschakeling
van de voorairbag voor de voorpassagier detec-
teert dat:

• Er niemand op de voorpassagiersstoel zit, gaat
het controlelampje <PASSENGER AIR BAG

OFF> branden zodra de zelfdiagnose is voltooid
en blijft dan branden. Dit geeft aan dat de voor-
airbag voor de voorpassagier uitgeschakeld is.

• Er een kind in een achterwaarts gericht kinder-
zitje op de voorpassagiersstoel zit, gaat het con-
trolelampje <PASSENGER AIR BAG OFF> bran-
den nadat het systeem de zelfdiagnose heeft
voltooid, en blijft dan branden. Dit geeft aan
dat de voorairbag voor de voorpassagier uitge-
schakeld is.

Als het controlelampje <PASSENGER AIR BAG
OFF> uit blijft staan en/of het controlelampje
<PASSENGER AIR BAG ON> gaat branden,
kunt u geen achterwaarts gericht kinderzitje op
de voorpassagiersstoel plaatsen. Zie voor meer
informatie “Problemen met automatische uit-
schakeling van voorpassagiersairbag” verderop
in dit hoofdstuk.

• Er een kind in een voorwaarts gericht kinder-
zitje op de voorpassagiersstoel zit, gaat het con-
trolelampje <PASSENGER AIR BAG ON> of het
controlelampje <PASSENGER AIR BAG OFF>
branden en blijft branden na de zelfdiagnose,
afhankelijk van het resultaat van de classifica-
tie. Het resultaat van de classificatie hangt on-
der andere af van het kinderzitje en het postuur
van het kind.

Schuif de voorpassagiersstoel zo ver mogelijk
naar achteren Zie “Kinderzitjes” eerder in dit
hoofdstuk.

• Er een persoon met een klein postuur (zoals een
tiener of kleine volwassene) op de voorpassa-
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giersstoel zit, gaat het controlelampje
<PASSENGER AIR BAG ON> of het controle-
lampje <PASSENGER AIR BAG OFF> branden
en blijft branden na de zelfdiagnose, afhankelijk
van het resultaat van de classificatie.

– Als het controlelampje <PASSENGER AIR
BAG ON> gaat branden, moet de voorpas-
sagiersstoel zo ver mogelijk naar achteren
geschoven worden. Of laat de persoon met
het kleine postuur achterin zitten.

– Als het controlelampje <PASSENGER AIR
BAG OFF> gaat branden, kan een persoon
met een klein postuur beter niet op de voor-
passagiersstoel gaan zitten.

• Er een volwassene of een persoon met volwas-
sen postuur op de voorpassagiersstoel zit, gaat
het controlelampje <PASSENGER AIR BAG
ON> branden nadat het systeem de zelfdia-
gnose heeft uitgevoerd en blijft dan branden.
Dit geeft aan dat de voorairbag voor de voor-
passagier ingeschakeld is.

Bij een storing in het systeem voor automatische
uitschakeling van de voorairbag voor de voorpas-
sagier gaan het rode waarschuwingslampje m
voor het airbagsysteem op het dashboard en het
controlelampje <PASSENGER AIR BAG OFF> te-
gelijkertijd branden. De voorairbag voor de voor-
passagier wordt uitgeschakeld en zal niet worden
opgeblazen in geval van een ongeval. Laat het sys-
teem zo snel mogelijk nakijken door een erkende
technicus. Raadpleeg een INFINITI Center. U kunt

reparatie van de voorpassagiersstoel het beste
overlaten aan een INFINITI Center of erkend gara-
gebedrijf.

Als de voorpassagiersstoel, de bekleding of de zit-
ting beschadigd is, kunt u reparatie het beste laten
uitvoeren door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf. Om veiligheidsredenen raadt
INFINITI aan om alleen de door INFINITI geteste en
goedgekeurde kinderzitjes te gebruiken in combi-
natie met het systeem voor automatische uitscha-
keling van de voorairbag voor de voorpassagier.

Zelfdiagnose van het systeem:

WAARSCHUWING

• Als noch het controlelampje
<PASSENGER AIR BAG OFF> noch het contro-
lelampje <PASSENGER AIR BAG ON> gaat
branden tijdens de zelfdiagnose van het sys-
teem is er een storing in het systeem. De voor-
airbag voor de voorpassagier kan onbedoeld
opgeblazen worden of niet opgeblazen worden
tijdens een ongeval waarbij de auto progressief
afremt. Dit vormt een verhoogde kans op letsel
of zelfs dodelijk letsel.

In dit geval mag de voorpassagiersstoel niet ge-
bruikt worden. Plaats geen kinderzitje op de
voorpassagiersstoel. Laat het systeem voor
automatische uitschakeling van de voorairbag
voor de voorpassagier direct nakijken en repa-
reren door een erkende werkplaats.

• Als het controlelampje
<PASSENGER AIR BAG OFF> blijft branden na

de zelfdiagnose, is de voorairbag voor de voor-
passagier uitgeschakeld. De airbag zal dan bij
een ongeval niet opgeblazen worden. De voor-
airbag voor de voorpassagier kan dan niet de
bescherming bieden waar deze voor bedoeld is,
bijvoorbeeld als er iemand op de voorpassa-
giersstoel zit.

Die persoon zou bijvoorbeeld in aanraking kun-
nen komen met het interieur van de auto, vooral
als hij of zij te dicht bij het dashboard zit. Dit
vormt een verhoogde kans op letsel of zelfs do-
delijk letsel.

Zorg er als er iemand op de voorpassagiersstoel
zit altijd voor dat:

– De classificatie van de persoon op de voor-
passagiersstoel correct wordt uitgevoerd
en dat de voorairbag voor de voorpassagier
is ingeschakeld of uitgeschakeld in overeen-
stemming met depersoon dieop devoorpas-
sagiersstoel zit.

– De persoon op de correcte wijze zit met de
veiligheidsgordel om.

– De voorpassagiersstoel zo ver mogelijk naar
achteren geschoven is.

• Als het controlelampje
<PASSENGER AIR BAG OFF> blijft branden
wanneer dat niet zou moeten mag de voorpas-
sagiersstoel niet gebruikt worden. Plaats geen
kinderzitje op de voorpassagiersstoel. Laat het
systeem voor automatische uitschakeling van
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de voorpassagiersairbag direct nakijken en re-
pareren door een erkende specialist.

• Voorwerpen tussen de zitting en het kinderzitje
kunnen de functie van het systeem voor auto-
matische uitschakeling van de voorpassa-
giersairbag beïnvloeden. Dit zou ertoe kunnen
leiden dat de voorpassagiersairbag niet werkt
zoals bedoeld bij een ongeval. Dit vormt een
verhoogde kans op letsel of zelfs dodelijk letsel.

Plaats geen voorwerpen tussen de zitting en
het kinderzitje. De gehele basis van het kinder-
zitje moet altijd op de zitting van de voorpas-
sagiersstoel rusten. De rugleuning van het
voorwaarts gerichte kinderzitje moet zoveel
mogelijk tegen de rugleuning van de voorpas-
sagiersstoel leunen. Volg altijd de aanwijzingen
van de fabrikant van het kinderzitje.

Draai de sleutel naar deACC-stand of de ON-stand
in de contactschakelaar. Het systeem zal nu een
zelfdiagnose uitvoeren.

Na de zelfdiagnose van het systeem geeft het con-
trolelampje <PASSENGER AIR BAG OFF> of het
controlelampje <PASSENGER AIR BAG ON> de
status van de voorpassagiersairbag aan.
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Problemen met automatische uitschakeling van voorpassagiersairbag:

Probleem Mogelijke oorzaak/gevolgen en oplossingen
Het controlelampje
<PASSENGER AIR BAG
OFF> gaat branden en blijf
branden, ook al zit er een
volwassene of persoon
met het postuur van een
volwassene op de
voorpassagiersstoel

De classificatie van de persoon op de voorpassagiersstoel is onjuist.
• Zorg dat aan alle voorwaarden voor correcte classificatie van de persoon op de voorpassagiersstoel wordt voldaan (zie “Zelfdiagnose van het

systeem” eerder in dit hoofdstuk).
• Als het controlelampje <PASSENGER AIR BAG OFF> blijft branden mag de voorpassagiersstoel niet gebruikt worden.
• Laat het systeem voor automatische uitschakeling van de voorairbag voor de voorpassagier zo snel mogelijk nakijken door een INFINITI Center of

erkend garagebedrijf.

Het controlelampje
<PASSENGER AIR BAG
OFF> gaat niet branden
en/of blijft niet branden.
Er zit niemand op de
voorpassagiersstoel, of er
is een achterwaarts gericht
kinderzitje op geplaatst.

Er is een storing in het systeem voor automatische uitschakeling van de voorpassagiersairbag.
• Zorg dat er niets tussen de zitting en het kinderzitje ligt.
• Zorg dat de gehele basis van het kinderzitje op de zitting van de voorpassagiersstoel rust.
• Zorg er bij het installeren van het kinderzitje voor dat de veiligheidsgordel strak staat. Trek de veiligheidsgordel niet strak door de

voorpassagiersstoel te verstellen. Hierdoor zouden de veiligheidsgordel en het kinderzitje te strak getrokken kunnen worden.
• Controleer of het kinderzitje correct is geïnstalleerd.
• Zorg dat er geen voorwerpen voor extra gewicht op de zitting zorgen.
• Als het controlelampje <PASSENGER AIR BAG OFF> uit blijft staan en/of het controlelampje <PASSENGER AIR BAG ON> gaat branden, kunt u

geen achterwaarts gericht kinderzitje op de voorpassagiersstoel plaatsen. Het verdient aanbeveling om het kinderzitje op een geschikte zitplaats
achterin te plaatsen.

• Laat het systeem voor automatische uitschakeling van de voorairbag voor de voorpassagier zo snel mogelijk nakijken door een INFINITI Center of
erkend garagebedrijf.
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Zijairbagsysteem

De zijairbags zitten aan de buitenkant van de rug-
leuningen van de voorstoelen.

Het zijairbagsysteem is zo ontworpen dat zijairbags
alleen worden opgeblazen bij middelzware en
zware botsingen van opzij, al komen bij andere
soorten botsingen soms soortgelijke krachten vrij
die de airbags dan toch opblazen. Bij bepaalde aan-
rijdingen van opzij kunnen de airbags soms niet in
werking worden gesteld. Schade aan de auto (of
het ontbreken ervan) is niet altijd een goede indica-
tie voor het juist functioneren van de zijairbags.

De inzittenden moeten de veiligheidsgordels op de
juiste manier dragen en bestuurder en passagier
horen rechtop te zitten, zo ver van de zijairbag van-
daan als praktisch mogelijk is. De zijairbags worden
snel opgeblazen om de inzittenden voorin te helpen
beschermen. Daarom kan de kracht waarmee de
zijairbags worden opgeblazen de kans op letsel ver-
groten als de inzittende te dicht bij of tegen deze

airbagmodules aan zit tijdens het opblazen. De zij-
airbag loopt weer snel leeg als de botsing voorbij is.

WAARSCHUWING

• Plaats geen voorwerpen vlakbij de rugleuning
van de voorstoelen. En plaats ook geen voor-
werpen (een paraplu, tas, enz.) tussen de por-
tierpanelen van het voorportier en de
voorstoel. Zulke dingen kunnen bij een botsing
gevaarlijke projectielen worden en letsel toe-
brengen als een voor- of zijairbag wordt opge-
blazen.

• Direct na het opblazen zullen verscheidene van
de systeemcomponenten van de zijairbags en
gordijnairbags heet zijn. Raak ze niet aan, u
kunt ernstige brandwonden oplopen.

• Geen ongeoorloofde wijzigingen mogen wor-
den aangebracht aan onderdelen of bedrading
van de zijairbag- en gordijnairbagsystemen. Dit
om eventuele schade of onbedoelde activering
van de zijairbag en gordijnairbag te voorkomen.

• Maak ook geen ongeautoriseerde wijzigingen
in het elektrisch systeem, ophanging of zijpa-
nelen van uw auto. U kunt zo de juiste werking
van de gordijnairbagsystemen nadelig beïn-
vloeden.

• Knoeien met het airbagsysteem kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel. Breng bijvoorbeeld
geen wijzigingen aan in de voorstoelen door
materiaal bij de rugleuning te plaatsen of door
extra bekleding te installeren rond de
zijairbags, zoals stoelhoezen.

• Werkzaamheden in de buurt van en aan de zij-
airbag- en gordijnairbagsystemen moeten uit-
gevoerd worden door een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf. Ook elektrische ap-
paratuur moet worden geïnstalleerd door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.
De bedrading* van het airbagsysteem mag niet
worden gewijzigd of losgekoppeld. Ongeoor-
loofde elektrische test- en meetapparatuur en
sondes mogen niet gebruikt worden op de zij-
airbag- of gordijnairbagsystemen.

Raamairbag/gordijnairbagsysteem

De gordijnairbags zitten in de zijbekleding van het
dak.

Het gordijnairbagsysteem is zo ontworpen dat gor-
dijnairbags alleen worden opgeblazen bij middel-
zware en zware botsingen van opzij, al komen bij
andere soorten botsingen soms soortgelijke krach-
ten vrij die de airbags dan toch opblazen. Bij be-
paalde aanrijdingen van opzij kunnen de airbags
soms niet in werking worden gesteld. Schade aan
de auto (of het ontbreken ervan) is niet altijd een
goede indicatie voor het juist functioneren van de
gordijnairbags.

De veiligheidsgordels moeten correct gedragen
worden en de passagiers op de achterbank moeten
zo ver mogelijk van de portierbekleding en zijdak-
balken zitten. De gordijnairbags worden heel snel
opgeblazen om de inzittenden voorin te helpen be-
schermen. Daarom kan de kracht waarmee de gor-
dijnairbags worden opgeblazen de kans op letsel
vergroten als de inzittende te dicht bij of tegen deze
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airbagmodules aan zit tijdens het opblazen. De gor-
dijnairbag loopt weer snel leeg als de botsing voor-
bij is.

WAARSCHUWING

• Plaats geen voorwerpen vlakbij de rugleuning
van de voorstoelen. En plaats ook geen voor-
werpen (een paraplu, tas, enz.) tussen de por-
tierpanelen van het voorportier en de
voorstoel. Zulke dingen kunnen bij een botsing
gevaarlijke projectielen worden en letsel toe-
brengen als een voor- of zijairbag wordt opge-
blazen.

• Direct na het opblazen van de airbags zullen en-
kele onderdelen van het airbagsysteem erg heet
zijn. Raak ze niet aan, u kunt ernstige brand-
wonden oplopen.

• Aan onderdelen of bedrading van de airbagsys-
temen mogen geen onbevoegde wijzigingen
worden aangebracht. Dit om te voorkomen dat
airbags onbedoeld worden opgeblazen of wor-
den beschadigd.

• Maak ook geen ongeautoriseerde wijzigingen
in het elektrisch systeem, ophanging of zijpa-
nelen van uw auto. Dit zou de werking van de
zijairbag en gordijnairbag kunnen aantasten.

• Onoordeelkundig ingrijpen aan de airbagsyste-
men kan ernstig lichamelijk letsel tot gevolg
hebben. Wijzig bijvoorbeeld het stuur of het
dashboard niet door iets op het midden van het

stuur of boven het dashboard te bevestigen, of
door extra afwerking aan te brengen rond deze
airbagsystemen.

• Bevestig geen voorwerpen bovenop het stuur
of op het dashboard. Objecten die op het stuur
of het dashboard zijn bevestigd, kunnen ge-
vaarlijke projectielen worden en letsel veroor-
zaken als de airbag wordt opgeblazen.

• Werkzaamheden aan en nabij het airbagsys-
teem moeten worden uitgevoerd door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.
Elektrische apparatuur moet worden geïnstal-
leerd door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf. De bedrading van het airbagsys-
teem mag u niet loshalen of aanpassen. Het air-
bagsysteem mag alleen worden doorgemeten
en getest met goedgekeurde elektrische meet-
en testapparatuur.

PROCEDURE VOOR REPARATIE EN
VERVANGING

WAARSCHUWING

• Nadat de airbag eenmaal is opgeblazen, werkt
de airbagmodule niet meer en moet deze wor-
den vervangen. De airbagmodules moeten wor-
den vervangen door een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf. De opgeblazen airbag-
module kan niet worden gerepareerd.

• De airbagsystemen moeten worden nagekeken
door een INFINITI Center of erkend garagebe-
drijf als er schade is aan de voorkant of de zij-
kant van de auto.

• Bij verkoop van uw auto verzoeken wij u de toe-
komstige eigenaar te informeren over het air-
bagsysteem en hem te wijzen op de betreffende
paragrafen in dit instructieboekje.

• Moet het airbagsysteem afgevoerd of de auto
gesloopt worden, neem dan contact op met een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.
De correcte afvoerprocedures worden beschre-
ven in het desbetreffende INFINITI Werk-
plaatshandboek. Onjuist uitgevoerde afvoer-
procedures kunnen lichamelijk letsel tot gevolg
hebben.

• Als uw auto is betrokken bij een botsing vanuit
een willekeurige richting, moet het automati-
sche voorpassagiersairbagdetectiesysteem ge-
controleerd worden door een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf om na te gaan of
het nog steeds correct werkt. Het automati-
sche voorpassagiersairbagdetectiesysteem
moet gecontroleerd worden ook al zijn er geen
airbags opgeblazen als gevolg van de botsing.
Als de juiste werking van het automatische
voorpassagiersairbagdetectiesysteem niet
wordt gecontroleerd, kan dit leiden tot een on-
juiste activering van de airbags met letsel of de
dood tot gevolg.
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De airbags en het veiligheidsgordelsysteem met
gordelspanners zijn ontworpen om eenmalig in
werking te treden. Om u hieraan te herinneren zal
het airbagwaarschuwingslampje blijven branden
nadat de airbags zijn opgeblazen, tenzij het waar-
schuwingslampje zelf beschadigd is. Het airbagsys-
teem mag uitsluitend worden gerepareerd en ver-
vangen door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

Wanneer er onderhoud wordt verricht aan het
voertuig, wijs de persoon die het werk uitvoert dan
op de aanwezigheid van de airbags met bijbeho-
rende onderdelen en de veiligheidsgordels met gor-
delspanners. Als in het interieur of onder de motor-
kap werkzaamheden worden verricht, moet decon-
tactschakelaar altijd in de OFF-stand staan.

Dit nieuwe actieve (pop-up) systeem van de mo-
torkap zorgt ervoor dat voetgangers bij bepaalde
frontale aanrijdingen minder risico lopen op ernstig
letsel aan het hoofd. Bij bepaalde frontale botsin-
gen wordt dit systeem in werking gezet, waardoor
de motorkap onder de ruit enkele centimeters om-
hoog komt om zo ruimte te creëren tussen de mo-
torkap zelf en de motorruimte, waardoor de klap
op de voetganger verminderd wordt.

De actieve motorkap treedt in werking bij bepaalde
frontale aanrijdingen met voetgangers of obsta-
kels wanneer de auto rijdt met een snelheid tussen
20 en 60 km/u. Tijdens het rijden kan de actieve
motorkap geactiveerd worden in het geval van een
impact waarbij de onderzijde van de auto of de
bumper betrokken raakt. Het systeem wordt in
werking gezet wanneer de klap van de botsing een
bepaald niveau bereikt, ook al wordt tijdens deze
botsing geen schade veroorzaakt aan de voorbum-
per.

De actieve motorkap werkt alleen als de contact-
schakelaar op ON staat.

WAARSCHUWING

• De actieve motorkap zal niet werken bij aanrij-
dingen van opzij, van achteren of wanneer de
auto over de kop slaat.

• De actieve motorkap werkt wellicht ook niet bij
aanrijdingen tegen één van de hoeken van de
voorbumper.

• Breng geen onbevoegde wijzigingen aan in on-
derdelen, inclusief de motorkap en de voorbum-
per, of aan de bedrading van de actieve motor-
kap. Dit is om het onbedoeld of het onjuist in
werking treden, of schade aan de actieve mo-
torkap te voorkomen.

• Werkzaamheden in de buurt van of aan de ac-
tieve motorkap moeten worden uitgevoerd
door een INFINITI Center of een erkend gara-
gebedrijf. De bedrading van de actieve motor-
kap mag niet gewijzigd of losgekoppeld wor-
den. Er mogen geen onbevoegde elektrische
testgereedschappen en meetapparatuur ge-
bruikt worden tijdens de werkzaamheden aan
de actieve motorkap. Hierdoor kan de goede
werking van de actieve motorkap nadelig beïn-
vloed worden, wat kan leiden tot onbedoelde
en onjuiste activering.

• Neem als het actieve motorkapsysteem afge-
voerd moet worden, of wanneer de auto naar
de sloop gaat, contact op met eenINFINITICen-
ter of een erkend garagebedrijf. De correcte
procedures voor het afvoeren van het actieve
motorkapsysteem staan beschreven in het des-
betreffende INFINITI Werkplaatshandboek.
Onjuist uitgevoerde afvoerprocedures kunnen
lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

• Na activering kan de actieve motorkap niet op-
nieuw gebruikt worden. Neem contact op met
een INFINITI Center of een erkend garagebe-
drijf voor vervanging. Als de auto betrokken
raakt bij een frontale aanrijding en de actieve
motorkap treedt niet in werking, moet u het ac-

ACTIEVE MOTORKAP (indien
aanwezig)
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tieve motorkapsysteem laten nakijken, en zo
nodig vervangen, door een INFINITI Center of
erkend garagebedrijf.

• Om te kunnen rijden naar het INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf, moet u de actieve
motorkap zelf resetten. Rijd niet harder dan 20
km/u.

DE ACTIEVE MOTORKAP RESETTEN

WAARSCHUWING

Er zijn componenten in de motorruimte die extreem
heet kunnen worden, zoals de motor, radiator en
onderdelen van het uitlaatsysteem. Er bestaat
kans op letsel als u uw handen in de motorruimte
steekt.

Laat de motor eerst zoveel mogelijk afkoelen en
raak alleen de onderdelen aan die in de volgende
aanwijzingen worden beschreven.

Druk met vlakke hand de actieve motorkap omlaag
➀ aan beide zijden (pijlen) op het gedeelte rond de
scharnieren, totdat u de motorkap voelt vastklik-
ken.

Als u de actieve motorkap enigszins omhoog kunt
tillen rond de scharnieren, is de motorkap niet goed
vastgezet. Herhaal de voorgaande stap.

Als de motorkap nog steeds omhooggetild kan
worden, neem dan contact op met een INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf. U kunt beter
niet met de auto rijden. Als u toch zelf met de auto
moet rijden, rijd dan niet harder dan 20 km/u (12
MPH).

In overeenstemming met de Russische verordenin-
gen is uw auto voorzien van een noodoproepsys-
teem dat automatisch of handmatig bediend kan
worden in geval van een verkeersongeval om nood-
diensten te waarschuwen en door te sturen.

Het noodoproepsysteem wordt beheerd en staat
onder controle van GLONASS JSC. INFINITI is bin-
nen de garantieperiode uitsluitend verantwoorde-
lijk voor de technische verrichtingen van het nood-
communicatiesysteem in geval van een ongeval.

AUTOMATISCHE NOODOPROEP
Zodra de regeleenheid voor de airbags een frontale
botsing, aanrijding aan de zijkant of kanteling van
de auto waarneemt, stuurt het systeem automa-
tisch een noodoproep naar de noodcentrale. Tege-
lijkertijd wordt ook voertuiginformatie (voertuiglo-
catie, rijsnelheid en rijrichting) overgebracht. Zodra
uw noodoproep door de noodcentrale wordt ont-
vangen, zal de telefonist proberen te spreken met
een inzittende van de auto.

OPMERKING

• Tijdens de noodoproep kan het volume van de
stem van de telefonist niet aangepast worden.

• Tijdens de noodoproep wordt het volume van
het audiosysteem uitgeschakeld.

Het ERA-GLONASS-systeem is standaard altijd
ingeschakeld.

De volgende informatie wordt bij een botsing door
het ERA-GLONASS-systeem naar de noodcentrale
verzonden.

NDI1628

ERA-GLONASS (indien aanwezig)
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• Voertuigidentificatienummer (VIN).

• Motortype.

• De tijdstempel (wanneer de botsing of het voor-
val zich voordeed).

• Voertuiglocatie, rijsnelheid en rijrichting.

Deze gegevens worden gewist zodra ze niet meer
nodig zijn.

LET OP

• De automatische noodoproep zal alleen worden
geactiveerd als het airbagsysteem van de auto
tijdens de aanrijding is opgeblazen.

• Verbinding met de nooddiensten valt onder de
verantwoordelijkheid van GLONASS JCS die de
noodcentrale beheert.

• DeGSM-netwerkprovider diedeverbinding be-
heert vanaf de auto tot de noodcentrale, wordt
gespecificeerd door GLONASS JSC en gecon-
troleerd buiten het noodoproepsysteem van de
auto.

• Tijdens de eerste minuut van een noodoproep
zal de telefonist vaststellen of de oproep echt
is. Mocht de telefonist vaststellen dat de op-
roep niet echt is, dan zal de oproep onderbro-
ken worden en zullen er geen pogingen meer
ondernomen worden om de auto terug te bel-
len. Deze actie zal de inzittende(n) van de auto
niet beletten om handmatig een nieuwe nood-
oproep te doen.

De noodoproepfunctie kan niet worden gebruikt
onder de volgende omstandigheden:

• De auto bevindt zich buiten het gebied waar de
service van het mobiele netwerk ontvangen kan
worden.

• De auto bevindt zich op een locatie met slechte
signaalontvangst, zoals een tunnel, een onder-
grondse parkeergarage, tussen gebouwen of in
een bergachtig gebied.

• De TCU (Telematics Control Unit) of andere
systemen in uw auto werken niet goed.

• De mobiele netwerkprovider die beschikbaar is
op de locatie van het voertuig is niet gespecifi-
ceerd door de GLONASS JSC-autoriteit voor
het ontvangen van noodoproepen.

• De communicatielijn voor de noodcentrale van
de GLONASS JSC-autoriteit is bezet.

HANDMATIG EEN NOODOPROEP
DOEN
U kunt ook handmatig een noodoproep doen door
op de <SOS>-knop op de dakbedieningen te druk-
ken.

LET OP

• Parkeer de auto op een veilige plek en activeer
de parkeerrem voordat u de <SOS>-knop be-
dient.

• Gebruik deze service alleen in een noodgeval.
Er kan een sanctie opgelegd worden voor on-
gepast gebruik van deze service.

1. Druk op het kapje➀van de <SOS>-knop en open
het ➁.

2. Druk de <SOS>-knop in ➂. Een noodoproep
wordt verzonden naar de noodcentrale. Tegelij-
kertijd wordt ook voertuiginformatie (voer-
tuiglocatie, rijsnelheid en rijrichting) overge-
bracht.

3. Zodra verbinding is gemaakt, kunt u met het on-
dersteunend personeel van de noodcentrale
spreken.

Als u de noodoproep wilt annuleren, houdt u de
<SOS>-knop een paar seconden ingedrukt voordat
de verbinding met de noodcentrale tot stand is ge-
komen. De oproep kan niet worden geannuleerd
nadat de verbinding tot stand is gebracht.

OPMERKING

• Tijdens de noodoproep kan het volume van de
stem van de telefonist niet aangepast worden.

NIC2842
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• Als de auto is uitgerust met originele audio-ap-
paratuur, zal het volume tijdens de noodoproep
gedempt worden.

• Nadat de <SOS>-knop is ingedrukt, kan het
even duren voordat het systeem verbinding
maakt, afhankelijk van de technische omgeving
en of de TCU door andere services wordt ge-
bruikt.

• Zet om te voorkomen dat de verbinding verbro-
ken wordt de motor niet af.

• Tijdens de noodoproep of communicatie met
telefonisten van de noodcentrale zal de Blue-
tooth® handsfree telefoonverbinding uitge-
schakeld worden en is de telefoonbediening al-
leen beschikbaar via de mobiele telefoon.

• Als de noodoproep om de een of andere reden
wordt onderbroken, kan het gebeuren dat de
noodcentrale terugbelt. Deze actie zal de inzit-
tende(n) van de auto niet beletten om handma-
tig een nieuwe noodoproep te doen.

CONTROLELAMPJE

Het controlelampje ➃ bij de <SOS>-knop toont de
status van ERA-GLONASS.

Als het controlelampje groen is, is ERA-GLONASS
beschikbaar en in werking.

Als het controlelampje rood oplicht of als er geen
lampje brandt, kan uw auto via de noodoproep wel-
licht niet verbonden worden met de noodcentrale
als de <SOS>-knop wordt ingedrukt. Er wordt dan
mogelijk ook geen automatische noodoproep ver-
zonden in geval van een aanrijding.

Als het controlelampje rood brandt, is er een sto-
ring gedetecteerd in het ERA-GLONASS-systeem.
Als u dan op de <SOS>-knop drukt, wordt uw auto
mogelijk niet verbonden met de noodcentrale. Er
wordt dan bovendien wellicht geen automatische
noodoproep gedaan in geval van een aanrijding.
Neem als het rode controlelampje brandt contact
op met een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf voor assistentie.

* Tijdens het starten van de auto, voert het sys-
teem een zelfdiagnose uit en zal het rode con-
trolelampje gedurende 15 seconden oplichten.

* Als het controlelampje op een willekeurig ander
moment rood oplicht, neem dan contact op met
een INFINITI Center of een erkend garagebe-
drijf voor assistentie.

OPMERKING

Als het rode lampje oplicht of als er geen lampje
brandt, moet er in geval van een ongeluk via de
gebruikelijke communicatiemiddelen (telefoon)
contact worden opgenomen met de nooddiensten
(zoals de politie of andere instanties).

HET SYSTEEM TESTEN
LET OP

Parkeer de auto op een veilige plek en activeer de
parkeerrem om de testmodus uit te voeren.

De testmodus is bedoeld om te controleren of de
onderdelen van het ERA-GLONASS-systeem goed
werken. De testmodus controleert de status van
microfoon, luidspreker, back-up van de batterij en
andere interne onderdelen.

De test starten:

1. Zet de contactschakelaar in de ON-stand voor-
dat u de testmodus start.

2. Druk op het kapje ➀ van de ➁ <SOS>-knop en
open het.

NIC2843
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3. Houd nadat het groene controlelampje gaat
branden gedurende ten minste 3 seconden de
<SOS>-knop ➂ ingedrukt.

4. Laat de knop los en houd deze vervolgens nog-
maals binnen 10 seconden ingedrukt.

5. Wanneer de testmodus geactiveerd is, gaat het
rode controlelampje ➃ knipperen.

6. Spreek met luide stem na het klinken van de
toon.

7. De toon klinkt nogmaals en het systeem zal de
opgenomen stem afspelen.

8. Bedien binnen 20 seconden de <SOS>-knop om
de testresultaten aan de noodcentrale mee te
delen.

• De stem is duidelijk te horen: ingedrukt hou-
den.

• De stem is niet duidelijk te horen: tweemaal
kort indrukken.

9. Na 20 seconden zal het groene controlelampje
knipperen terwijl het systeem de testresultaten
naar de noodcentrale stuurt.

10. Het rode controlelampje gaat uit (stopt met
knipperen) als de test met succes afgerond
wordt.

11. Als de opgenomen stem niet duidelijk gehoord
kon worden in de spraaktest, of als de test niet
met succes is afgerond (het rode controle-

lampje blijft knipperen), neem dan contact op
met een INFINITI Center of erkend garagebe-
drijf voor assistentie en om uw auto te laten
inspecteren.

12. Zet nadat de test is afgerond of om de test te
onderbreken de contactschakelaar in de OFF-
stand. De testmodus zal worden geannuleerd.

LET OP

Actuele automatische en handmatige noodoproe-
pen werken niet wanneer de testmodus is geacti-
veerd.
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OPMERKING

Zie voor een overzicht “Bestuurdersplaats” in
hoofdstuk “0. Geïllustreerde inhoudsopgave”,
“Dashboard” in hoofdstuk “0. Geïllustreerde in-
houdsopgave”, en “Meters en tellers” in hoofdstuk
“0. Geïllustreerde inhoudsopgave”

OPMERKING

De naaldindicators kunnen enigszins bewegen na-
dat de contactschakelaar in de OFF-stand is ge-
zet. Dit is geen storing.

LET OP

• Gebruik voor het reinigen een zachte doek be-
vochtigd met water. Gebruik geen ruwe doek,
alcohol, benzine, verdunner of oplosmiddelen,
of papieren doekjes met een chemisch
reinigingsmiddel. Ze zullen de lens krassen of
verkleuren.

• Spuit geen vloeistof zoals water op de meter-
lens. Door vloeistof te spuiten kan er een sto-
ring in het systeem ontstaan.

SNELHEIDSMETER

Alleen in auto's met Intelligent Cruise Control is de
snelheidsmeter opgedeeld in segmenten ➀, ➁ en
➂.

De segmenten in de snelheidsmeter geven het be-
schikbare snelheidsbereik aan (zie “Weergave in
snelheidsmeter” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”).

BUITENTEMPERATUURWEERGAVE

U moet vooral letten op de wegomstandigheden
als de temperatuur rond het vriespunt ligt.

Onthoud dat de weergave van de buitentempera-
tuur de gemeten luchttemperatuur aangeeft en niet
de temperatuur van het wegdek

Afhankelijk van de technische gegevens van de auto
is de weergave van de buitentemperatuur te vinden
op het bovendisplay of op het hoofddisplay van het
voertuiginformatiedisplay. Zie “Voertuiginfor-
matiedisplay” verderop in dit hoofdstuk.

NIC2824Z
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TOERENTELLER

De toerenteller geeft het motortoerental aan in
aantal omwentelingen per minuut (omw/min).
Voer het motortoerental niet op tot in het rode
gedeelte. Dit zal de motor beschadigen.

De rode streep op de toerenteller geeft het rode
gedeelte van de motor aan.

De motor wordt ter bescherming beperkt tot een
bepaald bereik wanneer de rode streep wordt be-
reikt.

LET OP

Schakel wanneer het toerental de rode zone na-
dert naar een hogere versnelling of verminder het
toerental van de motor. Het laten draaien van de
motor in de rode zone kan ernstige schade aan de
motor veroorzaken.

MOTORKOELVLOEISTOFTEMPERA-
TUURMETER

Onder normale bedrijfsomstandigheden en bij het
voorgeschreven motorkoelvloeistofniveau mag de
temperatuur van de koelvloeistof oplopen tot 120
oC (250 oF).

Bij hoge buitentemperaturen en bij het heuvelop
rijden kan de temperatuur van de motorkoelvloei-
stof oplopen tot het einde van de schaal

WAARSCHUWING

• Als u de motorkap opent wanneer de motor
oververhit is of als er brand in de motorruimte
is, kunt u in aanraking komen met heet gas of
andere lekkende vloeistoffen. Er bestaat dan
kans op letsel.

• Laat de oververhitte motor eerst afkoelen
voordat u de motorkap opent.

• Als er brand in de motorruimte is, de motorkap
niet openen en de brandweer bellen.

BRANDSTOFMETER

De brandstofmeter geeft het brandstofniveau in de
tank bij benadering aan wanneer de contactscha-
kelaar in de ON-stand staat.

De meternaald kan tijdens remmen, het nemen van
een bocht, optrekken of bij het op- en afrijden van
heuvels iets bewegen, als gevolg van de beweging
van de brandstof in de tank.

De waarschuwing voor laag brandstofniveau m
wordt op het voertuiginformatiedisplay weergege-
ven als het brandstofniveau in de tank laag wordt.
Vul brandstof bij zodra dat goed uitkomt, bij voor-
keur al voordat de meternaald de leegstand ((A))
aangeeft.

De pijl, m , geeft aan dat de brandstofvulklep
aan de linkerzijde van de auto zit.

LET OP

Vul benzine bij voordat de meternaald de leegstand
aangeeft.

NIC2656
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Als de meternaald de leegstand aangeeft, is er nog
een kleine reservehoeveelheid brandstof aanwezig
in de tank.

HELDERHEIDSREGELING
DASHBOARD

De lichtsensor in het dashboard regelt automatisch
de helderheid van het dashboard

Bij daglicht worden de displays in het dashboard
niet verlicht

De verlichting van het dashboard, de displays en de
bedieningen in het interieur van de auto kan aange-
past worden met de helderheidsregelingsknop.

De helderheidsregelingsknop ➀ is te vinden achter
het stuurwiel.

Draai de helderheidsregelingsknop rechtsom of
linksom. Als de lichtschakelaar op m of m
staat, hangt de helderheid af van de intensiteit van
het omgevingslicht.

NIC2615
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m
Waarschuwingslampje
antiblokkeerremsysteem (ABS) m

Waarschuwingslampje
veiligheidsgordels (bestuurder en
voorpassagier) m

Controlelampje gloeibougies*
(dieselmotor)

m Waarschuwingslampje remsysteem (rood) m
Waarschuwingslampje airbagsysteem
(SRS) m Controlelampje grootlicht

m
Waarschuwingslampje lage bandenspan-
ning m

Waarschuwingslampje laag
brandstofniveau m Controlelampje mistachterlichten

m Controlelampje motorstoring (geel) m
Controlelampjes richtingaanwijzers/
waarschuwingsknipperlichten m Controlelampje stadslicht

m Afstandswaarschuwingslampje m Controlelampje dimlicht m Controlelampje wielslip

m Waarschuwingslampje parkeerrem (rood) m

Voor Europa: Controlelampje
elektronische stabiliteitsregeling (ESP)
OFF
Behalve Europa: Controlelampje
voertuigdynamicaregeling (VDC) OFF

m
Statuslampje voorpassagiersairbag**

m Waarschuwingslampje parkeerrem (geel) m Controlelampje mistvoorlampen m

m
Waarschuwingslampje
koelvloeistoftemperatuur m Controlelampje grootlichtassistent

*: indien aanwezig
**: is te vinden boven de bedieningen voor

verwarming en airconditioning

Sommige indicators en waarschuwingen worden
ook op het voertuiginformatiedisplay weergegeven
tussen de snelheidsmeter en de toerenteller, zie
“Voertuiginformatiedisplay” verderop in dit hoofd-
stuk.

WAARSCHUWINGSLAMPJES, CONTROLELAMPJES EN GELUIDSSIGNALEN
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WAARSCHUWINGSLAMPJES
Zie ook “Voertuiginformatiedisplay” verderop in dit
hoofdstuk.

Waarschuwingslampje
antiblokkeerremsysteem (ABS)

Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
staat, gaat het waarschuwingslampje voor het an-
tiblokkeerremsysteem (ABS) branden om aan te
geven dat het ABS-systeem operationeel is. Het
lampje gaat binnen enkele seconden nadat de mo-
tor is gestart weer uit.

Wanneer het ABS-waarschuwingslampje brandt
terwijl de motor draait of onder het rijden, kan dit
betekenen dat het ABS-systeem niet goed functio-
neert. Volg de (mogelijke) extra berichten op het
voertuiginformatiedisplay. Laat het systeem nakij-
ken door een INFINITI Center of een erkend gara-
gebedrijf.

Wanneer er een storing is in het ABS-systeem,
wordt de antiblokkeerfunctie uitgeschakeld. Het
remsysteem werkt dan als een gewoon remsys-
teem, dus zonder antiblokkeerwerking (zie
“Remsysteem” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”).
BAS, Autonoom noodremsysteem,ESP/VDC,
ESP/VDC aanhangerstabilisatie, EBD (Elektroni-
sche remkrachtverdeling), Hellingoprijhulp worden
bijvoorbeeld ook uitgeschakeld.

WAARSCHUWING

Het remsysteem blijft normaal werken, maar wel
zonder de bovenstaande functies. De voor- en ach-
terwielen kunnen daarom blokkeren als u hard
remt.

De stuur- en remeigenschappen van de auto kun-
nen ook ernstig getroffen worden. De remweg kan
langer zijn bij een noodstop.

Als ESP/VDC niet werkt, kan ESP/VDC de auto
niet stabiliseren. Er bestaat een kans op een onge-
val.

Als de ABS-regeleenheid een storing heeft, bestaat
er ook een kans dat andere systemen, zoals het
navigatiesysteem of de automatische versnellings-
bak, niet meer werken.

Waarschuwingslampje
remsysteem (rood)

WAARSCHUWING

• Uw remsysteem werkt wellicht niet goed als
het waarschuwingslampje brandt. Rijden kan
gevaarlijk zijn. Als u van mening bent dat het
remsysteem veilig is, dient u voorzichtig naar
de dichtstbijzijnde garage te rijden voor de no-
dige reparaties. Laat anders uw auto slepen
omdat doorrijden gevaarlijk kan zijn.

• Op het rempedaal trappen wanneer decontact-
schakelaar niet op ON staat en/of wanneer het

remvloeistofpeil laag is, kan leiden tot een lan-
gere remweg en zorgen dat u het rempedaal
harder en verder moet intrappen.

• Als het remvloeistofniveau onder het minimum
of MIN-streepje op het reservoir ligt, mag u pas
weer rijden nadat het remsysteem is nageke-
ken door een INFINITI Center of erkend gara-
gebedrijf.

Als de contactschakelaar op ON is gezet, blijft het
lampje branden en gaat uit zodra de motor gestart
is. Als dit lampje op enig ander moment gaat bran-
den, kan dat duiden op een probleem met het rem-
systeem. Stop als het waarschuwingslampje voor
het remsysteem gaat branden de auto direct en
neem contact op met een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.

Waarschuwingslampje lage
bandenspanning

Uw auto is uitgerust met een bandenspannings-
controlesysteem (TPMS) dat de spanning van alle
banden onder controle houdt.

Het waarschuwingslampje lage bandenspanning
wijst op lage bandenspanning of geeft aan dat het
TPMS niet goed werkt.

Als de contactschakelaar op ON staat, gaat het
waarschuwingslampje lage bandenspanning bran-
den om aan te geven dat het systeem operationeel
is. Het lampje gaat binnen enkele seconden nadat
de motor is gestart weer uit.
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Waarschuwing Lage bandenspanning:

Als er met een lage bandenspanning met de auto
wordt gereden gaat het waarschuwingslampje
branden. Er zal ook een waarschuwingsbericht lage
bandenspanning verschijnen op het voertuiginfor-
matiedisplay.

Wanneer het waarschuwingslampje voor lage ban-
denspanning gaat branden, moet u stoppen en de
spanning van alle 4 de banden op de waarde in
KOUDE toestand brengen zoals aangegeven op de
bandenspanningssticker die op de middenstijl aan
bestuurderszijde is aangebracht, zie
“Bandenspanningssticker” in hoofdstuk “9. Techni-
sche informatie”. Het waarschuwingslampje lage
bandenspanning gaat niet automatisch uit wan-
neer de bandenspanning is aangepast. Nadat de
band is opgepompt tot de aanbevolen spanning,
moet de auto met een snelheid van boven de 25
km/u (16 MPH) gereden worden om te zorgen dat
het TPMS geactiveerd wordt en het waarschu-
wingslampje lage bandenspanning uit gaat.
Gebruik een bandenspanningsmeter om de ban-
denspanning te controleren.

Het waarschuwingsbericht bij lage bandenspan-
ning verschijnt telkens wanneer de contactschake-
laar op ON wordt gezet en het waarschuwings-
lampje voor lage bandenspanning brandt.

Zie voor meer informatie
“Voertuiginformatiedisplay” verderop in dit hoofd-
stuk en “Bandenspanningscontrolesysteem
(TPMS)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

Het TPMS moet ook gereset worden nadat een
band of wiel vervangen is, of nadat de wielen ge-
rouleerd zijn.

Bij een verandering in de buitentemperatuur kan
het waarschuwingslampje lage bandenspanning
gaan branden zelfs wanneer de bandenspanning in
orde is. Breng de bandenspanning weer op de
waarde in KOUDE toestand wanneer de banden
koud zijn en reset het TPMS.

Zie voor meer informatie “Bandenspanningscon-
trolesysteem (TPMS)” in hoofdstuk “5. Starten en
rijden” en “Voertuiginformatiedisplay” verderop in
dit hoofdstuk.

Storing in het TPMS:

Als het TPMS niet correct werkt, gaat het waar-
schuwingslampje lage bandenspanning gedurende
ongeveer 1 minuut knipperen wanneer de contact-
schakelaar in de ON-stand wordt gezet. Het lampje
blijft na 1 minuut branden. Laat het systeem nakij-
ken door een INFINITI Center of een erkend gara-
gebedrijf. De waarschuwing lage bandenspanning
verschijnt niet wanneer het waarschuwingslampje
lage bandenspanning is gaan branden om aan te
geven dat er een storing in het TPMS is.

Zie voor meer informatie “Bandenspanningscon-
trolesysteem (TPMS)” in hoofdstuk “5. Starten en
rijden”.

WAARSCHUWING

• Radiogolven kunnen een negatief effect heb-
ben op elektrische medische apparatuur. Men-

sen met een pacemaker moeten daarom vóór
gebruik contact opnemen met de fabrikant van
hun elektrische medische apparaat voor infor-
matie over de mogelijke effecten.

• Als het lampje niet gaat branden wanneer de
contactschakelaar in de ON-stand wordt ge-
zet, moet u de auto zo snel mogelijk laten nakij-
ken door een INFINITI Center of een erkend ga-
ragebedrijf.

• Als het waarschuwingslampje voor lage ban-
denspanning gaat branden tijdens het rijden, is
het raadzaam plotselinge stuurmanoeuvres of
abrupt remmen te vermijden, de snelheid te ma-
tigen en de auto zo snel mogelijk te stoppen op
een veilige plek langs de weg. Rijden met ban-
den met een te lage bandenspanning kan de
banden permanent beschadigen en de kans op
bandbreuk vergroten. De auto zou ernstig be-
schadigd kunnen raken en een mogelijk ongeval
met ernstig lichamelijk letsel zou het gevolg
kunnen zijn. Controleer de bandenspanning van
alle vier de banden. Pas de bandenspanning aan
tot de aanbevolen spanning voor koude banden
getoond op de bandenspanningssticker in de
portieropening aan de bestuurderszijde om het
waarschuwingslampje lage bandenspanning uit
te schakelen. Als het waarschuwingslampje
blijft branden tijdens het rijden nadat u despan-
ning net op peil heeft gebracht, kan het zijn dat
u een lekke band heeft. Repareer een lekke band
zo snel mogelijk met behulp van de reparatieset
voor lekke banden (indien aanwezig) of vervang
de lekke band zo snel mogelijk.

Instrumenten en bedieningen 2-7



• Vergeet niet het TPMS te resetten nadat u de
bandenspanning heeft aangepast. Het TPMS
zal alleen weer waarschuwen bij lage banden-
spanning als het systeem gereset is.

• Wanneer een reserveband wordt gemonteerd
of een wiel wordt vervangen zonder TPMS-
sensor, zal het TPMS niet werken en gaat het
waarschuwingslampje lage bandenspanning
gedurende ongeveer 1 minuut knipperen. Het
lampje blijft na 1 minuut branden. Neem zo snel
mogelijk contact op met een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf om de band te ver-
vangen en/of het systeem te resetten.

• Als de banden worden vervangen door banden
die niet oorspronkelijk door INFINITI zijn voor-
geschreven, kan dit de juiste werking van het
TPMS verstoren.

LET OP

• Het TPMS is geen vervanging voor een regel-
matige controle van de bandenspanning. Con-
troleer de bandenspanning regelmatig.

• Als de auto met snelheden lager dan 25 km/u
(16 MPH) wordt gereden, functioneert het
TPMS mogelijk niet goed.

• Zorg dat u banden met de voorgeschreven maat
correct monteert op alle vier de wielen.

Controlelampje motorstoring
(geel)

Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
wordt gezet, gaat het gele motorstoringslampje
branden. Dit betekent dat het systeem operatio-
neel is.

Als het gele motorstoringslampje gaat branden ter-
wijl de motor draait kan er een storing zijn, bijvoor-
beeld:

• In de motorregeling

• In het brandstofinspuitsysteem

• In het uitlaatsysteem

• In het ontstekingssysteem (voor auto's met
benzinemotor)

• In het brandstoftoevoersysteem (ook wanneer
de brandstofvuldop ontbreekt of loszit)

• In andere gecontroleerde onderdelen, zoals de
DCT automatische versnellingsbak.

De maximale uitstoot wordt wellicht overschreden
en de motor draait wellicht in de noodstand.

Laat de auto zo snel mogelijk nakijken door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

Auto's met dieselmotor: de brandstoftank is hele-
maal leeg.

Start de motor drie of vier keer na het tanken. Als
het motorstoringslampje uit gaat, wordt de nood-
loopfunctie geannuleerd. De auto hoeft niet nage-
keken te worden.

LET OP

Als u het voertuig verder blijft gebruiken zonder
het motorregelsysteem te laten inspecteren en zo
nodig te repareren, kan dit leiden tot slechte rijei-
genschappen, een hoger brandstofverbruik en
eventuele schade aan het motorregelsysteem,
waardoor uw garantie kan vervallen.

Een foutieve afstelling van het motorregelsysteem
kan ertoe leiden dat uw auto niet meer voldoet aan
de plaatselijk en landelijk geldende emissienormen
en wetgeving.

Afstandswaarschuwingslampje

Dit lampje gaat branden als de afstand tot de voor-
ligger te klein is in verhouding tot de geselecteerde
snelheid.

Als er ook een waarschuwingssignaal klinkt, bete-
kent het dat u een voertuig of stilstaand obstakel
op uw rijstrook op een te hoge snelheid nadert. Zie
voor meer informatie “Beveiligingssysteem (indien
aanwezig)” verderop in dit hoofdstuk.

Waarschuwingslampje
parkeerrem (rood of geel)

Het rode controlelampje gaat branden wanneer de
elektrische parkeerrem wordt geactiveerd.

Volg als het rode controlelampje voor de parkeer-
rem knippert of brandt en/of het gele waarschu-
wingslampje voor de parkeerrem brandt de extra
berichten op het voertuiginformatiedisplay.
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Zie voor meer informatie over de werking van de
parkeerrem “Parkeerrem” in hoofdstuk “3. Alvorens
te gaan rijden”.

Waarschuwingslampje
veiligheidsgordels (bestuurder en
voorpassagier)

Het waarschuwingslampje voor de veiligheidsgor-
dels herinnert u eraan om uw veiligheidsgordels
vast te maken. Dit lampje gaat branden wanneer de
motor wordt gestart, alle portieren dicht zijn en de
veiligheidsgordel van debestuurder en/of voorpas-
sagier niet is/zijn vastgemaakt. Het zal blijven
branden totdat de bestuurder en/of de voorpas-
sagier zijn/haar/hun veiligheidsgordel(s) vast-
maakt/vastmaken. Zodra de auto rijdt zal dit
lampje vergezeld gaan van een geluidssignaal, zie
“Waarschuwingssignaal veiligheidsgordels” ver-
derop in dit hoofdstuk. Zie “Veiligheidsgordels” in
hoofdstuk “1. Veiligheid — stoelen, veiligheidsgor-
dels en aanvullend veiligheidssysteem” voor voor-
zorgsmaatregelen bij het gebruik van veiligheids-
gordels.

Het waarschuwingslampje veiligheidsgordels kan
ook gaan branden als er een voorwerp op de voor-
passagiersstoel ligt. Verwijder dergelijke voorwer-
pen en berg ze veilig op.

Als het waarschuwingslampje veiligheidsgordels
knippert, in combinatie met een onderbroken waar-
schuwingssignaal, duidt dat erop dat de bestuur-
der of passagier de veiligheidsgordel niet heeft
vastgemaakt en dat de snelheid van de auto de 25
km/u (15 MPH) overschrijdt.

Waarschuwingslampje
airbagsysteem (SRS)

WAARSCHUWING

Als het waarschuwingslampje voor het airbagsys-
teem brandt, kan dat betekenen dat de systemen
voor de voorairbag, knie-airbag voor de bestuur-
der, zijairbag, gordijnairbag en/of gordelspanners
niet zullen werken bij een botsing. Laat om letsel
aan uzelf en anderen te voorkomen uw auto zo snel
mogelijk nakijken door een INFINITI Center of er-
kend garagebedrijf.

Wanneer de contactschakelaar in de ON-stand
staat, gaat het waarschuwingslampje voor het air-
bagsysteem (SRS) branden om aan te geven dat
het systeem operationeel is. Het lampje gaat bin-
nen enkele seconden nadat de motor is gestart
weer uit.

Als zich een van de volgende omstandigheden voor-
doet, moet er onderhoud worden verricht aan de
airbagsystemen en de gordelspanners en moet u de
auto naar een INFINITI Center of een erkend gara-
gebedrijf brengen:

• Het waarschuwingslampje airbagsysteem blijft
langer dan enkele seconden branden zodra de
motor gestart is.

• Het airbagwaarschuwingslampje knippert on-
regelmatig.

• Het airbagwaarschuwingslampje gaat niet
branden.

Tenzij ze worden nagekeken en hersteld, functio-
neren het SRS-airbagsysteem en/of de gordel-
spanners niet correct.

Zie voor meer informatie “Aanvullend veiligheids-
systeem (SRS)” in hoofdstuk “1. Veiligheid — stoe-
len, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheids-
systeem”.

Waarschuwingslampje
koelvloeistoftemperatuur

WAARSCHUWING

Als het waarschuwingslampje koelvloeistoftem-
peratuur brandt wordt de motor wellicht niet vol-
doende gekoeld en kan schade oplopen.

Rijd nooit verder met een oververhitte motor. Rij-
den met een oververhitte motor kan ertoe leiden
dat sommige vloeistoffen die mogelijk in de motor-
ruimte zijn gelekt vlam vatten.

Bovendien kan stoom van een oververhitte motor
ernstig letsel toebrengen, zelfs als u alleen maar de
motorkap opent.

Er bestaat dan kans op letsel.

Als het rode waarschuwingslampje koelvloeistof-
temperatuur gaat branden wanneer de motor
draait en de koelvloeistoftemperatuurmeter staat
aan het begin van de schaal, is er een storing in de
temperatuursensor voor de koelvloeistoftempera-
tuurmeter. De koelvloeistoftemperatuur wordt niet
meer gemeten. Er bestaat een kans dat de motor
schade oploopt als de koelvloeistoftemperatuur te
hoog is.
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Stop de auto onmiddellijk, waarbij u wel moet let-
ten op de weg- en verkeersomstandigheden, en zet
de motor af. Rijd in geen geval verder.

Neem contact op met een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.

Als het rode waarschuwingslampje koelvloeistof-
temperatuur gaat branden terwijl de motor draait,
wel of niet in combinatie met een waarschuwings-
signaal, kan dat betekenen dat:

• Het koelvloeistofniveau te laag is.

• Als het koelvloeistofniveau goed is, kan de
luchtstroom naar de radiator van de motor ge-
blokkeerd zijn of kan er een storing zijn in de
elektrische ventilator van de motor.

• De koelvloeistof te heet is en de motor niet vol-
doende gekoeld wordt.

Volg de extra berichten op het voertuiginformatie-
display.

Stop de auto onmiddellijk, waarbij u wel moet let-
ten op de weg- en verkeersomstandigheden, en zet
de motor af.

Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.

Stap uit de auto en houd een veilige afstand tot de
auto totdat de motor is afgekoeld.

Controleer het koelvloeistofniveau en vul koelvloei-
stof bij, waarbij u de waarschuwingsberichten in
acht neemt (zie “Als uw auto oververhit raakt” in
hoofdstuk “6. In geval van nood”).

Laat als u regelmatig koelvloeistof moet bijvullen
het motorkoelsysteem nakijken.

Controleer of de luchttoevoer naar de radiator in
de motor geblokkeerd is, bijv. door bevroren mod-
der.

Start de motor pas weer als de koelvloeistoftempe-
ratuur tot onder 120oC is gedaald. De motor kan
anders schade oplopen.

Waarschuwingslampje laag
brandstofniveau

Als het gele waarschuwingslampje brandstofre-
serve brandt terwijl de motor draait, is het brand-
stofniveau tot in het reservebereik gedaald.

Ga naar het dichtstbijzijnde tankstation om te tan-
ken.

CONTROLELAMPJES

Controlelampjes
richtingaanwijzers/
waarschuwingsknipperlichten

De controlelampjes voor de richtingsaanwijzers
knipperen wanneer de richtingaanwijzer of waar-
schuwingsknipperlichten aangezet worden. Zie
“Schakelaars koplampen en richtingaanwijzers”
verderop in dit hoofdstuk en zie “Schakelaar
waarschuwingsknipperlichten” in hoofdstuk “6. In
geval van nood” voor aanvullende informatie.

Controlelampje dimlicht

Dit lampje gaat branden wanneer de schakelaar in
de volgende stand wordt gezet: m De koplampen
gaan aan en de zijlichten, achterlichten, nummer-
plaatverlichting en dashboardverlichting blijven
aan.

Voor Europa: Controlelampje
elektronische stabiliteitsregeling
(ESP) OFF
Behalve Europa: Controlelampje
voertuigdynamicaregeling (VDC)
OFF

Het lampje gaat branden als de Elektronische sta-
biliteitsregeling (ESP)/Voertuigdynamicaregeling
(VDC) uitgeschakeld is. Dit geeft aan dat het ESP/
VDC-systeem niet in werking is.

Als het ESP/VDC-systeem uitgeschakeld wordt, is
het Autonoom noodremsysteem niet meer beschik-
baar. Zie “Forward emergency braking-systeem
(FEB) (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten
en rijden” voor meer details.

Als de contactschakelaar in de ON-stand staat,
gaat dit lampje branden om aan te geven dat het
systeem operationeel is. Het lampje gaat binnen
enkele seconden nadat de motor is gestart weer
uit.

Wanneer het controlelampje ESP/VDC OFF en het
SLIP-controlelampje (zie “Controlelampje wielslip”
verderop in dit hoofdstuk) gaan branden wanneer
het ESP/VDC-systeem aan staat, maakt dat de be-
stuurder erop attent dat de noodloopfunctie van
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het systeem in werking is. Dit betekent dat het sys-
teem misschien niet goed werkt. Laat het systeem
nakijken door uw INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

Bij een eventuele storing in het systeem zal de wer-
king van het ESP/VDC-systeem worden uitge-
schakeld maar kan er nog steeds met de auto gere-
den worden. Raadpleeg “Electronic Stability Pro-
gramme (ESP) (voor Europa) Vehicle Dynamic
Control (VDC) (behalve Europa)” in hoofdstuk
“5. Starten en rijden” voor meer informatie.

Controlelampje mistvoorlampen

Het lampje gaat branden wanneer de mistvoorlam-
pen worden ingeschakeld (zie
“Mistlampschakelaar” verderop in dit hoofdstuk).

Controlelampje gloeibougie
(Dieselmotoren)

Dit lampje gaat branden wanneer het contactslot
in de ON-stand wordt gezet en gaat uit als de
gloeibougies voldoende zijn voorverwarmd. Als de
motor koud is, wordt de opwarmtijd voor de gloei-
bougies langer.

Controlelampje
grootlichtassistent (indien
aanwezig)

Het controlelampje gaat branden wanneer de kop-
lampen gaan branden terwijl de koplampschakelaar
in de AUTO-stand staat en grootlicht geselecteerd
is. Dit geeft aan dat de grootlichtassistent opera-
tioneel is. (Zie “Schakelaars koplampen en
richtingaanwijzers” verderop in dit hoofdstuk.)

Controlelampje grootlicht

Dit lampje brandt als het grootlicht is ingeschakeld
en gaat uit als u overschakelt naar dimlicht.

Controlelampje mistachterlichten

Het lampje gaat branden als het mistachterlicht
wordt aangezet (zie “Mistlampschakelaar” ver-
derop in dit hoofdstuk).

Controlelampje stadslichten en
koplampen

Dit lampje gaat branden wanneer u de stand voor
stadslichten of koplampen kiest, zie “Schakelaars
koplampen en richtingaanwijzers” verderop in dit
hoofdstuk voor aanvullende informatie.

Controlelampje wielslip

Het SLIP-controlelampje zal knipperen wanneer de
Elektronische stabiliteitsregeling (ESP/Voertuig-
dynamicaregeling (VDC)) in werking is, om de be-
stuurder erop te wijzen dat de weg glad is en de
auto bijna gaat slippen.

Het is mogelijk dat u hoort of voelt dat het systeem
in werking is. Dit is normaal.

Het controlelampje zal een aantal seconden blijven
knipperen nadat het ESP/VDC-systeem is gestopt
met het beperken van de wielslip.

Cruise control of Intelligent Cruise Control is uitge-
schakeld.

Raadpleeg “Voor Europa: Controlelampje elektro-
nische stabiliteitsregeling (ESP) OFF Behalve Eu-
ropa: Controlelampje voertuigdynamicaregeling

(VDC) OFF” eerder in dit hoofdstuk en “Electronic
Stability Programme (ESP) (voor Europa) Vehicle
Dynamic Control (VDC) (behalveEuropa)” in hoofd-
stuk “5. Starten en rijden” voor meer informatie.

/ Statuslampje
voorpassagiersairbag

Het statuslampje voorpassagiersairbag (m ) op
het middenconsole boven de schakelhendel gaat
branden wanneer de voorpassagiersairbag wordt
uitgezet. Wanneer de voorpassagiersairbag wordt
ingeschakeld, gaat het statuslampje ON voor de
voorpassagiersairbag (m ) branden.

Zie voor meer informatie “Systeem voor automati-
sche uitschakeling van voorpassagiersairbag” in
hoofdstuk “1. Veiligheid — stoelen, veiligheidsgor-
dels en aanvullend veiligheidssysteem”.

GELUIDSSIGNALEN

Waarschuwingszoemer parkeerrem

Er zal een zoemer klinken als u wegrijdt terwijl de
parkeerrem niet is vrijgegeven. Breng de auto tot
stilstand en geef de parkeerrem vrij.

Waarschuwingssignaal voor verlichting

Een geluidssignaal klinkt gedurende 10 seconden
als het bestuurdersportier wordt geopend terwijl
de stadslichten branden en de contactschakelaar in
de OFF-stand staat.

Zie “Schakelaars koplampen en richtingaanwijzers”
verderop in dit hoofdstukvoor meer informatie over
de bediening van de koplampen.
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Waarschuwingssignaal veiligheidsgordels

Een geluidssignaal klinkt gedurende ongeveer 120
seconden als de rijsnelheid hoger is dan 25 km/h
(15 MPH)en de veiligheidsgordel van de bestuurder
of dievan devoorpassagier, als debetreffendestoel
bezet is, niet is vastgemaakt. Zie
“Veiligheidswaarschuwingen” in hoofdstuk “1. Vei-
ligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend
veiligheidssysteem”.

Waarschuwingszoemer
Stop/Start-systeem (indien aanwezig)

De motor schakelt naar de status van normaal af-
zetten als een van de volgende handelingen wordt
verricht terwijl het Stop/Start-systeem ingescha-
keld is en de zoemer van het Stop/Start-systeem
zal klinken als:

– De veiligheidsgordel van de bestuurder niet is
vastgemaakt en het bestuurdersportier open
staat (MT-modellen)

– De motorkap van de auto open staat.

Als een van bovenstaande omstandigheden langer
dan 3 minuten voortduurt, zal de zoemer van het
Stop/Start-systeem klinken met tussenpozen van
5 minuten om u erop te wijzen dat de mogelijkheid
bestaat dat de accu leegloopt. Gebruik de contact-
schakelaar om de motor af te zetten.

Sluit de motorkap of het bestuurdersportier, of
maak de veiligheidsgordel vast en start vervolgens
de motor opnieuw met gebruik van de contactscha-
kelaar.

Zie voor meer informatie “ECO Stop/Start-sys-
teem (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten
en rijden”.

Het voertuiginformatiedisplay ➀ bevindt zich tus-
sen de toerenteller en de snelheidsmeter.

➀ Permanente weergave: afhankelijk van de
voertuigspecificatie: buitentemperatuur of
snelheid

➁ Tijd

➂ Tekstvak

➃ Menubalk

NIC2751
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➄ Rijstand

➅ Stand van de schakelhendel

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: de
controlelampjes op het onderste deel van het voer-
tuiginformatiedisplay verschillen van wat hier af-
gebeeld wordt

Tekstvak ➂ toont het geselecteerde menu of sub-
menu, alsmede berichten.

OPMERKING

Stel de tijd in met behulp van de INFINITI-control-
ler en het menu [Instellingen] op het middendisplay
(zie het INFINITI InTouch Instructieboekje).

MENU'S EN SUBMENU'S
Druk om de menubalk ➃ te openen en een menu te
selecteren op de m -knop of de m -knop op
het stuurwiel. De menubalk ➃ verdwijnt na enkele
seconden weer.

Afhankelijk van de aanwezige uitrusting in de auto
kunt u de volgende menu's openen:

• [Reis]-menu

• [Navi]-menu (navigatie-instructies)

• [Audio]-menu

• [Assist.] menu

• [Service]-menu

• [Instell.]-menu

Het [Audio]-menu en het [Navi]-menu verschillen
lichtelijk in auto's met een audiosysteem en auto's

met een navigatiesysteem. De voorbeelden in dit
Instructieboekje gelden voor auto's die zijn uitge-
rust met navigatie.

[Reis]-menu

Standaardweergave:

Houd de m -knop op het stuurwiel ingedrukt
totdat het [Reis]-menu getoond wordt met de dag-
teller ➀ en totale afgelegde afstand ➁.

Boordcomputer [Na vertrek] of [Na reset]:

➀ Afstand

➁ Rijtijd

➂ Gemiddelde snelheid

➃ Gemiddeld brandstofverbruik

Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Reis]-menu te selecteren.

Druk op de m -knop of de m -knop om [Na
vertrek] of [Na reset] te selecteren.

De waarden in het [Na vertrek]-submenu worden
berekend vanaf de start van de reis terwijl de waar-
den in het [Na reset]-submenu berekend zijn vanaf
de vorige keer dat het submenu gereset is.

De [Na vertrek]-waarden worden automatisch te-
ruggezet als:

• Het contact langer dan vier uur is uitgescha-
keld.

• De 999 uur overschreden zijn.

• De 9999 kilometer overschreden zijn.

De [Na reset]-boordcomputer wordt automatisch
teruggezet als de waarde de 9999 uur of 99999
kilometer overschrijdt.
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NIC2711

Instrumenten en bedieningen 2-13



Rijbereik en huidig brandstofverbruik weergeven:

Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Reis]-menu te selecteren.

Druk op de m -knop of de m -knop om het
geschatte rijbereik ➀ en het huidige brandstofver-
bruik ➁ te selecteren voor weergave.

Het geschatte bereik ➀ dat afgelegd kan worden
wordt berekend op basis van uw huidige rijstijl en
de hoeveelheid brandstof in de tank. Als er nog
maar een kleine hoeveelheid brandstof in de tank
zit, toont het display een auto die getankt wordt in
plaats van het geschatte rijbereik ➀.

Digitale snelheidsmeter:

Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Reis]-menu te selecteren.

Druk op dem -knop of dem -knop om de digi-
tale snelheidsmeter ➁ te selecteren.

Er kunnen ook aanbevelingen voor het schakelen
➀ getoond worden.

Neem de informatie en de aanbevelingen in acht
voor het schakelen ➀ van de handgeschakelde ver-
snellingsbak (zie “Rijden met handgeschakelde
versnellingsbak” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”)
of van de automatische versnellingsbak (handma-
tig schakelen) (zie “Rijden met automatische
versnellingsbak” in hoofdstuk “5. Starten en rij-
den”).

Waarden terugzetten:

Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Reis]-menu te selecteren.

Druk op de m -knop of de m -knop om de
functie te selecteren die u wilt terugzetten.

Druk op de <OK>-knop.

Selecteer m [Ja] en druk dan op <OK> om te
bevestigen.

U kunt de waarden van de volgende functies terug-
zetten:

• Dagteller

• [Na vertrek]-boordcomputer

• [Na reset]-boordcomputer

NIC2713 NIC2714 NIC2718
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Navigatiemenu ([Navi])

Navigatie-instructies:

In het [Navi]-menu toont het voertuiginformatie-
display navigatie-instructies.

Meer informatie over navigatie in de bedienings-
aanwijzingen voor het audiosysteem of navigatie-
systeem.

Zet het audiosysteem of navigatiesysteem aan.

Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Navi]-menu te selecteren.

Routebegeleiding niet actief:

➀ Rijrichting

➁ Huidige weg

Routebegeleiding actief — Geen richtingsveran-
dering aangekondigd:

➀ Afstand tot de bestemming

➁ Afstand tot volgende richtingsverandering

➂ Symbool dat "de weg volgen" aangeeft.

➃ Huidige weg

Routebegeleiding actief — Richtingsverandering
zonder rijstrookaanbeveling:

➀ Weg waarnaar de richtingsverandering leidt

➁ Afstand tot richtingsverandering en visuele
afstandsweergave

➂ Symbool voor richtingsverandering

Wanneer er van richting veranderd moet worden,
ziet u het symbool ➂ voor richtingsverandering en
de geschreven afstand ➁. Dit wordt korter richting
de bovenzijde van het display naarmate u het aan-
gekondigde punt nadert waar u moet afslaan. De
richtingsverandering begint zodra de getoonde af-
stand tot de afslag nul is.
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Routebegeleiding actief — Richtingsverandering
aangekondigd met rijstrookaanbeveling:

➀ Weg waarnaar de richtingsverandering leidt

➁ Afstand tot richtingsverandering en visuele
afstandsweergave

➂ Aanbevolen rijstrook en nieuwe rijstrook
tijdens richtingsverandering

➃ Aanbevolen rijstrook

➄ Rijstroken die niet worden aanbevolen

➅ Symbool voor richtingsverandering

Op wegen met meerdere rijstroken worden wel-
licht aanbevelingen voor de te volgen rijstrook ge-
geven voor de volgende richtingsverandering als de
digitale kaart deze gegevens ondersteunt. Tijdens
het afslaan worden er wellicht nieuwe rijstroken
toegevoegd.

Niet aanbevolen rijstrook ➄: u kunt de volgende
richtingsverandering niet nemen als u in deze
rijstrook blijft rijden.

De aanbevolen rijstrook en nieuwe rijstrook tijdens
een richtingsverandering ➂: vanaf deze rijstrook
kunt u de volgende twee richtingsveranderingen
nemen zonder van rijstrook te veranderen.

Aanbevolen rijstrook➃: vanaf deze rijstrook kunt u
alleen de volgende richtingsverandering nemen
zonder van rijstrook te veranderen.

Andere statusaanduidingen van het navigatiesys-
teem:

Het navigatiesysteem toont extra informatie en de
voertuigstatus. Mogelijke meldingen:

• [Nieuwe route...] of [Route berekenen...]

Er wordt een nieuwe route berekend.

• [Niet op kaart] of [Niet op weg]

De voertuigpositie is buiten het gebied van de
digitale kaart (positie niet op kaart).

• [Geen route]

Er kan geen route naar de geselecteerde be-
stemming berekend worden.

• m

U hebt de bestemming of een tussenstop be-
reikt.

Audiomenu

Een radiozender selecteren:

➀ Frequentiebereik

➁ Zenderfrequentie/naam met geheugenpositie

De geheugenpositie wordt alleen weergegeven sa-
men met de zender ➁ als de zender is opgeslagen.

1. Zet het audiosysteem of navigatiesysteem aan
en selecteer Radio.

2. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Audio]-menu te selecteren.

3. Druk om een opgeslagen zender te selecteren
kort op m of m .

4. Druk om een zender uit de zenderlijst te selecte-
ren op m of m en houd kort ingedrukt.
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Als er geen zenderlijst wordt ontvangen:

5. Om een zender teselecteren met dezenderzoek-
functie: druk opm ofm en houd kort inge-
drukt.

OPMERKING

DAB-radiomodus (Digital Audio Broadcasting) is
een geoptimaliseerde digitale zendstandaard die is
ontworpen voor de mobiele ontvangst van radio-
uitzendingen.

Audiospeler of audiomedia bedienen:

➀ Huidig nummer

Er kunnen geluidsbestanden van verschillende au-
diospelers of media afgespeeld worden, afhanke-
lijk van de uitrusting van de auto.

1. Zet het audiosysteem of het navigatiesysteem
aan en selecteer audio CD of MP3.

2. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Audio]-menu te selecteren.

3. Druk om het volgende/vorige nummer te selec-
teren kort op m of m .

4. Om een nummer te selecteren uit de nummer-
lijst: houd m of m ingedrukt totdat u het
gewenste nummer hebt bereikt.

Als u de m -knop of de m -knop ingedrukt
houdt, wordt er geleidelijk sneller gebladerd.
Deze functie wordt niet ondersteund door alle
audiospelers of media.

Als er informatie over het nummer op de audiospe-
ler of media staat, wordt op het voertuiginforma-
tiedisplay het nummer en de titel van het nummer
weergegeven.

Het huidige nummer verschijnt niet in de audio
AUX-stand (extra audio-ingang: externe audiobron
aangesloten).

Bediening van video DVD (alleen buiten Europa):

Het [Audio]-menu kan alleen gebruikt worden om
video DVD's af te spelen in auto's die zijn uitgerust
met een navigatiesysteem.

1. Zet het audiosysteem of navigatiesysteem aan
en selecteer video DVD.

2. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Audio]-menu te selecteren.

3. Druk om de volgende/vorige scène te selecteren
kort op m of m .

4. Om een scène te selecteren uit de scènelijst (snel
bladeren): houd de m - of m -knop inge-
drukt totdat u de gewenste scène ➀ bereikt.

Assistentiemenu

Afhankelijk van de uitrusting van de auto biedt het
[Assist.]-menu de volgende opties:

• Grafische hulpmiddelen tonen

• Berichtenfunctie Traffic Sign Recognition (TSR)
aan-/uitzetten

• ESP/VDC in-/uitschakelen

• Forward Emergency Braking (FEB) in-/uitscha-
kelen
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• Blind Spot Warning (BSW) in-/uitschakelen

• Lane Departure Warning (LDW) in-/uitschake-
len

De afstandsweergave tonen:

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Assist.]-menu te selecteren.

2. Druk op de m - of m -knop om [Afstands-
grafiek] te selecteren.

3. Druk op de <OK>-knop.

Het voertuiginformatiedisplay toont de af-
standweergave van het Intelligent Cruise Con-
trolsysteem (ICC) in grafische hulpmiddelen.

De afstandsweergave toont ook de status van
en/of informatie van de volgende rijhulpsyste-
men of veiligheidssystemen:

• Traffic Sign Recognition

• Intelligent Cruise Control (ICC)

• Forward Emergency Braking (FEB)

• Lane Departure Warning (LDW)

• Blind Spot Warning (BSW)

• Ruitenwisser achter

Traffic Sign Recognition (TSR):

De TSR-berichtenfunctie in-/uitschakelen

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Assist.]-menu te selecteren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om
[Verkeersborden] te selecteren.

3. Druk op de <OK>-knop.

De huidige selectie wordt weergegeven.

4. Om aan of uit te zetten: druk op <OK>.

Als de TSR-berichtenfunctie ingeschakeld is
wordt de waargenomen maximumsnelheid au-
tomatisch gedurende vijf seconden getoond.
Andere informatie op het voertuiginformatie-
display wordt dan even niet weergegeven.

Voor meer informatie over de Traffic Sign Recog-
nition, zie “Traffic sign recognition (TSR) (indien
aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

ESP/VDC in-/uitschakelen:

Neem de belangrijke veiligheidsaanwijzingen met
betrekking tot ESP/VDC in acht (zie “Electronic
Stability Programme (ESP) (voor Europa) Vehicle
Dynamic Control (VDC) (behalveEuropa)” in hoofd-
stuk “5. Starten en rijden”.)

WAARSCHUWING

Als u ESP/VDC uitschakelt, zal ESP/VDC de auto
niet meer stabiliseren. Er bestaat dan een grotere
kans dat de auto slipt en bij een ongeval betrokken
raakt.

Schakel de ESP/VDC alleen uit in de hieronder be-
schreven situaties.

In de volgende situaties kan de ESP/VDC het beste
uitgeschakeld worden:

• Als u sneeuwkettingen gebruikt.

• In diepe sneeuw.

• Op zand of grint.

Voor meer informatie over ESP/VDC, zie “Electro-
nic Stability Programme (ESP) (voor Europa) Vehi-
cle Dynamic Control (VDC) (behalve Europa)” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

1. De motor starten.

2. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Assist.]-menu te selecteren.

3. Druk op dem -knop of de m -knop om
[ESP] te selecteren.

4. Druk op de <OK>-knop.

De huidige selectie wordt weergegeven.

5. Om in/uit te schakelen: druk wederom op de
<OK>-knop.
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ESP/VDC is uitgeschakeld als het
m -waarschuwingslampje op het dashboard
blijft branden terwijl de motor draait.

Als zowel het m -waarschuwingslampje als het
m -waarschuwingslampje blijft branden is de
ESP/VDC niet beschikbaar wegens een storing.

Forward Emergency Braking in-/uitschakelen:

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Assist.]-menu te selecteren.

2. Druk op dem -knop of de m -knop om
[Nood remsyst.] te selecteren.

3. Druk op de <OK>-knop.

De huidige selectie wordt weergegeven.

4. Om in/uit te schakelen: druk wederom op de
<OK>-knop.

Als deForwardEmergencyBraking is uitgescha-
keld, verschijnt het m -symbool op het voer-
tuiginformatiedisplay in de weergave van grafi-
sche hulpmiddelen.

Voor meer informatie over de Forward Emergency
Braking, zie “Forward emergency braking-systeem
(FEB) (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten
en rijden”.

Blind Spot Warning (BSW) in-/uitschakelen:

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Assist.]-menu te selecteren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om
[Blinde hoek-assist.] te selecteren.

3. Druk op de <OK>-knop.

De huidige selectie wordt weergegeven.

4. Om in/uit te schakelen: druk wederom op de
<OK>-knop.

Voor meer informatie over de Blind Spot Warning,
zie “Blind Spot Warning-systeem (BSW) (indien
aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

Lane Departure Warning (LDW) in-/
uitschakelen:

1. Druk op de m - of m -knop op het stuur-
wiel om het [Assist.]-menu op de Menubalk te
selecteren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om
[Rijstrookassistent] te selecteren.

3. Druk op de <OK>-knop op het stuurwiel. De hui-
dige selectie wordt weergegeven.

4. Druk op de <OK>-knop om te bevestigen.

5. Druk op de m - of de m -knop om [Uit],
[Standaard] of [Adaptief] in te stellen.

6. Druk op de <OK>-knop om de instelling op te
slaan.

Voor meer informatie over deLaneDeparture War-
ning, zie “Lane Departure Warning-systeem (LDW)
(indien aanwezig) ” in hoofdstuk “5. Starten en rij-
den”.

Servicemenu ([Service])

Afhankelijk van de uitrusting van de auto biedt het
[Service]-menu de volgende opties:

• Berichten oproepen uit het geheugen (zie
“Berichtengeheugen” verderop in dit hoofd-
stuk).

• Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) her-
starten (zie “Het TPMS opnieuw starten” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

• Bandenspanning elektronisch controleren (zie
“Bandenspanning elektronisch controleren” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden”).

• Datum oproepen waarop onderhoud uitge-
voerd moet worden (zie “Onderhoudsberichten”
in hoofdstuk “5. Onderhoud en doe-het-zelf”).
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Instellingenmenu

Afhankelijk van de uitrusting van de auto biedt het
[Instellingen]-menu de volgende opties:

• Instrumentenpaneelinstellingen wijzigen.

• Lichtinstellingen wijzigen.

• Voertuiginstellingen wijzigen.

• Comfortinstelling wijzigen.

• Fabrieksinstellingen herstellen.

Instrumentenpaneel:

Meeteenheid voor afstand: het is mogelijk om de
meeteenheid voor de snelheidsmeter-/kilometer-
tellerfunctie op het voertuiginformatiedisplay weer
te geven in kilometers of mijlen.

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Instrumentenpaneel]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op de m -knop of de m -knop om de
functie [Weergave-eenh. Snelheid/afstand] te
selecteren.

U ziet nu de huidige instelling: [km] of [mijlen].

5. Druk op de <OK>-knop om de instelling te wijzi-
gen.

De geselecteerde meeteenheid voor afstand wordt
gebruikt voor:

• Digitale snelheidsmeter in het [Reis]-menu.

• Totale kilometerteller en dagteller.

• Boordcomputer.

• Huidig brandstofverbruik en geschat rijbereik.

• Navigatie-instructies in het [Navi]-menu.

• Cruise control.

• Snelheidsbegrenzer.

• Intelligent Cruise Control (ICC).

• Weergave onderhoudsinterval.

Digitale snelheidsmeter aan-/uitzetten; (niet be-
schikbaar in het Verenigd Koninkrijk).

Met de functie [Dig. snelh.mtr. (mph)] of [Dig. snelh.
mtr. (km/h)] kunt u kiezen om de snelheid in km/h
of mph weer te geven in de statusbalk van het
voertuiginformatiedisplay in plaats van de buiten-
temperatuur.

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Instrumentenpaneel]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op dem -knop of dem -knop om [Dig.
snelh.mtr. (mph)] of [Dig. snelh.mtr (km/h)] te
selecteren.

U ziet nu de huidige instelling: [Aan] of [Uit].

5. Druk op de <OK>-knop om de instelling te wijzi-
gen.

Permanente weergavefunctie selecteren; (niet be-
schikbaar in het Verenigd Koninkrijk)

U kunt bepalen of het voertuiginformatiedisplay de
buitentemperatuur of de snelheid in km/u perma-
nent weergeeft.

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Instrumentenpaneel]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op de m -knop of de m -knop om de
[Perm. weergave:]-functie te selecteren.

U ziet nu de geselecteerde instelling: [Buiten-
temperatuur] of [Dig. snelh.mtr (km/h)].
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5. Druk op de <OK>-knop om de instelling op te
slaan.

Lichten

Bochtverlichting in-/uitschakelen:

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Licht]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op de m -knop of de m -knop om de
[Bochtverlichting]-functie te selecteren.

Als de [Bochtverlichting]-functie is aangezet,
worden de lichtkegel en het m -symbool op
het voertuiginformatiedisplay in het oranje
weergegeven.

5. Druk op de <OK>-knop om de instelling op te
slaan.

Als u de [Bochtverlichting]-functie aanzet,
activeert u daarmee de volgende functies:

• Snelwegmodus

• Actieve bochtverlichting

• Afslagverlichtingsfunctie

Als dimlicht is ingesteld voor rijden aan de rechter-
kant/linkerkant van de weg, dan toont het voertui-
ginformatiedisplay het bericht [Bochtverlichting:
Systeem funct.niet Niet actief bij links verkeer] of

[Bochtverlichting: Systeem funct.niet Niet actief bij
rechts verkeer] in plaats van de [Bochtverlichting]-
functie in het [Licht]-submenu.

Voor meer informatie over de bochtverlichting, zie
“Adaptief koplampsysteem (alleen LED-koplam-
pen) (indien aanwezig)” verderop in dit hoofdstuk

Dimlicht instellen voor links/rechts rijden:

Deze functie is alleen beschikbaar op auto's met
bochtverlichting (zie “Adaptief koplampsysteem
(alleen LED-koplampen) (indien aanwezig)” ver-
derop in dit hoofdstuk).

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Licht]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op de m -knop of de m -knop om
[Dimlicht instelling voor:] te selecteren.

U ziet nu de huidige instelling: [Rechts verkeer]
of [Links verkeer].

5. Druk op de <OK>-knop om de instelling op te
slaan.

Als u deze instelling wijzigt, vindt de omschake-
ling pas plaats wanneer de auto stilstaat.

Als u dimlicht instelt voor links/rechts rijden is de
snelwegmodus niet beschikbaar. Deze wordt alleen
uitgeschakeld als de instelling voor rijden aan de
linkerkant/rechterkant tegengesteld is aan de
landversie van uw auto.

Een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
kan het dimlicht instellen voor links/rechts rijden.

Helderheid van het omgevingslicht instellen:

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Licht]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op de m -knop of de m -knop om
[Ambiënt verlicht. Helderheid] te selecteren.

U ziet dan de huidige instelling.

5. Wijzig de instelling met <OK>.

Als u deze instelling wijzigt, vindt de omschake-
ling pas plaats wanneer de auto stilstaat.

6. Druk op de m -knop of de m -knop om de
helderheid in te stellen tussen [Uit] en [Stand 5]
(fel).

7. Druk op de <OK>-knop of de m -knop om de
instelling op te slaan.
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Oriëntatieverlichting en uitschakelvertraging
voor buitenverlichting aan-/uitzetten:

Als u de oriëntatieverlichting hebt aangezet en de
lichtschakelaar staat op <AUTO> worden de vol-
gende functies geactiveerd als het donker is:

• Oriëntatieverlichting: de buitenverlichting blijft
gedurende ongeveer 40 seconden branden na-
dat de auto ontgrendeld is met de sleutel. Als u
de motor start gaat de oriëntatieverlichting uit
en wordt de automatische koplampmodus in-
geschakeld.

• Uitschakelvertraging buitenverlichting: de bui-
tenverlichting blijft gedurende ongeveer 60 se-
conden branden nadat de motor is afgezet. De
buitenverlichting gaat 15 seconden nadat u alle
portieren en de achterklep heeft gesloten uit.

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Licht]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op de m -knop of de m -knop om de
[Oriëntatieverlichting]-functie te selecteren.

5. Druk op de <OK>-knop om de instelling op te
slaan.

Als de [Oriëntatieverlichting]-functie geacti-
veerd is worden de lichtkegel en de zone om de
auto in het oranje weergegeven op het voertui-
ginformatiedisplay

6. Druk op de <OK>-knop om de instelling te be-
vestigen.

Uitschakelvertraging van buitenverlichting tijdelijk
uitschakelen:

1. Zet voordat u de auto verlaat de contactschake-
laar op OFF.

2. Zet de contactschakelaar op ON.

De uitschakelvertraging van de buitenverlichting
is nu uitgeschakeld.

De uitschakelvertraging van de buitenverlichting
wordt de volgende keer dat u de auto start weer
ingeschakeld.

Afhankelijk van de uitrusting van uw auto gaan de
volgende lichten branden als de oriëntatieverlich-
ting en uitschakelvertraging van de buitenverlich-
ting aan staan:

• Stadslichten

• Mistlampen

• Dimlichten

• Dagrijverlichting

• Oriëntatieverlichting in buitenspiegels

Uitschakelvertraging van de interieurverlichting
aan-/uitzetten:

Als u de [Uitschakelvertr. Interieur]-functie acti-
veert blijft de interieurverlichting 20 seconden
branden nadat u de sleutel uit het contactslot heeft
gehaald.

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Licht]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op de m -knop of de m -knop om de
[Uitschakelvertr. Interieur]-functie te selecte-
ren. Als de [Uitschakelvertr. Interieur]-functie
aan staat wordt het interieur van de auto in het
oranje weergegeven op het voertuiginformatie-
display

5. Druk op de <OK>-knop om de instelling op te
slaan.

Voertuig

Permanente snelheidsbegrenzer instellen:

U kunt de permanente snelheidsbegrenzer instellen
met behulp van de [Begrenzing (winterbanden)]-
functie.

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Voertuig]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op de m -knop of de m -knop om de
[Begrenzing (winterbanden)]-functie te selecte-
ren.

U ziet dan de huidige instelling.

2-22 Instrumenten en bedieningen



5. Druk op <OK> om te bevestigen.

6. Druk op de m -knop of de m -knop om de
permanente snelheidsbegrenzer in te stellen in
stappen van tien ([240 km/h] t/m [160 km/h]).
Met [Uit] wordt de permanente snelheidsbe-
grenzer uitgeschakeld.

7. Druk op de <OK>-knop of de m -knop om de
invoer op te slaan.

Voor meer informatie over de snelheidsbegrenzer,
zie “Snelheidsbegrenzer (indien aanwezig)” ver-
derop in dit hoofdstuk.

Automatische portiervergrendeling in-/
uitschakelen:

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Voertuig]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op de m -knop of de m -knop om de
[Automatische portiervergrendeling]-functie te
selecteren.

Als de [Automatische portiervergrendeling]-
functie aanstaat worden de portieren van de
auto in het oranje weergegeven op het voertui-
ginformatiedisplay.

5. Druk op de <OK>-knop om de instelling op te
slaan.

Als u de [Automatische portiervergrendeling]-
functie activeert wordt de auto centraal vergren-
deld zodra de snelheid boven ongeveer 15 km/u
komt.

Voor meer informatie over de automatische por-
tiervergrendeling, zie “Automatische
vergrendelingsfunctie” verderop in dit hoofdstuk

Akoestische sluitmelding in-/uitschakelen:

Als u de [Akoestische sluitmelding]-functie inscha-
kelt, zal er een geluidssignaal klinken wanneer u de
auto vergrendelt.

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Voertuig]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op de m -knop of de m -knop om de
[Akoestische sluitmelding]-functie te selecte-
ren.

Als de [Akoestische sluitmelding] geactiveerd is
wordt het m -symbool op het voertuiginfor-
matiedisplay in het oranje weergegeven.

5. Druk op de <OK>-knop om de instelling op te
slaan.

Comfort

De [Spiegel inklappen bij vergrendelen]-functie
aan-/uitzetten:

Deze functie is alleen beschikbaar als de auto is uit-
gerust met elektrisch inklapbare spiegels.

Als u de [Spiegel inklappen bij vergrendelen]-func-
tie inschakelt worden de buitenspiegels ingeklapt
wanneer de auto wordt vergrendeld. Wanneer u de
auto ontgrendelt en het bestuurdersportier of
voorpassagiersportier opent worden de buiten-
spiegels weer uitgeklapt.

Als u de [Spiegel inklappen bij vergrendelen]-func-
tie heeft aangezet en de spiegels inklapt door op de
daarvoor bestemde knop op het portier (zie
“Inklappen” in hoofdstuk “3. Alvorens te gaan rij-
den”) te drukken, worden de spiegels niet automa-
tisch weer uitgeklapt. De buitenspiegels kunnen
dan alleen uitgeklapt worden door op de knop op
het portier te drukken.

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Comfort]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op de m -knop of de m -knop om de
[Spiegel inklappen bij vergrendelen]-functie te
selecteren.
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Als de [Spiegel inklappen bij vergrendelen]-
functie geactiveerd is, worden de buitenspiegels
van de auto in het oranje weergegeven op het
voertuiginformatiedisplay.

5. Druk op de <OK>-knop om de instelling op te
slaan.

Fabrieksinstellingen herstellen

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Instellingen]-menu te selecte-
ren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Fabrieksinstellingen]-submenu te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

Het bericht [Terugzetten van alle instellingen?]
verschijnt.

4. Druk op de m -knop of de m -knop om
[Nee] of [Ja] te selecteren.

5. Druk op de <OK>-knop om de keuze te bevesti-
gen.

Als u [Ja] hebt geselecteerd toont het voertui-
ginformatiedisplay een bevestiging.

Omwille van de veiligheid worden niet alle functies
teruggezet: de [Begrenzing (winterbanden):]-func-
tie van de permanente snelheidsbegrenzer kan al-
leen in het [Voertuig]-submenu worden ingesteld.

Als u de dagrijverlichting wilt terugzetten in het
Verlichting-submenu moet u de contactschakelaar
in de ACC-stand zetten.

BERICHTEN OP HET DISPLAY
Berichten worden op het voertuiginformatiedisplay
getoond.

Berichten met grafische symbolen worden versim-
peld in het Instructieboekje en kunnen verschillen
van de symbolen op het voertuiginformatiedisplay.

Bepaalde berichten gaan vergezeld van een waar-
schuwingssignaal of een constant geluidssignaal.

Zodra de contactschakelaar wordt uitgezet wor-
den alle berichten gewist, behalve de berichten met
hoge prioriteit. Zodra de oorzaken van de berichten
met hoge prioriteit zijn opgelost, worden deze be-
richten ook gewist.

Let wanneer u de auto stopt en parkeert goed op
de parkeeraanwijzingen (zie “Parkeren” in hoofd-
stuk “5. Starten en rijden”).

Berichten verbergen

Druk op <OK> of de m -knop om het bericht te
verbergen. Het bericht is dan niet meer zichtbaar.

Berichten met hoge prioriteit worden in het rood
weergegeven op het voertuiginformatiedisplay.
Sommige berichten met hoge prioriteit kunnen niet
worden verborgen.

Het voertuiginformatiedisplay toont deze berich-
ten continu totdat de oorzaken ervan verholpen
zijn.

Berichtengeheugen

Het voertuiginformatiedisplay slaat bepaalde be-
richten op in het berichtengeheugen. U kunt deze
berichten oproepen:

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Service]-menu te selecteren.

Als er berichten zijn, geeft het voertuiginforma-
tiedisplay bijvoorbeeld aan dat er [2 meldingen]
zijn.

2. Druk op dem -knop of dem -knop om deze
aanduiding, bijv. [2 meldingen], te selecteren.

3. Druk op <OK> om te bevestigen.

4. Druk op dem -knop of dem -knop om door
de berichten te bladeren.
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Veiligheidssystemen

Probleem Mogelijke oorzaak/gevolgen en oplossingen

m m
[nu niet beschikbaar Zie
handleiding]

ABS (antiblokkeerremsysteem), BAS (remassistent), ESP/VDC, ESP/VDC aanhangwagenstabilisatie, en hellingoprijhulp zijn tijdelijk niet
beschikbaar.
De Forward Emergency Braking (FEB) zou ook een storing kunnen hebben.

Daarbij komt dat de waarschuwingslampjes m , m enm ook zouden kunnen gaan branden op het dashboard.
Mogelijke oorzaken:
• Zelfdiagnose is nog niet voltooid.
• Er is wellicht onvoldoende elektrische spanning in de auto.

WAARSCHUWING
Het remsysteem blijft normaal werken, maar wel zonder de bovenstaande functies. De wielen zouden daarom kunnen blok-
keren als u hard remt bijvoorbeeld.
De stuur- en remeigenschappen kunnen in ernstige mate aangetast zijn. De remweg kan langer zijn bij een noodremsituatie.
Als ESP/VDC niet in werking is, kan de ESP/VDC de auto niet stabiliseren. Er bestaat dan een grotere kans dat de auto slipt
en daardoor een ongeval veroorzaakt.
Rijd voorzichtig op een recht stuk weg en maak kleine stuurbewegingen bij een snelheid van boven 20 km/u. Als het bericht
verschijnt zijn de bovenstaande functies weer beschikbaar.
Rijd als het bericht niet verdwijnt voorzichtig verder en ga bij een INFINITI Center of erkend garagebedrijf langs.

m m
[funct. niet Zie handleiding]

ABS (antiblokkeerremsysteem), BAS (remassistent), ESP/VDC, ESP/VDC aanhangerstabilisatie en hellingoprijhulp zijn tijdelijk niet beschikbaar
door een storing.
De Forward Emergency Braking (FEB) zou ook een storing kunnen hebben.

Daarbij komt dat de waarschuwingslampjes m , m ,m enm ook zouden kunnen gaan branden op het dashboard.

WAARSCHUWING
Het remsysteem blijft normaal werken, maar wel zonder de bovenstaande functies. De wielen zouden daarom kunnen blok-
keren als u hard remt bijvoorbeeld.
De stuur- en remeigenschappen kunnen in ernstige mate aangetast zijn. De remweg kan langer zijn bij een noodremsituatie.
Als ESP/VDC niet in werking is, kan de ESP/VDC de auto niet stabiliseren. Er bestaat dan een grotere kans dat de auto slipt
en daardoor een ongeval veroorzaakt.
Rijd voorzichtig en ga direct langs bij een INFINITI Center of erkend garagebedrijf.
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Probleem Mogelijke oorzaak/gevolgen en oplossingen

m
[nu niet beschikbaar Zie
handleiding]

BAS (remassistent), ESP/VDC, ESP/VDC aanhangwagenstabilisatie, en hellingoprijhulp zijn tijdelijk niet beschikbaar.
De Forward Emergency Braking (FEB) zou ook een storing kunnen hebben.

Daarbij komt dat de waarschuwingslampjes m enm ook zouden kunnen gaan branden op het dashboard.
De zelfdiagnose zou bijvoorbeeld nog niet voltooid kunnen zijn.

WAARSCHUWING
Het remsysteem werkt nog steeds normaal, maar dan zonder de bovenstaande functies.
De remweg kan langer zijn bij een noodremsituatie.
Als ESP/VDC niet in werking is, kan de ESP/VDC de auto niet stabiliseren. Er bestaat dan een grotere kans dat de auto slipt
en daardoor een ongeval veroorzaakt.
Rijd voorzichtig op een recht stuk weg en maak kleine stuurbewegingen bij een snelheid van boven 20 km/u. Als het bericht
verschijnt zijn de bovenstaande functies weer beschikbaar.
Rijd als het bericht niet verdwijnt voorzichtig verder en ga bij een INFINITI Center of erkend garagebedrijf langs.

m
[funct. niet Zie handleiding]

BAS (remassistent), ESP/VDC (Elektronische stabiliteitsregeling), ESP/VDC aanhangerstabilisatie en hellingoprijhulp zijn tijdelijk niet beschikbaar
door een storing.
De Forward Emergency Braking (FEB) zou ook een storing kunnen hebben.

Daarbij komt dat de waarschuwingslampjes m enm ook zouden kunnen gaan branden op het dashboard.

WAARSCHUWING
Het remsysteem werkt nog steeds normaal, maar dan zonder de bovenstaande functies.
De remweg kan langer zijn bij een noodremsituatie.
Als ESP/VDC niet in werking is, kan de ESP/VDC de auto niet stabiliseren. Er bestaat dan een grotere kans dat de auto slipt
en daardoor een ongeval veroorzaakt.
Rijd voorzichtig verder en ga bij een INFINITI Center of erkend garagebedrijf langs.
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Probleem Mogelijke oorzaak/gevolgen en oplossingen

m m m
[funct. niet Zie handleiding]

EBD (elektronische remkrachtverdeling), ABS (antiblokkeerremsysteem), BAS (remassistent), ESP/VDC, ESP/VDC aanhangerstabilisatie en
hellingoprijhulp zijn tijdelijk niet beschikbaar door een storing.
De Forward Emergency Braking (FEB) zou ook een storing kunnen hebben.
Er klinkt een waarschuwingssignaal.

Daarbij komt dat de waarschuwingslampjes m , m enm ook zouden kunnen gaan branden op het dashboard.

WAARSCHUWING
Het remsysteem blijft normaal werken, maar wel zonder de bovenstaande functies. De voor- en achterwielen zouden daarom
kunnen blokkeren als u hard remt bijvoorbeeld.
De stuur- en remeigenschappen kunnen in ernstige mate aangetast zijn. De remweg kan langer zijn bij een noodremsituatie.
Als ESP/VDC niet in werking is, kan de ESP/VDC de auto niet stabiliseren. Er bestaat dan een grotere kans dat de auto slipt
en daardoor een ongeval veroorzaakt.
Rijd voorzichtig en ga direct langs bij een INFINITI Center of erkend garagebedrijf.

m
[Parkeerrem Om te
ontgrendelen contact AAN]

Het rode m -controlelampje gaat branden.
U hebt geprobeerd om de elektrische parkeerrem vrij te geven terwijl het contact uitstond.
Sleutel: draai de sleutel naar de ON-stand in de contactschakelaar.
Intelligent Key: zet het contact aan.

m
[Parkeerrem ontgrendelen]

Het rode m -controlelampje gaat knipperen en er klinkt een waarschuwingssignaal. Er wordt niet voldaan aan een voorwaarde voor
automatische vrijgave van de elektrische parkeerrem (zie “Automatisch vrijgeven” in hoofdstuk “3. Alvorens te gaan rijden”).
U rijdt met de elektrische parkeerrem geactiveerd.
Geef de elektrische parkeerrem handmatig vrij.

Het rode m -controlelampje gaat knipperen en er klinkt een waarschuwingssignaal.
U maakt een noodstop met de elektrische parkeerrem (zie “Noodrem” in hoofdstuk “3. Alvorens te gaan rijden”).

m
[Parkeerrem zie handleiding]

Het gele m waarschuwingslampje gaat branden.
Er is een storing in de elektrische parkeerrem.
Activeren:

1. Zet het contact uit.
2. Druk tenminste tien seconden op de hendel van de elektrische parkeerrem.
3. Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: selecteer de eerste versnelling.
4. Auto's met automatische versnellingsbak: druk op de knop voor de P-stand (parkeren).
5. Neem contact op met een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.
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Probleem Mogelijke oorzaak/gevolgen en oplossingen

Het gele m waarschuwingslampje en het rode m -controlelampje branden.
Er is een storing in de elektrische parkeerrem.
Vrijgeven:

1. Zet het contact uit en weer aan.
2. Geef de elektrische parkeerrem handmatig vrij.

of
3. Auto's met handgeschakelde versnellingsbak (automatische noodvrijgave): steek de veiligheidsgordel in de gesp en accelereer

iets meer bij het optrekken.
4. Auto's met automatische versnellingsbak: geef de elektrische parkeerrem automatisch vrij (zie “Automatisch vrijgeven” in

hoofdstuk “3. Alvorens te gaan rijden”).
Als de elektrische parkeerrem nog steeds niet geactiveerd of vrijgegeven kan worden: rijd NIET door. Neem contact op met een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

Het gele m waarschuwingslampje brandt. Het rode m -controlelampje knippert.
Er is een storing in de elektrische parkeerrem.
Vrijgeven:

1. Zet het contact uit en weer aan.
2. Geef de elektrische parkeerrem handmatig vrij.

of
Activeren:
1. Zet het contact uit en weer aan.
2. Activeer de elektrische parkeerrem handmatig.

Als het rode m - controlelampje blijft knipperen:
1 Rijd NIET door.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: selecteer de eerste versnelling.
4. Auto's met automatische versnellingsbak: druk op de knop voor de P-stand (parkeren).
5. Draai de voorwielen naar de stoeprand.
Neem contact op met een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

2-28 Instrumenten en bedieningen



Probleem Mogelijke oorzaak/gevolgen en oplossingen

Het gele m waarschuwingslampje brandt. Het rode m -controlelampje knippert ongeveer tien seconden nadat de elektrische parkeerrem
geactiveerd of vrijgegeven is. Het gaat dan uit of blijft branden.
Er is een storing in de elektrische parkeerrem.
Activeren:

1. Zet het contact uit en weer aan.
2. Activeer de elektrische parkeerrem handmatig.

Als de elektrische parkeerrem niet geactiveerd kan worden:
3. Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: selecteer de eerste versnelling.
4. Auto's met automatische versnellingsbak: druk op de knop voor de P-stand (parkeren).
Neem contact op met een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.
Als de elektrische parkeerrem niet vrijgegeven kan worden:

1. Auto's met handgeschakelde versnellingsbak (automatische noodvrijgave): steek de veiligheidsgordel in de gesp en accelereer
iets meer bij het optrekken.

2. Auto's met automatische versnellingsbak: geef de elektrische parkeerrem automatisch vrij (zie “Automatisch vrijgeven” in
hoofdstuk “3. Alvorens te gaan rijden”).

Ga als de elektrische parkeerrem nog steeds niet vrijgegeven kan worden bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
langs.

Het gele m waarschuwingslampje brandt. Als u de elektrische parkeerrem handmatig activeert of vrijgeeft gaat het rode m -controlelampje
knipperen.
Er is een storing in de elektrische parkeerrem. Als de elektrische parkeerrem niet handmatig geactiveerd kan worden:
Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: zet het contact uit. De elektrische parkeerrem wordt automatisch geactiveerd.
of
Maak de veiligheidsgordel vast en accelereer iets meer dan normaal bij het optrekken.
Auto's met automatische versnellingsbak: druk op de P-knop (parkeren) aangezien de elektrische parkeerrem niet automatisch geactiveerd wordt.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
Laat als u de elektrische parkeerrem niet wilt activeren de contactschakelaar aan, bijv. wanneer de auto gewassen wordt in een wasstraat of wan-
neer de auto gesleept wordt.
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m
[Parkeerrem functioneert niet]

Het gele m waarschuwingslampje brandt. Het rode m -controlelampje knippert ongeveer tien seconden nadat de elektrische parkeerrem
geactiveerd of vrijgegeven is. Het gaat dan uit of blijft branden.
Er is een storing in de elektrische parkeerrem, bijvoorbeeld door overspanning of onderspanning.

1. Verhelp het probleem van overspanning of onderspanning, bijvoorbeeld door de accu op te laden of de motor te herstarten.
2. Activeer of geef de elektrische parkeerrem vrij.
Als de elektrische parkeerrem nog steeds niet geactiveerd of vrijgegeven kan worden:
1. Zet het contact uit en weer aan.
2. Activeer of geef de elektrische parkeerrem handmatig vrij.
Ga als de elektrische parkeerrem nog steeds niet geactiveerd of vrijgegeven kan worden bij een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf langs.

Het gele m waarschuwingslampje brandt. Het rode m -controlelampje knippert.
Als de elektrische parkeerrem niet handmatig geactiveerd kan worden:

1. Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: selecteer de eerste versnelling.
2. Auto's met automatische versnellingsbak: druk op de knop voor de P-stand (parkeren).
Neem contact op met een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

m
[Direct remmen]

Er klinkt wellicht ook een geluidssignaal met regelmatige intervallen. Als u tracht de auto te vergrendelen wordt het signaal luider.
U kunt de motor dan niet starten.

1. Let op het verkeer en trap het rempedaal direct stevig in en houdt ingetrapt totdat het bericht van het display verdwijnt.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.

U kunt de motor nu herstarten.

m
[Remvloeistofpeil controleren]

Er is onvoldoende remvloeistof in het remvloeistofreservoir.

Daarbij komt dat het rode m -waarschuwingslampje gaat branden op het dashboard en er klinkt een waarschuwingssignaal.

WAARSCHUWING
Remefficiëntie kan aangetast zijn.
Er bestaat kans op een ongeval.
1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer. Rijd in geen geval verder.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Neem contact op met een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.
4. Vul geen remvloeistof bij. Hierdoor wordt het probleem niet opgelost.
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m
[Remblokslijtage]

De remblokken/-voeringen hebben hun slijtagelimiet bereikt.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

[Nood remsyst. nu niet
beschikbaar zie handleiding]

De Forward Emergency Braking functioneert tijdelijk niet.
Mogelijke oorzaken:
• Het radarsensorsysteem functioneert tijdelijk niet door bijvoorbeeld elektromagnetische straling van TV- of radiomasten in de buurt of andere

bronnen van elektromagnetische straling.
• De bedrijfstemperatuur van het systeem ligt buiten het toegestane bereik.
• De elektrische spanning in de auto is te laag.
Zodra de bovenstaande oorzaken zijn verholpen gaat het bericht op het display uit.
De Forward Emergency Braking functioneert weer.
Als het bericht op het display niet verdwijnt:

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Start de motor opnieuw.

[Nood remsyst. functioneert
niet]

De Forward Emergency Braking functioneert tijdelijk niet door een storing.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
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[Radarsensor (zie handleiding):]

Ten minste een van de volgende rijhulpsystemen of veiligheidssystemen zijn tijdelijk beperkt of functioneren tijdelijk niet:
• Forward Emergency Braking.
• Intelligent Cruise Control.
Mogelijke oorzaken:
• De sensoren in de radiatorkap en/of in de bumpers zijn vervuild.
• De werking van het rijhulpsysteem en/of het veiligheidssysteem wordt verhinderd door hevige regenval of sneeuw.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
Zodra de bovenstaande oorzaken zijn verholpen gaat het bericht op het display uit. Alle rijhulpsystemen/veiligheidssystemen functioneren weer.
Als het bericht op het display niet verdwijnt:

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Zet de motor uit.
4. Maak de sensoren schoon (zie “Parkeersensorfunctie (sonar) met camera’s (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rij-

den”) op de volgende plaatsen:
- In de radiatorkap.
- In de voorbumper.
- In de achterbumper, vooral in het midden van de achterbumper.

5. Start de motor opnieuw.
Het bericht op het display verdwijnt.

m
Als dit symbool op het voertuiginformatiedisplay verschijnt is er achterin een tongplaat van een veiligheidsgordel in een gesp gestoken.
Voor meer informatie over de statusindicator voor de veiligheidsgordels achterin, zie “Veiligheidswaarschuwingen” in hoofdstuk “1. Veiligheid —
stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheidssysteem”.

m

Als dit symbool op het voertuiginformatiedisplay verschijnt is er achterin een van de tongplaten van een veiligheidsgordel niet in een gesp
gestoken.

WAARSCHUWING
Een veiligheidsgordel die niet op de juiste manier vastgemaakt is op de gesp kan niet de bedoelde mate van bescherming
bieden.
Hierdoor bestaat een grotere kans op letsel.
Vraag de inzittenden achter zo nodig om hun veiligheidsgordels vast te maken.
Voor meer informatie over de statusindicator voor de veiligheidsgordels achterin, zie “Veiligheidswaarschuwingen” in hoofdstuk “1. Veiligheid —
stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheidssysteem”.
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m
[Veiligheidssysteem Storing
Werkplaats opzoeken]

Het veiligheidssysteem heeft een storing. Het m -waarschuwingslampje gaat ook branden op het dashboard.

WAARSCHUWING
De airbags of gordelspanners kunnen onbedoeld worden opgeblazen of juist niet opgeblazen worden bij een ongeval.
Hierdoor bestaat er een grotere kans op letsel.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
Voor meer informatie over het veiligheidssysteem, zie “Aanvullend veiligheidssysteem (SRS)” in hoofdstuk “1. Veiligheid — stoelen,
veiligheidsgordels en aanvullend veiligheidssysteem”.
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[Voorpass.-airbag uitgeschakeld
zie handleiding]

De voorpassagiersairbag wordt uitgeschakeld tijdens de reis, ook al zit er een volwassene of een persoon met volwassen postuur op de
voorpassagiersstoel.
Als er daarbij nog meer krachten op de stoel worden uitgeoefend, kan het gewicht dat het systeem waarneemt te klein zijn.

WAARSCHUWING
De airbag voor de voorpassagier wordt dan niet opgeblazen bij een botsing.
Hierdoor bestaat een grotere kans op letsel.
1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Zet het contact uit.
4. Laat de inzittende op de voorpassagiersstoel uitstappen.
5. Zorg dat er niemand op de stoel zit, sluit het voorportier en zet de contactschakelaar aan.
6. Kijk naar de <PASSENGER AIR BAG>-controlelampjes op het middenconsole en het voertuiginformatiedisplay en controleer

het volgende. Stoel onbezet en contactschakelaar aan:
- Het <PASSENGER AIR BAG OFF>-controlelampje en het <PASSENGER AIR BAG ON>-controlelampje moeten tegelijkertijd
gedurende ongeveer zes seconden gaan branden.
- Het <PASSENGER AIRBAG OFF>-controlelampje moet dan gaan branden en blijven branden. Als het controlelampje aan
staat heeft het systeem voor automatische uitschakeling van de voorairbag voor de voorpassagier de voorairbag voor de
voorpassagier uitgeschakeld (zie “Systeem voor automatische uitschakeling van voorpassagiersairbag” in hoofdstuk “1. Vei-
ligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheidssysteem”).
- de berichten [Voorpass.-airbag ingeschakeld zie handleiding] of [Voorpass.-airbag uitgeschakeld zie handleiding] mogen niet
getoond worden op het voertuiginformatiedisplay.

7. Wacht tenminste 60 seconden totdat de noodzakelijke systeemcontroles zijn voltooid.
8. Kijk of de berichten niet op het voertuiginformatiedisplay verschijnen.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, mag er weer iemand op de voorpassagiersstoel gaan zitten. Of het <PASSENGER AIRBAG
OFF>-controlelampje of het <ON>-controlelampje aan blijft of uitgaat hangt af van de manier waarop het systeem voor auto-
matische uitschakeling van de voorairbag de inzittende classificeert.
Als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan, werkt het systeem niet correct.
Ga direct bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
Voor meer informatie over automatische uitschakeling van de voorairbag voor de voorpassagier (zie “Systeem voor automatische uitschakeling van
voorpassagiersairbag” in hoofdstuk “1. Veiligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheidssysteem”).
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[Voorpass.-airbag ingeschakeld
zie handleiding]

De voorairbag voor de voorpassagier wordt ingeschakeld tijdens de reis, alhoewel:
• de voorpassagiersstoel wordt bezet door een kind, kleine volwassene of voorwerp dat minder weegt dan het minimumgewicht voor

waarneming door het systeem.
of

• de voorpassagiersstoel niet in gebruik is.
Het systeem kan wellicht voorwerpen of krachten waarnemen die het gewicht op de stoel doen toenemen.

WAARSCHUWING
De airbag wordt wellicht onbedoeld opgeblazen. Hierdoor bestaat er een grotere kans op letsel.
1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Zet het contact uit.
4. Open het voorpassagiersportier.
5. Verwijder het kind en het kinderzitje van de voorpassagiersstoel.
6. Zorg dat er geen voorwerpen op de stoel liggen die extra krachten op de stoel uitoefenen. Het systeem kan deze extra krach-

ten mogelijk onjuist interpreteren en aannemen dat de inzittende zwaarder is dan hij/zij in werkelijkheid is.
7. Zorg dat er niemand op de stoel zit, sluit het voorportier en zet de contactschakelaar aan.
8. Kijk naar de <PASSENGER AIR BAG>-controlelampjes op het middenconsole en het voertuiginformatiedisplay en controleer

het volgende. Stoel onbezet en contactschakelaar aan:
- Het <PASSENGER AIR BAG OFF>-controlelampje en het <PASSENGER AIR BAG ON>-controlelampje moeten tegelijkertijd
gedurende ongeveer zes seconden gaan branden.
- Het <PASSENGER AIRBAG OFF>-controlelampje moet dan gaan branden en blijven branden. Als het controlelampje aan
staat heeft het systeem voor automatische uitschakeling van de voorairbag voor de voorpassagier de voorairbag voor de
voorpassagier uitgeschakeld (zie “Systeem voor automatische uitschakeling van voorpassagiersairbag” in hoofdstuk “1. Vei-
ligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheidssysteem”).
- de berichten [Voorpass.-airbag ingeschakeld zie handleiding] of [Voorpass.-airbag uitgeschakeld zie handleiding] mogen niet
getoond worden op het voertuiginformatiedisplay.

9. Wacht tenminste 60 seconden totdat de noodzakelijke systeemcontroles zijn voltooid.
10. Kijk of de berichten niet op het voertuiginformatiedisplay verschijnen.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, mag er weer iemand op de voorpassagiersstoel gaan zitten. Of het <PASSENGER AIRBAG
OFF>-controlelampje of het <ON>-controlelampje aan blijft of uitgaat hangt af van de manier waarop het systeem voor auto-
matische uitschakeling van de voorairbag de inzittende classificeert.
Als er niet aan de voorwaarden wordt voldaan, werkt het systeem niet correct.
Ga direct bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
Voor meer informatie over automatische uitschakeling van de voorairbag voor de voorpassagier (zie “Systeem voor automatische uitschakeling van
voorpassagiersairbag” in hoofdstuk “1. Veiligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheidssysteem”).
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Lichten

OPMERKING

Auto's met LED-lampen in de verlichtingseenheden: Het bericht op het display voor de betreffende lamp verschijnt alleen als geen van de LED-lampen
functioneert.

Probleem Mogelijke oorzaak/gevolgen en oplossingen

m
[Afslagverlichting links] of
[Afslagverlichting rechts]

De afslagverlichting links of rechts is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Dimlicht links] of [Dimlicht
rechts]

Het dimlicht links of rechts is defect.
• Ga na of u de lamp zelf mag verwisselen (zie “Lichten” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”).

of:
• Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Aanhanger achterlicht links] of
[Aanhanger achterlicht rechts]

Het aanhangerachterlicht rechts of links is defect.
Houd u aan de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.

m
[Aanhanger richtingaanwijzer
links] of [Aanhanger
richtingaanwijzer rechts]

De aanhangerrichtingaanwijzer rechts of links is defect.
Houd u aan de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.

m
[Aanhanger remlicht]

Het remlicht van de aanhanger is defect
Houd u aan de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant.
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m
[Richtingaanwijzer linksachter]
of [Richtingaanwijzer
rechtsachter]

De richtingaanwijzer linksachter of rechtsachter is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Richtingaanwijzer linksvoor] of
[Richtingaanwijzer rechtsvoor]

De richtingaanwijzer linksvoor of rechtsvoor is defect.
• Ga na of u de lamp zelf mag verwisselen (zie “Lichten” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”).

of:
• Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Derde remlicht]

Het derde remlicht is defect
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Remlicht links] of [Remlicht
rechts]

Het remlicht links of rechts is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Grootlicht links] of [Grootlicht
rechts]

Het grootlicht links of rechts is defect.
• Ga na of u de lamp zelf mag verwisselen (zie “Lichten” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”).

of:
• Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Kentekenplaatverlichting]

De kentekenplaatverlichting is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Mistlamp linksvoor] of
[Mistlamp rechtsvoor]

De mistlamp linksvoor of rechtsvoor is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
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m
[Mistachterlicht]

Het mistachterlicht is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Markeerlicht linksvoor] of
[Markeerlicht rechtsvoor]

Het parkeerlicht linksvoor of rechtsvoor is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Achteruitrijlicht]

Het achteruitrijlicht is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Achterlicht links] of [Achterlicht
rechts]

Het achterlicht links of rechts is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Dagverlichting links] of
[Dagverlichting rechts]

De dagverlichting links of rechts is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Bochtverlichting functioneert
niet]

De bochtverlichting is defect. De lichten werken nog steeds, maar zonder de adaptieve koplampverlichting.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Storing zie handleiding]

De buitenverlichting is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
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Auto's met een trekhaak: er is wellicht een zekering doorgebrand.

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Controleer de zekeringen (zie “Zekeringen” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”.)
4. Vervang zo nodig de doorgebrande zekering. Volg daarbij de waarschuwingen.
Ga als het bericht niet verdwijnt bij een INFINITI Center of erkend garagebedrijf langs.

m
[AUTO-verlichting functioneert
niet]

De lichtsensor is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Licht uitschakelen]

De stadslichten staan nog aan terwijl u uit de auto stapt. Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.

Zet de lichtschakelaar opm .

[Grootlicht assistent nu niet
beschikbaar zie handleiding]

De grootlichtassistent is uitgeschakeld en functioneert tijdelijk niet. Mogelijke oorzaken:
• De voorruit is bevuild daar waar de camera zit.
• Zich wordt belemmerd door hevige regen, sneeuw of mist.
Maak de voorruit schoon.
Zodra het systeem detecteert dat de camera weer helemaal functioneert, wordt het bericht [Grootlicht assistent weer beschikbaar] weergegeven.

[Grootlicht assistent
functioneert niet]

De grootlichtassistent is defect.
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m
[Koelmiddel bijvullen zie
handleiding]

Het koelvloeistofniveau te laag is.

LET OP
Maak geen lange ritten met te weinig koelvloeistof in het motorkoelsysteem. De motor kan anders schade oplopen.
Vul koelvloeistof bij, en houd u daarbij aan de waarschuwingen (zie “Als uw auto oververhit raakt” in hoofdstuk “6. In geval van
nood”).
Als koelvloeistof vaker dan normaal bijgevuld moet worden, moet u het motorkoelsysteem na laten kijken door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

m
De motor van de koelventilator is defect.
Als de koelvloeistoftemperatuur lager is dan 120oC is, kunt u verder rijden naar het dichtstbijzijnde INFINITI Center of erkend garagebedrijf.
Voer de toeren daarbij niet te veel op, zoals bij rijden in een bergachtige omgeving of met veel optrekken en stoppen.

m
[Koelmiddel Stoppen Motor uit]

De koelvloeistof is te heet.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.

WAARSCHUWING
Rijd nooit verder met een oververhitte motor. Als u doorrijdt met een oververhitte motor lekken sommige vloeistoffen wel-
licht in de motorruimte en kunnen vlam vatten.
En stoom van een oververhitte motor kan ernstige brandwonden veroorzaken, ook als u alleen maar de motorkap opent.
Er bestaat kans op letsel.
1. Stop de auto onmiddellijk, waarbij u wel moet letten op de weg- en verkeersomstandigheden, en zet de motor af.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Wacht tot de motor afgekoeld is.
4. Controleer of de luchttoevoer naar de radiator in de motor geblokkeerd is, bijv. door bevroren modder.
5. Start de motor pas weer zodra het bericht is verdwenen en de koelvloeistoftemperatuur onder de 120oC gedaald is. De motor

kan anders schade oplopen.
6. Let op de koelvloeistoftemperatuurweergave.
7. Als de temperatuur weer toeneemt, moet u direct bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langsgaan.
Onder normale bedrijfsomstandigheden en bij het voorgeschreven motorkoelvloeistofniveau mag de temperatuur van de koel-
vloeistof oplopen tot 120oC.
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m
[Zie handleiding]

De accu wordt niet opgeladen.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
Mogelijke oorzaken:
• Defecte dynamo.
• Gescheurde multi-V-riem.
• Storing in de elektronica.

LET OP
Rijd niet verder. De motor zou anders oververhit kunnen raken.
1. Stop de auto onmiddellijk, waarbij u wel moet letten op de weg- en verkeersomstandigheden, en zet de motor af.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Neem contact op met een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

m
[Stoppen zie handleiding]

De accu wordt niet meer opgeladen en het laadstroomniveau in de accu is te laag.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.

1. Stop de auto onmiddellijk, waarbij u wel moet letten op de weg- en verkeersomstandigheden, en zet de motor af.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Volg de instructies uit het bericht op het display.
4. Neem contact op met een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

m
[Bij tankstop motoroliepeil
controleren]

Het motoroliepeil is gedaald tot het minimumpeil.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.

LET OP
Vermijd lange ritten als er te weinig motorolie in de motor aanwezig is. De motor kan anders schade oplopen.
1. Controleer het motoroliepeil uiterlijk bij de volgende tankstop (zie “Motorolie” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”).
2. Vul zo nodig motorolie bij.
3. Laat de motor nakijken door een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf als er vaker dan normaal motorolie bij moet

worden gevuld.
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m
[Bij tankstop 1 liter motorolie
bijvullen]

Het motoroliepeil is gedaald tot het minimumpeil.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.

LET OP
Vermijd lange ritten als er te weinig motorolie in de motor aanwezig is. De motor kan anders schade oplopen.
1. Controleer het motoroliepeil uiterlijk bij de volgende tankstop (zie “Motorolie” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”).
2. Vul zo nodig motorolie bij.
3. Laat de motor nakijken door een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf als er vaker dan normaal motorolie bij moet

worden gevuld.

m
[Motoroliepeil Stoppen Motor
uit]

Het motoroliepeil is te laag. Er bestaat een kans op schade aan de motor.

1. Stop de auto onmiddellijk, waarbij u wel moet letten op de weg- en verkeersomstandigheden, en zet de motor af.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Controleer het motoroliepeil (zie “Motorolie” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”.
4. Vul zo nodig motorolie bij.

m
[Motoroliedruk Stoppen Motor
uit]

De motoroliedruk is te laag. Er bestaat een serieuze kans op schade aan de motor.

1. Stop de auto onmiddellijk, waarbij u wel moet letten op de weg- en verkeersomstandigheden, en zet de motor af.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Neem contact op met een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

LET OP
De motor kan ernstige schade oplopen als deze draait terwijl de waarschuwing lage motoroliedruk wordt weergegeven.

m
[Tankreserve benzine Direct
tanken]

Het brandstofpeil is tot in het reservebereik gezakt.
De extra verwarming wordt uitgeschakeld wanneer het brandstofpeil tot in het reservebereik zakt.
Ga naar het dichtstbijzijnde tankstation om te tanken.

m
Er zit nog maar heel weinig benzine in de brandstoftank.
U moet zonder mankeren gaan tanken bij het dichtstbijzijnde tankstation.

m
[Luchtfilter vervangen]

Auto's met dieselmotor: het luchtfilter van de motor is vervuild en moet vervangen worden.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
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m
[Brandstoffilter reinigen]

Auto's met dieselmotor: er zit water in het brandstoffilter. Het water moet afgetapt worden.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
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[Rijstrookassistent nu niet
beschikbaar zie handleiding]

De Lane Departure Warning is uitgeschakeld en functioneert tijdelijk niet.
Mogelijke oorzaken:
• De voorruit is bevuild daar waar de camera zit.
• Zich wordt belemmerd door hevige regen, sneeuw of mist.
• Er zijn al een tijdje geen rijstrookmarkeringen.
• De rijstrookmarkeringen zijn versleten, donker, of bedekt, bijvoorbeeld door vuil of sneeuw.
Zodra de bovenstaande oorzaken zijn verholpen gaat het bericht op het display uit.
De Lane Departure Warning functioneert weer.
Als het bericht op het display niet verdwijnt:

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer, en zet de motor af.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Maak de voorruit schoon

[Rijstrookassistent functioneert
niet]

De Lane Departure Warning is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

[Blinde hoek-assistent nu niet
beschikbaar zie handleiding]

De Blind Spot Warning functioneert tijdelijk niet. Mogelijke oorzaken:
• De functie wordt belemmerd door zware regenval of sneeuwval.
• Het radarsensorsysteem functioneert tijdelijk niet door bijvoorbeeld elektromagnetische straling van TV- of radiomasten in de buurt of andere

bronnen van elektromagnetische straling.
• De bedrijfstemperatuur van het radarsensorsysteem light buiten het toelaatbare bereik.
De gele controlelampjes gaan ook branden in de buitenspiegels.
Zodra de bovenstaande oorzaken zijn verholpen gaat het bericht op het display uit.
De Blind Spot Warning functioneert weer.
Als het bericht op het display niet verdwijnt:

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer, en zet de motor af.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Start de motor opnieuw.

[Blinde hoek-assistent met
aanhangwagen niet beschikbaar
zie handleiding]

De Blind Spot Warning wordt uitgeschakeld als er een aanhangwagen wordt gesleept.
U hebt een elektrische verbinding tot stand gebracht tussen de aanhangwagen en uw auto.
Druk op <OK> op het stuurwiel om het bericht op het display te bevestigen.

[Blinde hoek-assistent
functioneert niet]

De Blind Spot Warning (BSW) is defect.
De BSW-controlelampjes gaan ook branden.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
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[Parkeerhulp onderbroken]
Het bestuurdersportier staat open en de veiligheidsgordel van de bestuurder is niet vastgemaakt.
Herhaal het parkeerproces met de veiligheidsgordel vastgemaakt en het bestuurdersportier dicht.
U heeft onbedoeld het stuurwiel aangeraakt toen er door het systeem gestuurd werd.
Terwijl het systeem stuurt, moet u uitkijken dat u het stuurwiel niet aanraakt.
De auto begon te slippen en de ESP/VDC heeft ingegrepen.
Gebruik de Intelligent Park Assist later weer.

[Parkeerhulp functioneert niet]

U heeft zojuist veel draai- of parkeermanoeuvres uitgevoerd.
De Intelligent Park Assist zal na ongeveer tien minuten weer beschikbaar zijn.

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer, en zet de motor af.
2. Start de motor opnieuw.
Ga als het bericht niet verdwijnt bij een INFINITI Center of erkend garagebedrijf langs.
De sonarfunctie is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

[Parkeerhulp beëindigd]
De auto is geparkeerd. Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
Het bericht op het display verdwijnt automatisch.

[Verkeerstekenassistent nu niet
beschikbaar zie handleiding]

De Traffic Sign Recognition is uitgeschakeld en functioneert tijdelijk niet
Mogelijke oorzaken:
• De voorruit is bevuild daar waar de camera zit.
• Zich wordt belemmerd door hevige regen, sneeuw of mist.
Maak de voorruit schoon.
Als het systeem detecteert dat de camera volledig operationeel is, verdwijnt het bericht.
De Traffic Sign Recognition functioneert weer.

[Verkeerstekenassistent
functioneert niet]

De Traffic Sign Recognition is defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

[ICC Uit] Het Intelligent Cruise Controlsysteem is uitgeschakeld (zie “Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) (alle snelheden) (indien aanwezig)” in hoofdstuk
“5. Starten en rijden”).
Als het niet is uitgezet door de bestuurder zal er ook een waarschuwingssignaal klinken.

[ICC weer beschikbaar] Het Intelligent Cruise Controlsysteem functioneert weer nadat het tijdelijk niet beschikbaar was. U kunt nu het Intelligent Cruise Controlsysteem
weer inschakelen (zie “Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) (alle snelheden) (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”).
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[ICC nu niet beschikbaar zie
handleiding]

Het Intelligent Cruise Controlsysteem functioneert tijdelijk niet.
Mogelijke oorzaken:
• De functie wordt belemmerd door zware regenval of sneeuwval.
• Het radarsensorsysteem functioneert tijdelijk niet door bijvoorbeeld elektromagnetische straling van TV- of radiomasten in de buurt of andere

bronnen van elektromagnetische straling.
• De bedrijfstemperatuur van het systeem ligt buiten het toegestane bereik.
• De elektrische spanning in de auto is te laag.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
Zodra de bovenstaande oorzaken zijn verholpen gaat het bericht op het display uit.
Het Intelligent Cruise Controlsysteem functioneert weer.
Als het bericht op het display niet verdwijnt:

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer, en zet de motor af.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Start de motor opnieuw.

[ICC functioneert niet]
Het Intelligent Cruise Controlsysteem is defect. De Forward Emergency Braking zou ook een storing kunnen hebben.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

[ICC passief]
U heeft het gaspedaal ingetrapt. Het Intelligent Cruise Controlsysteem regelt de snelheid van de auto niet meer.
Haal uw voet van het gaspedaal.

[ICC - - - km/h]
Er wordt niet voldaan aan een van de activeringsvoorwaarden voor Intelligent Cruise Control.
Controleer de activeringsvoorwaarden voor Intelligent Cruise Control (zie “Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) (alle snelheden) (indien
aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”).

[ICC en snelheidsbegrenzer
functioneren niet]

Intelligent Cruise Control en snelheidsbegrenzer zijn defect.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

[Tempomat en
snelheidsbegrenzer functioneren
niet]

De cruise control en snelheidsbegrenzer zijn defect.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

[Snelheidsbegrenzer passief]
Tijdens het intrappen van het gaspedaal voorbij het drukpunt (kickdown) kan de snelheidsbegrenzer niet geactiveerd worden.
Rijd als de omstandigheden het toestaan sneller dan 30 km/u en sla de snelheid op.

[Tempomat - - - km/h]

Er wordt niet voldaan aan een van de activeringsvoorwaarden voor Intelligent Cruise Control.
U hebt bijvoorbeeld geprobeerd om een snelheid van onder 30 km/u op te slaan.
Rijd als de omstandigheden het toestaan sneller dan 30 km/u en sla de snelheid op.
Controleer de activeringsvoorwaarden voor Intelligent Cruise Control (zie “Intelligent Cruise Controlsysteem (ICC) (alle snelheden) (indien
aanwezig)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”)

[120 km/u! Maximum snelheid
overschreden]

Alleen voor bepaalde landen: de maximumsnelheid is overschreden.
Op het voertuiginformatiedisplay verschijnt bovendien [120 km/u!].
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[Bandenspanning corrig.]

De bandenspanning is te laag in ten minste een van de banden, of het verschil in bandenspanning tussen de wielen is te groot.

1. Controleer de bandenspanningen bij de eerstvolgende mogelijkheid (zie “Banden en wielen” in hoofdstuk “8. Onderhoud en
doe-het-zelf”).

2. Corrigeer de bandenspanningen als dat nodig is.
3. Start het bandenspanningscontrolesysteem opnieuw (zie “Het TPMS opnieuw starten” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”).

[Banden controleren]

De bandenspanning van één band of meerdere banden is aanzienlijk gedaald. Het betreffende wiel wordt op het voertuiginformatiedisplay
aangegeven.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.

WAARSCHUWING
Niet voldoende opgepompte banden zorgen voor de volgende risico's:
• Banden kunnen klappen, vooral bij hoge belasting of hoge snelheid.
• De banden slijten overmatig en/of ongelijkmatig, waardoor banden aanzienlijk minder grip zullen hebben.
• De rijeigenschappen en het sturen en remmen kunnen aanzienlijk belemmerd worden.
Er bestaat een kans op een ongeval.

1. Stop de auto zonder plotselinge stuur- of remmanoeuvres uit te voeren. Let hierbij op de verkeersomstandigheden.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Controleer de banden en volg, zo nodig, de instructies voor het verwisselen van een lekke band (zie “Lekke band” in hoofdstuk

“6. In geval van nood”).
4. Controleer de bandenspanningen en corrigeer deze als dat nodig is.
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[Let op: band defect]

De bandenspanning in één band of meerdere banden is plotseling gedaald. Het betreffende wiel wordt op het voertuiginformatiedisplay
aangegeven.

WAARSCHUWING
Doorrijden met een lekke band heeft de volgende gevaren:
• Een lekke band beïnvloed het sturen en remmen van de auto.
• U zou de macht over het stuur kunnen verliezen.
• Doorrijden met een lekke band zorgt voor overmatige hittegeneratie en kan tot brand leiden.
Er bestaat een kans op een ongeval.

1. Stop de auto zonder plotselinge stuur- of remmanoeuvres uit te voeren. Let hierbij op de verkeersomstandigheden.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Controleer de banden en volg, zo nodig, de instructies voor het verwisselen van een lekke band (zie “Lekke band” in hoofdstuk

“6. In geval van nood”).

[Bandensp.contr. controle nu
niet beschikbaar]

Er worden geen signalen ontvangen van de bandenspanningssensoren door sterke radio-elektrische interferentie. De bandenspanningscontrole
heeft een tijdelijke storing.
Rijd verder. Het bandenspanningscontrolesysteem zal automatisch weer starten zodra de oorzaak van de storing verholpen is.

[Wielsens.niet beschikb.]
Er komt geen signaal van de bandenspanningssensor van één of meerdere wielen. De spanning van de band in kwestie wordt niet op het
voertuiginformatiedisplay getoond.
Laat de defecte bandenspanningssensor vervangen bij een INFINITI Center of erkend garagebedrijf.

[Bandensp.contr. functioneert
niet Geen wielsensoren]

De gemonteerde wielen hebben geen geschikte bandenspanningssensoren. Het bandenspanningscontrolesysteem is uitgeschakeld.
Monteer wielen met geschikte bandenspanningsensoren. Het bandenspanningscontrolesysteem zal na enkele minuten rijden automatisch
geactiveerd worden.

[Bandensp.contr. functioneert
niet]

Het bandenspanningscontrolesysteem functioneert niet.
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[Voor starten van motor a.u.b.
rem bedienen]

(Alleen DCT-modellen). U hebt geprobeerd om de motor te starten met de versnelling in N (vrij) zonder het rempedaal in te trappen.
Trap het rempedaal in.

[Voor verlaten van schakelstand
P of N rem bedienen en motor
starten]

U hebt geprobeerd om de schakelhendel in de R-stand (achteruit) of D-stand (rijden) te zetten zonder de motor te starten.
Start de motor en trap het rempedaal in.

OPMERKING
• De schakelhendel kan alleen van de P-stand (parkeren) naar de gewenste stand gezet worden als u het rempedaal intrapt.

Alleen dan wordt de parkeervergrendeling vrijgegeven.
• Als de temperatuur van de versnellingsbakolie onder de -20oC is, kunt u alleen uit de P-stand (parkeren) naar een andere stand schakelen als

de motor draait.

[Voor verlaten van schakelstand
P rem bedienen]

U hebt geprobeerd om de schakelhendel naar de R-stand (achteruit), N-stand (vrij) of D-stand (rijden) te schakelen zonder het rempedaal in te
trappen.
Trap het rempedaal in.

[Wegrolgevaar Transmissie niet
in P]

Het bestuurdersportier is open/niet goed dicht en de schakelhendel staat in de R-stand (achteruit), N-stand (vrij) of D-stand (rijden).
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.

WAARSCHUWING
De auto kan wegrollen.
Er bestaat kans op een ongeval.
1. Druk op de P-knop (parkeren).
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Maak het bestuurdersportier goed dicht.

[Zonder schakelen Werkplaats
opzoeken]

U kunt geen andere stand selecteren voor de versnellingsbak door een storing.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
Rijd als de D-stand (rijden) is geselecteerd naar een INFINITI Center of erkend garagebedrijf zonder uit de D-stand (rijden) te schakelen.
Als de R-stand (achteruit), N-stand (vrij) of P-stand (parkeren) is geselecteerd, moet u de auto beveiligen zodat deze niet kan wegrollen en
contact opnemen met een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

[Schakelstand P alleen bij
stilstaand voertuig]

De auto beweegt.

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer.
2. Zet de schakelhendel in de P-stand.

[Achteruit rijden niet mogelijk
Werkplaats opzoeken]

Er is een storing in de automatische versnellingsbak. U kunt niet achteruit rijden.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
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[Transmissie Storing]
Er is een storing in de automatische versnellingsbak.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

[Transmissie Storing Stoppen]

Er is een storing in de automatische versnellingsbak.

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer, en zet de motor af.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Neem contact op met een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

[Voertuig stoppen Schakelstand
P kiezen Motor laten draaien]

De automatische versnellingsbak is oververhit.
Rijd voorzichtig verder. Als dit bericht van het display verdwijnt is de automatische versnellingsbak weer beschikbaar.
Als het bericht op het display blijft staan:

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer, en zet de motor af.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Wacht totdat de versnellingsbak is afgekoeld en het bericht uit gaat.

[Backup accu Storing]

De backup-accu voor de automatische versnellingsbak wordt niet meer opgeladen.

1. Ga zo gauw dat kan langs bij een INFINITI Center of erkend garagebedrijf.
2. Tot dan, druk op de P-knop (parkeren) voordat u de motor afzet.
3. Activeer de elektrische parkeerrem voordat u de auto verlaat.

[Koppeling oververhit Niet
wegrijden Indien nodig vlot
ontkoppelen en koppelen]

De koppeling wordt zwaar belast en de toegestane bedrijfstemperatuur is overschreden. Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
Vermijd veelvuldig optrekken en langzaam rijden over langere afstanden.
Als het bericht op het display blijft staan:

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Laat de motor draaien. De koppeling zal sneller afkoelen als de motor draait.

of
4. Rijd als dat mogelijk is verder op een gelijkmatige snelheid.
5. Haal uw voet van het koppelingspedaal en laat de koppeling niet slippen. De koppeling kan ook tijdens de rit afkoelen.
Het kan enige minuten duren voordat de koppeling is afgekoeld. Zodra de koppeling is afgekoeld, verdwijnt het bericht van het
display. De koppeling functioneert dan weer volledig.

[Transmissieolie oververhit
Voorzichtig doorrijden]

De handmatige rijstand M en de tijdelijk actieve handgeschakelde rijstand zijn niet meer beschikbaar. Het motorvermogen is verminderd.
Laat de auto afkoelen.

[4WD systeem nu niet
beschikbaar]

Het vierwielaandrijvingssysteem is oververhit. De auto wordt alleen door de twee voorwielen aangedreven.
Rijd door, de luchtstroom zal het vierwielaandrijvingssysteem sneller afkoelen.
Als het bericht op het display uit gaat, betekent het dat het vierwielaandrijvingssysteem weer beschikbaar is en dat de auto weer door alle vier de
wielen wordt aangedreven.
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[4WD system functioneert niet]
Er is een storing in het vierwielaandrijvingssysteem. De auto wordt alleen door de twee voorwielen aangedreven.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m

De achterklep is open.

WAARSCHUWING
Als de motor draait kunnen uitlaatgassen in het interieur van de auto terechtkomen als de achterklep open staat.
Er bestaat gevaar voor vergiftiging.
Sluit de achterklep.

m

De motorkap staat open.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.

WAARSCHUWING
De open motorkap kan uw zicht belemmeren wanneer de auto rijdt.
Er bestaat kans op een ongeval.
1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Sluit de motorkap.

[Actieve motorkap Storing zie
handleiding]

De actieve motorkap is niet werkzaam wegens een storing of omdat hij al geactiveerd is.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
Zie “Actieve motorkap (indien aanwezig)” in hoofdstuk “1. Veiligheid — stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veiligheidssysteem”.

m
Er staat ten minste één portier open. Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
Sluit alle portieren.

m

De trekhaak is niet goed vastgemaakt.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.

WAARSCHUWING
Als de kogelkoppeling niet vastzit kan de aanhangwagen loskomen. Er bestaat een kans op een ongeval.
1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer, en zet de motor af.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Maak de kogelkoppeling van de aanhangwagen vast in de eindpositie.
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m
[Stuurbekrachtiging Storing zie
handleiding]

De stuurbekrachtiging is defect.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.

WAARSCHUWING
Sturen zal zwaarder gaan.
Er bestaat kans op een ongeval.
1. Controleer of u in staat bent om de vereiste extra kracht op te brengen voor het sturen.
2. Als u nog steeds veilig kunt sturen: rijd voorzichtig naar een erkende specialistische werkplaats.
3. Als u niet veilig meer kunt sturen: rijd niet verder. Neem contact op met het dichtstbijzijnde INFINITI Center of erkend gara-

gebedrijf.

m
[Storing stuursysteem zie
handleiding]

Het elektrische stuurslot is defect.

WAARSCHUWING
Het stuur kan vergrendeld worden door het elektrische stuurslot.
Er bestaat kans op een ongeval.
1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Rijd niet door. Neem contact op met het dichtstbijzijnde INFINITI Center of erkend garagebedrijf.

m
Het elektrische stuurslot kon de stuurinrichting niet ontgrendelen.

1. Haal de sleutel uit de contactschakelaar.
2. Beweeg het stuurwiel lichtelijk om het te ontgrendelen.
3. Steek de sleutel weer in het contactslot.

m
[Ruitensproeiervloeistof bijvul-
len]

Het ruitensproeiervloeistofniveau in het reservoir is tot onder het minimum gezakt.
Vul ruitensproeiervloeistof bij (zie “Ruitensproeiervloeistof” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”).

[Ruitenwissers Storing]
De ruitenwissers van de voorruit zijn defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

[Alarmknipperlichten Storing]
De waarschuwingsknipperlichten zijn defect.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.
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m
[Sleutel hoort niet bij het
voertuig]

U hebt de verkeerde sleutel in de contactschakelaar gestoken.
Gebruik de correcte sleutel.

m
[Sleutel vervangen]

De sleutel moet vervangen worden.
Ga bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf langs.

m
[Batterij sleutel vervangen]

De batterij van de sleutel is leeg.
Vervang de batterij (zie “Batterij van sleutel met geïntegreerde afstandsbediening/Intelligent Key vervangen” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-
het-zelf”).

m
[Sleutel niet herkend] (rood
bericht op het display)

De sleutel bevindt zich niet in de auto.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
Als de motor is afgezet kunt u de auto niet meer centraal vergrendelen en de motor niet starten.

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Zoek de sleutel.
Doordat er storing veroorzaakt wordt door sterke radiogolven wordt de sleutel niet herkend terwijl de motor draait.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
Als de motor is afgezet kunt u de auto niet meer centraal vergrendelen en de motor niet starten.

1. Stop de auto langs de kant van de weg zodra dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het verkeer.
2. Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.
3. Steek de sleutel in het contactslot en zet in de sleutelmodus.

m
[Startknop uitnemen, sleutel in
contact steken]

De sleutel wordt steeds niet gedetecteerd.
De detectiefunctie van de sleutel heeft een tijdelijke storing of is defect. Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.
• Steek de sleutel in het contactslot en draai deze naar de gewenste stand.
• Neem contact op met een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

Instrumenten en bedieningen 2-53



Probleem Mogelijke oorzaak/gevolgen en oplossingen

m
[Sleutel niet herkend] (wit
bericht op het display)

De sleutel wordt momenteel niet waargenomen.
Leg de sleutel op een andere plek in de auto.
Als de sleutel dan nog steeds niet wordt waargenomen, de auto starten door de sleutel in de contactschakelaar te steken.
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KOPLAMPSCHAKELAAR

➀ m Parkeerverlichting links

➁ m Parkeerverlichting rechts

➂ m Stadslichten en kentekenplaatverlichting

➃ <AUTO> Automatische koplampmodus,
geregeld door de lichtsensor

➄ m Dimlicht/grootlicht

➅ m Mistachterlicht

➆ m Mistvoorlampen (indien aanwezig)

➇ Koplamphoogteverstelling (alleen halogeen
koplampen)

INFINITI raadt aan de plaatselijke wetgeving te
raadplegen over het gebruik van lichten.

Als u een waarschuwingssignaal hoort wanneer u
de auto verlaat, kan dat erop wijzen dat de stads-
lichten nog aan staan. Zet de lichtschakelaar op
<AUTO>.

De buitenverlichting (behalve de stadslichten/par-
keerverlichting) gaat automatisch uit als u:

• De sleutel uit de contactschakelaar (indien aan-
wezig) haalt.

• Het bestuurdersportier opent terwijl de con-
tactschakelaar in de OFF-stand staat.

Automatische koplampmodus

<AUTO> is de voorkeursinstelling voor de lichten.
De lichtinstelling wordt automatische geselecteerd
op basis van de intensiteit van het omgevingslicht
(behalve: slecht zicht door weeromstandigheden
zoals mist, sneeuw of opspattend water):

• Contactschakelaar in de ACC-stand of
ON-stand: de stadslichten worden automatisch
aan- of uitgezet afhankelijk van de intensiteit
van het omgevingslicht.

• Terwijl de motor draait: als u de dagrijverlich-
tingsfunctie heeft aangezet op het voertuigin-
formatiedisplay worden de stadslichten en dim-

lichten automatisch aan- of uitgezet afhankelijk
van de intensiteit van het omgevingslicht.

Automatische koplampmodus aanzetten: zet de
lichtschakelaar op <AUTO>.

WAARSCHUWING

Als de lichtschakelaar op <AUTO> staat, gaan de
dimlichten mogelijk niet automatisch aan bij mist,
sneeuw of andere weersomstandigheden die slecht
zicht veroorzaken, zoals opspattend water. Er be-
staat een kans op een ongeval

Zet in dergelijke gevallen de lichtschakelaar op
m .

De automatische koplampfunctie is alleen een hulp-
middel. De bestuurder is te allen tijde verantwoor-
delijk voor het selecteren van de juiste verlichting.

De dagrijverlichting zorgt voor een betere zicht-
baarheid van uw auto overdag.

Als de stadslichten en dimlichten aan staan, gaan
het groene m -controlelampje (stadslichten) en
het m -controlelampje (dimlicht) op het dash-
board branden.

Dimlichten

Als het contact aan staat en de lichtschakelaar op
m staat, worden de stadslichten en dimlichten
aangezet, ook als de lichtsensor niet waarneemt
dat het daar donker genoeg voor is. Dit is handig bij
mist of regen.

NIC2619

LED-koplampen

NIC2697

Halogeen koplampen

SCHAKELAARS KOPLAMPEN EN
RICHTINGAANWIJZERS
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Dimlicht aanzetten:

• Zet de contactschakelaar in de ON-stand, of
start de motor.

• Zet de lichtschakelaar op m . Het groene
m -controlelampje op het dashboard gaat
branden.

Stadslichten

OPMERKING

Parkeer uw auto altijd veilig en met voldoende ver-
lichting in overeenstemming met de wettelijke nor-
men. Om de kans op een lege accu te verkleinen,
kunt u dem stadslichten of parkeerlichten beter
niet voortdurend gedurende meerdere uren
gebruiken.

Aanzetten: zet de lichtschakelaar op m . Het
groenem -controlelampje op het dashboard gaat
branden.

Parkeerverlichting

Als de parkeerverlichting is aangezet, wordt de be-
treffende kant van de auto verlicht.

De parkeerverlichting aanzetten:

• De sleutel zit niet in de contactschakelaar of de
schakelaar staat in de OFF-stand.

• Zet de lichtschakelaar op m (linkerkant van de
auto) of m (rechterkant van de auto).

Lichtbreedte van koplamplichtbundel
instellen (halogeen koplampen)
j0 De bestuurdersstoel en voorpassagiersstoel

zijn bezet.

➀ De bestuurdersstoel, de voorpassagiersstoel
en de achterbank zijn bezet.

➁ De bestuurdersstoel, de voorpassagiersstoel
en de achterbank zijn bezet en de
bagageruimte is beladen.

➂ Alleen de bestuurdersstoel is bezet en de
maximaal toegestane belasting op de
achteras wordt toegepast. (Behalve 2,2L
dieselmodellen, die in deze toestand ➁
moeten gebruiken.)

Met de lichtbreedteregeling van de koplampen is
het mogelijk om de lichtbundel van de koplampen
af te stellen in overeenstemming met de belading
van de auto.

• De motor starten.

• Draai de lichtbreedteregeling in de stand die
overeenkomt met de belading van uw auto.

GECOMBINEERDE SCHAKELAAR

➀ Richtingaanwijzer, rechts

➁ Richtingaanwijzer, links

➂ Grootlicht

➃ Lichtsignaal met koplampen

Richtingaanwijzers

Kort richting aangeven: druk de gecombineerde
schakelaar kort tot het drukpunt in de richting van
de ➀-pijl of ➁-pijl. De betreffende richtingaanwij-
zer zal dan driemaal knipperen.

Richting aangeven: druk de gecombineerde scha-
kelaar voorbij het drukpunt in de richting van de
➀-pijl of ➁-pijl.

NIC2698

NIC2618
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Grootlicht

Grootlicht aanzetten:

• Zet de contactschakelaar in de ON-stand of
start de motor.

• Zet de lichtschakelaar op m of <AUTO>.

• Druk de gecombineerde schakelaar voorbij het
drukpunt in de richting van de ➂-pijl. In de
<AUTO>-stand wordt het grootlicht alleen in-
geschakeld als het donker is en de motor draait.

Het blauwe m -controlelampje op het dash-
board gaat branden wanneer het grootlicht
wordt aangezet.

Grootlicht uitzetten:

• Zet de gecombineerde schakelaar weer in de
normale stand. Het blauwe
m -controlelampje op het dashboard gaat
dan uit.

OPMERKING

Auto's met grootlichtassistent: als de grootlicht-
assistent aan staat, wordt het grootlicht automa-
tisch in- en uitgeschakeld (zie “Grootlichtassistent
(alleen LED-koplampen)” verderop in dit hoofd-
stuk)

ADAPTIEF KOPLAMPSYSTEEM (alleen
LED-koplampen) (indien aanwezig)

Het adaptief koplampsysteem is een systeem dat
de koplampen automatisch afstelt op basis van de
rij- en weersomstandigheden. Het adaptief kop-
lampsysteem zorgt voor een betere verlichting van

het wegdek, bijvoorbeeld op basis van de snelheid
of weersomstandigheden. Dit systeem omvat de
actieve bochtverlichting, afslagverlichting en snel-
wegmodus. Dit systeem werkt alleen als het don-
ker is.

U kunt de "Bochtverlichting"-functie aan- of uit-
zetten via het voertuiginformatiedisplay (zie
“Bochtverlichting in-/uitschakelen” eerder in dit
hoofdstuk)

Actieve bochtverlichting

De actieve bochtverlichting is een systeem dat de
koplampen automatisch mee laat draaien in de rich-
ting van de voorwielen als er gestuurd wordt. Zo-
doende worden de juiste delen van de weg verlicht
wanneer u door bochten rijdt. Hierdoor kunt u voet-
gangers, fietsers en dieren beter zien. Deze functie
werkt als de lichten aan staan.

Afslagverlichtingsfunctie

De afslagverlichting verbetert de verlichting van de
weg over een brede hoek in de richting waarin u
afslaat zodat u beter zicht heeft in bijvoorbeeld
scherpe bochten. Deze functie kan alleen aangezet
worden als de dimlichten aan staan. Het werkt bij
snelheden onder de 40 km/u wanneer u de rich-
tingaanwijzer aanzet of aan het stuurwiel draait.

De afslagverlichting kan kort blijven branden, maar
wordt automatisch uitgezet na maximaal drie mi-
nuten.

NSD593

NSD592

Instrumenten en bedieningen 2-57



Snelwegmodus

De snelwegmodus past de lichtbundel aan om de
hoeveelheid licht die op de andere weghelft en te-
genliggers schijnt te verminderen.

De snelwegmodus werkt bij snelheden boven 110
km/u en wanneer er gedurende ten minste 1000
meter geen beduidende stuurbewegingen worden
gemaakt, of als u harder rijdt dan 130 km/u.

Deze functie werkt niet als u na activering ervan
niet harder rijdt dan 80 km/u.

GROOTLICHTASSISTENT (ALLEEN
LED-KOPLAMPEN)
U kunt deze functie gebruiken om ervoor te zorgen
dat de koplampen automatisch overschakelen tus-
sen dimlicht en grootlicht. Het systeem herkent
voertuigen waarvan de lichten aan staan, hetzij te-
genliggers, hetzij voorliggers, en schakelt vervol-
gens de koplampen van grootlicht naar dimlicht.

Het systeem past de lichtbreedte van de lichtbun-
del van de dimlichten automatisch aan afhankelijk
van de afstand tot het andere voertuig. Zodra het
systeem geen ander voertuig meer waarneemt,
wordt er weer overgeschakeld op grootlicht.

De optische sensor van het systeem zit achter de
voorruit bij het bedieningspaneel tegen het plafond.

WAARSCHUWING

De grootlichtassistent zal andere weggebruikers
niet waarnemen:

• Als deze geen lichten hebben, zoals voetgan-
gers.

• Als deze slechte verlichting hebben, bijv. fiet-
sers.

• Als de verlichting niet zichtbaar is, bijv. bedekt
door een voorwerp.

In zeer zeldzame gevallen herkent de grootlichtas-
sistent weggebruikers te laat of helemaal niet. In
dergelijke of vergelijkbare situaties worden de
grootlichten niet uitgezet, of toch aangezet. Er be-
staat een kans op een ongeval.

Let altijd goed op de verkeersomstandigheden en
zet de grootlichten op tijd uit.

LET OP

De grootlichtassistent kan geen rekening houden
met weg-, weers- of verkeersomstandigheden. De
grootlichtassistent is alleen een hulpmiddel. U bent
er verantwoordelijk voor om de verlichting van uw
auto in te stellen in overeenstemming met de heer-
sende lichtsterkte, zichtbaarheid en verkeersom-
standigheden.

NSD594 NDS595
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Waarneming van obstakels kan vooral belemmerd
worden bij:

• Slecht zicht, zoals door mist, hevige regen of
sneeuw.

• Vuil op de sensoren of als de sensoren bedekt
zijn.

Grootlichtassistent aan-/uitzetten

Aanzetten:

Zet de lichtschakelaar op <AUTO> en druk de ge-
combineerde schakelaar voorbij het drukpunt in de
richting van de ➂-pijl. Het m -controlelampje op
het voertuiginformatiedisplay gaat branden als het
donker is en de lichtsensor de dimlichten aanzet.

Als u harder rijdt dan ongeveer 45 km/u wordt de
lichtbreedte van de koplampen automatisch inge-
steld afhankelijk van de afstand tot andere wegge-
bruikers.

Als u harder rijdt dan ongeveer 55 km/u en er geen
andere weggebruikers worden waargenomen,
worden de grootlichten automatisch aangezet. Het
m -controlelampje op het dashboard gaat ook
branden.

Als u minder hard rijdt dan ongeveer 45 km/u of
als er andere weggebruikers worden waargeno-
men, of als de weg voldoende verlicht wordt, wor-
den de grootlichten automatisch uitgezet. Het
m -controlelampje op het dashboard gaat dan
uit. Hetm -controlelampje op het voertuiginfor-
matiedisplay blijft branden.

Uitzetten:

Zet de gecombineerde schakelaar weer in de nor-
male stand. Hetm -controlelampje op het voer-
tuiginformatiedisplay gaat uit.

KOPLAMPEN BESLAGEN AAN DE
BINNENKANT
Onder bepaalde klimatologische en milieutechni-
sche omstandigheden kan een koplamp aan de bin-
nenkant beslaan. Dit vocht heeft geen gevolgen
voor de werking van de koplamp.

MISTVOORLAMPEN

Bij slecht zich door mist, sneeuw of regen zorgen
de mistlampen voor beter zicht en maken uw auto
tevens beter zichtbaar voor andere weggebruikers.
De mistlampen kunnen samen met de stadslichten
of samen met de stadslichten en dimlichten ge-
bruikt worden.

Mistlampen aanzetten:

• Zet de contactschakelaar in de ON-stand of
start de motor.

• Zet de lichtschakelaar op m of <AUTO>.

• Druk op de m -knop. Het groene
m -controlelampje op het dashboard gaat
branden

Mistvoorlampen uitzetten:

• Druk op de m -knop. Het groene
m -controlelampje op het dashboard gaat
branden.

NIC2618

NIC2699

MISTLAMPSCHAKELAAR
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Uitsluitend auto's met mistvoorlampen zijn voor-
zien van de "Mistlamp"-functie.

MISTACHTERLICHT
De mistachterlichten verbeteren de zichtbaarheid
van uw auto voor voertuigen achter u bij dichte
mist. Let op de specifieke wetgeving die geldt in uw
land met betrekking tot het gebruik van mistach-
terlichten.

OPMERKING

De mistvoorlampen moeten aangezet worden
voordat het mistachterlicht kan werken.

Mistachterlicht aanzetten:

• Zet de contactschakelaar in de ON-stand of
start de motor.

• Zet de lichtschakelaar op m of <AUTO>.

• Druk op de m -knop. Het gele
m -controlelampje op het dashboard gaat
branden

Mistachterlicht uitzetten:

• Druk op de m -knop. Het gele
m -controlelampje op het dashboard gaat
branden.

Gebruik het mistachterlicht alleen wanneer het
zicht ernstig beperkt is. (In het algemeen tot minder
dan 50 m (116 ft))

WAARSCHUWING

Bij temperaturen onder nul kan de sproeivloeistof
op de voorruit aanvriezen en het zicht belemme-
ren. Verwarm de voorruit met de ontwasemings-
functie voordat u de voorruitsproeier gebruikt.

LET OP

• Gebruik de ruitensproeier nooit langer dan 30
seconden aaneen.

• Gebruik de ruitensproeier niet als het sproei-
vloeistofreservoir leeg is.

• Als de werking van de ruitenwissers wordt be-
lemmerd door sneeuw of ijs op de voorruit, dan
kan het gebeuren dat de ruitenwissers stoppen
met wissen ter bescherming van de ruitenwis-
sermotor. Draai in dit geval de ruitenwisser-
schakelaar naar de “OFF”-stand en verwijder
sneeuw of ijs van de wisserbladen en eromheen.
Zet de ruitenwissers na ongeveer 1 minuut nog-
maals aan.

• Gebruik altijd een ruitensproeiervloeistof die
aanbevolen wordt door INFINITI.

OPMERKING

• Bedien de ruitenwissers niet als de voorruit
droog is, want dat zou de wisserbladen kunnen
beschadigen. Bovendien kan stof op de voor-
ruit krassen maken op het glas als de ruitenwis-
sers worden aangezet op een droge voorruit.

• Als de ruitenwissers aangezet moeten worden
bij droge weersomstandigheden, spuit dan al-
tijd eerst sproeivloeistof op de ruit.

• Als de ruitenwissers strepen achterlaten op de
voorruit nadat de auto gewassen is in een was-
straat komt dat wellicht door was of andere
afzetsels. Maak de voorruit schoon met sproei-
vloeistof nadat de auto uit de wasstraat is ge-
komen.

WIS-/WASSCHAKELAAR
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RUITENWISSERS AAN-/UITZETTEN

➀ m Ruitenwissers uit.

➁ m Wissen met intervallen, laag
(regensensor staat op lage gevoeligheid).

➂ m Wissen met intervallen, hoog
(regensensor staat op hoge gevoeligheid).

➃ m Constante werking, langzaam.

➄ m Constante werking, snel.

jA m Één enkele wisslag/m

wissen met sproeivloeistof.

De ruitenwisser en ruitensproeier werken als de
contactschakelaar in de ON-stand staat.

Zet de gecombineerde schakelaar in de gewenste
stand.

REGENSENSOR (indien aanwezig)

LET OP

Auto's met een regensensor: als de voorruit vuil
wordt bij droge weersomstandigheden kunnen de
ruitenwissers onbedoeld geactiveerd worden. Dit
zou tot schade aan de voorruit kunnen leiden door-
dat de wisserbladen krassen maken op de voorruit.

Zet de ruitenwissers daarom altijd uit bij droog
weer.

Auto's met regensensor: in de m -stand of de
m -stand wordt de meest geschikte wisfrequen-
tie automatisch ingesteld op basis van de hoeveel-
heid regen. In de m -stand is de regensensor ge-
voeliger dan in de m -stand, waardoor de ruiten-
wisser vaker zal wissen.

Als de wisserbladen versleten zijn wordt de voor-
ruit niet meer goed gewist. Hierdoor zou u wellicht
geen goed zicht meer kunnen hebben op het ver-
keer.

Het systeem van de automatische ruitenwissers
met regensensor maakt gebruik van een regensen-
sor aan de bovenkant van de voorruit.

LET OP

• Raak de regensensor en het omliggende
gedeelte niet aan wanneer de ruitenwisser-
schakelaar in de m -stand of m -stand en
de contactschakelaar in de ON-stand staat. De
ruitenwissers kunnen onverwacht in werking
treden en letsel of schade aan de wissers ver-
oorzaken.

• De automatische ruitenwissers met regensen-
sor zijn bedoeld om gebruikt te worden in geval
van neerslag. Als de schakelaar in dem -stand
ofm -stand blijft staan, kunnen de ruitenwis-
sers onverwacht in werking treden wanneer
vuil, vingerafdrukken, olie of insecten zich vast-
hechten aan de sensor of het aangrenzende op-
pervlak. De ruitenwissers kunnen ook in wer-
king treden wanneer uitlaatgassen of vochtig-
heid de regensensor beïnvloeden.

• Als de voorruit bedekt is met een waterafsto-
tend middel, kan de snelheid van de automati-
sche ruitenwissers toenemen, ook bij lichte re-
gen.

• Zorg ervoor dat u de automatische ruitenwis-
sers met regensensor uitschakelt wanneer u
van een autowasstraat gebruik maakt.

NIC2810

Gecombineerde schakelaar
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RUITENWISSER ACHTER
AAN-/UITZETTEN

➀ Schakelaar

➁ Wissen met sproeivloeistof

➂ Wissen met intervallen aanzetten

➃ Wissen met intervallen uitzetten

➄ Wissen met sproeivloeistof

1. Zet de contactschakelaar op ON.

2. Zet de schakelaar ➀ op de gecombineerde scha-
kelaar in de betreffende stand.

Als de ruitenwisser achter aan staat verschijnt
het m -symbool in de grafische hulpmiddelen
op het dashboard. Meer informatie over de gra-
fische hulpmiddelen (zie “De afstandsweergave
tonen” eerder in dit hoofdstuk).

De koplampsproeier treedt automatisch in werking
nadat de ruitenwissers met ruitensproeier vijf keer
geactiveerd zijn m terwijl de koplampen aan
staan en de motor in werking is.

Wanneer u het contact uitzet, wordt het automa-
tische koplampsproeiersysteem teruggesteld en
begint het tellen opnieuw.

Zie “Ruitenwissers aan-/uitzetten” eerder in dit
hoofdstuk.

De achterruitverwarmingschakelaar jB werkt met
de contactschakelaar in de ON-stand en bedient de
achterruitverwarming en (indien aanwezig) de buiten-
spiegelverwarming.

De achterruit- en buitenspiegelverwarming wordt
gebruikt om wasem, vocht of aanvriezend ijs van
de achterruit en de buitenspiegels te verwijderen,
om zo het zicht naar achteren te verbeteren.

Wanneer u de achterruitverwarmingschakelaar
m indrukt, gaat het controlelampje branden en
werkt de achterruitverwarming enkele minuten.
Nadat de ingestelde tijd is verstreken, gaat de ach-
terruitverwarming automatisch uit. U zet de ach-
terruitverwarmingschakelaar met de hand uit door
de schakelaar m opnieuw in te drukken; het
controlelampje gaat uit.

LET OP

• Wanneer u de achterruitverwarming voortdu-
rend gebruikt, is het raadzaam demotor testar-
ten. De accu kan anders leeg raken.

NIC2617

NAA1659

KOPLAMPSPROEIER (indien
aanwezig)

ACHTERRUITVERWARMING-
SCHAKELAAR
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• Wanneer u de binnenzijde van het raam reinigt,
moet u oppassen dat u de elektrische geleiders
niet krast of beschadigt.

De voorruitontdooierschakelaar (ontwasemscha-
kelaar)jA werkt wanneer de contactschakelaar in de
ON-stand staat.

U kunt deze functie gebruiken om de voorruit te
ontdooien of de binnenkant van de voorruit en zij-
ramen te ontwasemen

OPMERKING

Gebruik de ontdooifunctie voor de voorruit slechts
totdat de voorruit weer schoon is.

Als dem -schakelaar wordt ingedrukt, gaat het
controlelampje in de schakelaar branden. De kli-
maatregeling schakelt over op de volgende func-
ties:

• Hoge luchtstroom

• Hoge temperatuur

• Luchtverdeling naar voorruit en zijramen voorin

• Luchtrecirculatie uit

OPMERKING

De "Voorruitontwaseming"-functie stelt de aanja-
ger automatisch zodanig in dat optimale ontwase-
mingsresultaten worden verkregen. Daardoor kan
de luchtstroom automatisch toenemen of afnemen
na het indrukken van dem -knop

OPMERKING

U kunt de aanjagersnelheid handmatig regelen ter-
wijl de "Voorruitontwaseming"-functie in werking
is: door de luchtstroomregeling voor de aircondi-
tioning of klimaatregeling in te stellen (zie “Ver-
warming en airconditioning” in hoofdstuk “4. Dis-
play, verwarming en airconditioning, en audiosys-
teem”).

Ontdooifunctie uitschakelen:

• Druk op de m -knop. Het controlelampje in
de m -knop gaat uit. De voorgaande instel-
lingen worden opnieuw geactiveerd. De luchtre-
circulatie blijft uitgeschakeld.

of

• Automatische klimaatregeling: druk op de
<AUTO>-knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat uit. Luchtstroom en luchtver-
deling worden in de automatische modus gezet.

of

• Airconditioningsysteem of automatische kli-
maatregeling: regel de temperatuur (zie “Ver-
warming en airconditioning” in hoofdstuk
“4. Display, verwarming en airconditioning, en
audiosysteem”).

NAA1659

VOORRUITONTDOOIERSCHA-
KELAAR (indien aanwezig)
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Activeer de claxon door op het middelste stuurwiel-
kussen te drukken.

De claxon zal alleen werken als de contactschake-
laar in de ON-stand staat.

ELEKTRISCHE RAAMBEDIENING

WAARSCHUWING

• Zorg dat alle passagiers hun handen e.d. in de
auto hebben wanneer deze in beweging is en
voordat de ramen worden gesloten. Gebruik de
raamblokkeerschakelaar om onverwacht ge-
bruik van de elektrisch bediende ramen te voor-
komen.

• Om het risico op ernstig of dodelijk letsel door
het onbedoeld bedienen van de auto en/of de
bijbehorende systemen te voorkomen, inclusief
het knelzitten in de ramen of het onopzettelijk
activeren van de portiersloten, mag u kinderen,
hulpbehoevende volwassenen of huisdieren
niet zonder toezicht in uw auto achterlaten.Bo-
vendien kan de temperatuur in een afgesloten
auto op een warme dag zo snel oplopen dat er
een aanzienlijk risico bestaat op ernstig of do-
delijk letsel aan mensen en huisdieren.

De schakelaars voor alle zijramen zijn te vinden op
het bestuurdersportier. Er is ook een schakelaar op
elk portier voor de bediening van het desbetref-
fende zijraam. De schakelaars op het bestuurder-
sportier prevaleren.

Automatische anti-knelfunctie van
zijramen

De zijramen zijn uitgerust met een automatische
anti-knelfunctie. Als een vast voorwerp een zijraam
tijdens het sluiten blokkeert of belemmert, zal dit
zijraam automatisch weer opengaan. Bij handma-

tig sluiten gaat het zijraam pas weer automatisch
open nadat de desbetreffende schakelaar is losge-
laten. De automatische anti-knelfunctie is alleen
een hulpmiddel en is geen vervanging voor uw op-
lettendheid wanneer u een zijraam sluit.

WAARSCHUWING

De anti-knelfunctie reageert niet:

• Op zachte, lichte en dunne voorwerpen, zoals
kleine vingers

• Tijdens het resetten

Dit betekent dat de anti-knelfunctie in deze situa-
ties niet kan voorkomen dat iemand bekneld raakt.
Er bestaat dan kans op letsel.

Zorg er bij het sluiten voor dat er geen lichaamsde-
len uit het open raam steken. Druk als er iemand
bekneld raakt op de schakelaar om zijhet raam te
openen.

Schakelaar bestuurdersraam

De elektrische raambediening werkt als de contact-
schakelaar in de ON-stand staat.

NIC2717

CLAXON RAMEN
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1. Zijraam linksvoor

2. Zijraam rechtsvoor

3. Zijraam linksachter

4. Zijraam rechtsachter

Met de bestuurdersschakelaar, de hoofdschake-
laar, kunt u alle ramen bedienen.

• Handmatig openen: houd de desbetreffende
knop ingedrukt.

• Volledig openen: druk de knop voorbij het weer-
standspunt tot de tweede klik en laat los. Auto-
matische werking wordt gestart.

• Handmatig sluiten: trek aan de desbetreffende
knop en houd vast.

• Volledig sluiten: trek de knop voorbij het weer-
standspunt en laat los. Automatische werking
wordt gestart.

• Automatische werking onderbreken: druk nog-
maals op of trek nogmaals aan de betreffende
knop.

OPMERKING

• Als u de knop indrukt of eraan trekt voorbij het
weerstandspunt wordt de automatische wer-
king gestart in de overeenkomstige richting.
Druk/trek nogmaals om de automatische wer-
king te stoppen.

• U kunt de zijramen blijven bedienen nadat de
motor is afgezet of de sleutel is verwijderd.
Deze functie blijft gedurende vijf minuten ac-
tief of totdat het portier van de bestuurder of
voorpassagier wordt geopend.

• De zijramen kunnen niet achterin bediend wor-
den als de blokkeerfunctie voor de zijramen is
geactiveerd.

Zijramen achterin blokkeren:

Druk op de ➁-knop om de blokkering van de zijra-
men achterin in te schakelen/uit te schakelen. Als
het ➀-controlelampje brandt, is de bediening van
de zijramen achterin geblokkeerd. Deze zijramen
kunnen dan alleen bediend worden met de schake-
laars op het bestuurdersportier. Als het ➀-contro-
lelampje uit staat kunnen de zijramen achterin be-
diend worden met de desbetreffende schakelaars
achterin.

Schakelaar passagiersraam

Met de passagiersschakelaar kunt u het desbetref-
fende raam bedienen.

Comfortfunctie voor het openen

Alleen voor auto's met Intelligent key: U kunt de
auto ventileren voordat u gaat rijden. De sleutel
kan ook gebruikt worden om de volgende hande-
lingen gelijktijdig uit te voeren:

• De auto ontgrendelen

NIC2715

NIC2716

NIC2640
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• De zijramen openen

OPMERKING

• De comfortfunctie voor het openen kan alleen
met de Intelligent Key bediend worden.

• De Intelligent Key moet zich in de nabijheid van
de auto bevinden.

Houd de m -knop ingedrukt totdat de zijramen
in de gewenste stand staan.

Het openen met de comfortfunctie onderbreken:
laat de m -knop los.

Comfortfunctie voor het sluiten

WAARSCHUWING

Wanneer de comfortfunctie voor het sluiten wordt
gebruikt, kunnen lichaamsdelen bekneld raken in
het traject van het zijraam. Er bestaat dan kans op
letsel. Let goed op terwijl de ramen gesloten wor-
den met de comfortfunctie voor sluiten. Zorg er bij
het sluiten voor dat er geen lichaamsdelen bekneld
kunnen raken.

Alleen voor auto's met Intelligent key: De sleutel
kan ook gebruikt worden om de volgende hande-
lingen gelijktijdig uit te voeren:

• De auto vergrendelen

• De zijramen sluiten

OPMERKING

• De comfortfunctie voor het sluiten kan alleen
met de Intelligent Key bediend worden.

• De Intelligent Key moet zich in de nabijheid van
de auto bevinden.

Houd de m -knop ingedrukt totdat de zijramen
volledig gesloten zijn.

Het sluiten met de comfortfunctie onderbreken:
laat de knop los.

Alleen voor auto’s met Intelligent Key: U kunt ook
de sleutelloze vergrendelfunctie gebruiken om de
comfortfunctie voor het sluiten te activeren

Raak het verzonken sensoroppervlak ➀ op de por-
tierhandgreep aan totdat de zijramen volledig ge-
sloten zijn.

OPMERKING

• Het bestuurdersportier en het portier waarvan
de handgreep wordt gebruikt moeten beide ge-
sloten zijn.

• De afstand tussen de sleutel en de desbetref-
fende portierhandgreep mag niet groter zijn
dan 1 meter.

• Zorg dat u alleen het verzonken sensoropper-
vlak aanraakt ➀.

• De sleutel moet zich buiten de auto bevinden.

Om de werking van de comfortfunctie te onderbre-
ken: laat het verzonken sensoroppervlak ➀ op de
portierhandgreep los.

De zijramen resetten

Als een zijraam niet meer volledig kan worden ge-
sloten, moet het gereset worden.

1. Zet de contactschakelaar op ON.

2. Sluit het portier.

3. Trek aan de desbetreffende schakelaar op het
bedieningspaneel op het portier totdat het zij-
raam volledig gesloten is

4. Houd de schakelaar dan nog een extra seconde
vast.

Als het zijraam weer ietwat opengaat:

1. Trek onmiddellijk aan de desbetreffende scha-
kelaar op het bedieningspaneel op het portier
totdat het zijraam volledig gesloten is.

2. Houd de schakelaar dan nog een extra seconde
vast.

3. Als het desbetreffende zijraam gesloten blijft
nadat de knop is losgelaten, is het zijraam cor-
rect gereset. Als dit niet zo is, herhaalt u de bo-
venstaande stappen.

NPA1478
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Als de automatische functie van de elektrische
raambediening niet goed werkt na het boven-
staande te hebben uitgevoerd, laat dan uw auto
nakijken door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

➀ Sluiten

➁ Openen

LET OP

• Plaats geen zware spullen op het glazen dak of
er omheen.

• Ga niet aan de zonwering hangen en hang er
geen voorwerpen aan. Hierdoor kan de zonwe-
ring beschadigd of vervormd raken.

• Sluit de zonwering wanneer u de auto langere
tijd verlaat, om te voorkomen dat het erg heet
wordt in de auto.

BEDIENING VAN DE ZONWERING
De zonwering kan alleen bediend worden wanneer
de contactschakelaar in de ON-stand staat.

WAARSCHUWING

Houd nooit uw handen, vingers of enig ander deel
van uw lichaam binnen bereik van de zonwering. U
zou gewond kunnen raken.

OPMERKING

De volgende aanwijzingen zijn van toepassing op
situaties waarin de zon op het dak van de auto
schijnt waardoor het gebied rond de zonwering-
motor erg heet wordt:

• Als de temperatuur van de zonweringmotor
stijgt tot tussen 85oC (185oF) en 100oC
(212oF) wordt de “beperkte modus” geacti-
veerd en kan de zonwering alleen worden ge-
sloten (CLOSE).

• Als de temperatuur van de zonweringmotor
stijgt tot boven 100oC (212oF) werkt de zon-
wering niet meer.

Openen en sluiten

Handmatige bediening:

Houd om de zonwering te sluiten de “SLUITEN”-
zijde van de schakelaar ingedrukt ➀Om de zonwe-
ring niet helemaal te sluiten, de schakelaar loslaten.

NIC2646

VAST GLAZEN DAK (indien aanwezig)
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Houd om de zonwering te openen de “OPENEN”-
zijde van de schakelaar ingedrukt ➁. Om de zon-
wering niet helemaal te openen, de schakelaar los-
laten.

Automatische bediening:

Om de zonwering automatisch volledig te openen
of te sluiten, drukt u kort op de openen of sluiten-
zijde van de schakelaar en laat hem dan los. Om te
voorkomen dat de zonwering opent of sluit, drukt
u op een van beide zijden van de knop.

Anti-knelfunctie:

Wanneer de regeleenheid waarneemt dat iets in de
zonwering bekneld raakt, wordt de zonwering au-
tomatisch geopend.

OPMERKING

De anti-knelfunctie blijft actief, ongeacht of de
zonwering automatisch of handmatig wordt ge-
sloten.

Als de accukabel losgekoppeld is geweest, moet de
klok weer ingesteld worden op de juiste tijd.

DE TIJD INSTELLEN
Stel de tijd in met behulp van de INFINITI-control-
ler en het menu [Instellingen] op het middendisplay
(zie het INFINITI InTouch Instructieboekje).

OPMERKING

Bij auto's met een navigatiesysteem wordt de klok
automatisch gelijkgezet via GPS. De aanvankelijke
klokinstelling kan onjuist zijn.

WAARSCHUWING

Als u de stoelverwarming herhaaldelijk aanzet
kunnen de zitting en rugleuning erg heet worden.
Dit kan de gezondheid van inzittenden met
beperkte temperatuurgevoeligheid of die maar be-
perkt in staat zijn om te reageren op extreem hoge
temperaturen aantasten, of zelfs tot verwondin-
gen leiden die veel weg hebben van brandwonden.
Er bestaat dan kans op letsel.

Zet de stoelverwarming daarom niet herhaaldelijk
aan.

LET OP

• Gebruik de stoelverwarming niet gedurende
langere tijd aaneen wanneer de motor is afge-
zet: dit zou een ontladen accu tot gevolg kun-
nen hebben.

• Gebruik de stoelverwarming niet langer dan
noodzakelijk, en ook niet wanneer er niemand
op de stoel zit.

• Leg geen isolerend materiaal op de stoel, zoals
een deken, kussen, stoelhoes, etc. De stoel kan
dan oververhit raken.

• Leg geen zware of harde voorwerpen op de
stoel en steek niet met scherpe voorwerpen in
de zitting. U beschadigt zo het verwarmingse-
lement.

• Op de verwarmde stoel gemorste vloeistoffen
moet u onmiddellijk met een droge doek droog
deppen.

NSD619

KLOK STOELVERWARMING (indien
aanwezig)
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• Reinig de stoel nooit met wasbenzine, thinner
of andere soortgelijke vloeistoffen.

• Zet de stoelverwarming uit als blijkt dat deze
niet normaal of helemaal niet functioneert en
laat het systeem nakijken door een INFINITI-
centrum of een erkend garagebedrijf.

De voorstoelen worden verwarmd door verwar-
mingselementen die in de stoelen zijn aangebracht.

De schakelaars bevinden zich op de middenconsole
en kunnen apart van elkaar worden bediend, voor
de linkerstoel en voor de rechterstoel.

De drie rode controlelampjes in de knop geven het
geselecteerde verwarmingsniveau aan. Het sys-
teem schakelt na ongeveer acht minuten automa-
tisch van niveau 3 naar niveau 2. Het systeem scha-
kelt na ongeveer tien minuten automatisch van ni-
veau 2 naar niveau 1. Het systeem schakelt
automatisch uit ongeveer 20 minuten nadat niveau
1 is ingesteld

1. Draai de contactschakelaar naar de ON-stand.

OPMERKING

De stoelverwarming kan alleen worden geacti-
veerd als de contactschakelaar in de ON-stand
staat.

2. De motor starten.

3. Selecteer de warmteafstelling:

• Aanzetten: druk de ➀-knop herhaaldelijk in
totdat het gewenste verwarmingsniveau is
ingesteld.

• Uitzetten: druk de ➀-knop herhaaldelijk in
totdat alle controlelampjes uit zijn.

OPMERKING

Als de acculading te laag is, schakelt de stoelver-
warming mogelijk uit.

WAARSCHUWING

• Als u de geheugenfunctie aan de bestuurders-
zijde gebruikt tijdens het rijden, zouden de af-
stellingen ertoe kunnen leiden dat u de macht
over het stuur verliest. Er bestaat een kans op
een ongeval. Gebruik de geheugenfunctie aan
de bestuurderszijde alleen als de auto stilstaat.

Gebruik de geheugenfunctie aan de bestuur-
derszijde alleen als de auto stilstaat.

• Terwijl de geheugenfunctie de stoel verstelt
kunt u of andere inzittenden - vooral kinderen -
bekneld raken. Er bestaat dan kans op letsel.

Zorg er voor, wanneer de geheugenfunctie de
stoel verstelt, dat niemand lichaamsdelen bin-
nen het bereik van destoel heeft.Geef destand-
knop van de geheugenfunctie onmiddellijk vrij
als er iemand bekneld raakt. De afstelling wordt
dan stopgezet.

NIC2634
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GEHEUGENFUNCTIE (indien
aanwezig)
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• Als kinderen de geheugenfunctie activeren
kunnen ze bekneld raken, vooral als er niemand
op ze let. Er bestaat dan kans op letsel.

Neem wanneer u de auto verlaat altijd de sleu-
tel mee en vergrendel de auto. Laat kinderen
nooit zonder toezicht achter in de auto.

De geheugenfunctie kan altijd gebruikt worden,
zelfs als de sleutel niet in het contact zit.

INSTELLINGEN OPSLAAN
Met de geheugenfunctie kunt u maximaal drie ver-
schillende instellingen opslaan, bijvoorbeeld, voor
drie verschillende personen. De volgende instellin-
gen worden opgeslagen als een enkele voorkeuze:

• Stand van de zitting en rugleuning.

• Bestuurderszijde: stand van de buitenspiegels
aan bestuurders- en voorpassagierszijde.

Instellingen opslaan:

1. Stel de stoel correct af (zie “Stoelen elektrisch
verstellen” in hoofdstuk “1. Veiligheid — stoelen,
veiligheidsgordels en aanvullend veiligheidssys-
teem”).

2. Verstel de buitenspiegel aan bestuurderszijde
(zie “Afstellen” in hoofdstuk “3. Alvorens te gaan
rijden”).

3. Druk kort op de geheugenknop M ➀, en druk
dan binnen drie seconden op de voorkeuzes-
tandknop 1, 2 of 3 ➁.

De instellingen worden opgeslagen onder de ge-
selecteerde voorkeuzestand. Er klinkt een ge-
luidssignaal dat aangeeft dat de instellingen zijn
opgeslagen.

EEN OPGESLAGEN STAND
OPROEPEN
Houd de betreffende voorkeuzestandknop 1, 2 of 3
ingedrukt totdat de stoel en buitenspiegels in de
opgeslagen stand staan.

OPMERKING

De instellingsprocedure wordt onderbroken als u
de geheugenstandknop loslaat.

NIC2690

In het middenconsole (modellen met linkse besturing)

NIC2796

In het middenconsole (modellen met rechtse
besturing)

ELEKTRISCHE AANSLUITING
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De elektrische aansluiting wordt gebruikt om elek-
trische apparatuur, zoals een mobiele telefoon, van
stroom te voorzien.

Een nooduitschakeling zorgt ervoor dat de elektri-
sche spanning in de auto niet te laag wordt. Als de
elektrischespanning te laag is, wordt destroomtoe-
voer naar de aansluitcontacten automatisch afge-
sloten. Zodoende wordt ervoor gezorgd dat er vol-
doende stroom is om de motor te starten.

LET OP

• Het aansluitcontact en de stekker kunnen
warm zijn tijdens en direct na gebruik.

• Dit aansluitcontact is niet bedoeld om te wor-
den gebruikt met een sigarettenaansteker.

• Gebruik de aansluiting niet voor apparatuur
met een stroomverbruik hoger dan 12 volt, 180
W (15 A). Gebruik geen dubbele adapters en
sluit niet meerdere elektrische apparaten aan.

• Gebruik dit aansluitcontact bij draaiende mo-
tor om te voorkomen dat de accu leeg raakt.

• Gebruik het aansluitcontact niet als de aircon-
ditioning, koplampen of achterruitverwarming
aan staan.

• Druk de stekker zo ver mogelijk in. Als de stek-
ker onvoldoende contact maakt, kan deze over-
verhit raken of kan de inwendige thermische ze-
kering doorbranden.

• Voordat u een stekker in de elektrische aanslui-
ting steekt of eruit haalt, moet u er zeker van
zijn dat het betreffende apparaat uit staat.

• Sluit het klepje wanneer het aansluitcontact
niet gebruikt wordt. Zorg dat er geen water in
het aansluitcontact komt.

WAARSCHUWING

• Gebruik de bergruimtes niet tijdens het rijden
om uw volledige aandacht bij het besturen van
de auto te houden.

• Laat de deksels van de bergruimtes gesloten
tijdens het rijden om letsel te voorkomen tij-
dens een ongeval of plotseling remmen.

HANDSCHOENENKASTJE

Om het handschoenenkastje te openen, trekt u aan
de handgreep ➀.

Om het te sluiten drukt u het deksel ➁ omlaag tot-
dat het slot vergrendelt.

NIC2683

Achterconsole

NIC2664

BERGRUIMTE
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MIDDENCONSOLE

Druk om het middenconsole te openen het deksel
➀ omlaag en laat los. Het deksel zal opengaan.

Om te sluiten drukt u het deksel ➀ omlaag totdat
het slot vergrendelt.

CONSOLEVAK

Trek om te openen het deksel aan de voorkant om-
hoog.

KAARTHOUDER

Trek de zonneklep omlaag en schuif een kaart in de
kaarthouder ➁.

BEKERHOUDERS
LET OP

• Voorkom bruusk wegrijden of afremmen vooral
als u de bekerhouders gebruikt. Als u dit wel
doet kan er gemorst worden met de drankjes en
als deze heet zijn, kunnen u of uw passagiers
zich branden.

• Kantel de rugleuning van de achterbank niet
neer wanneer u de bekerhouders op de armleu-
ningen achterin (indien aanwezig) gebruikt. Als
u dit wel doet kan er gemorst worden met de
drankjes en als deze heet zijn, kunnen uw pas-
sagiers zich branden.

De bekerhouders ➀ voor de achterpassagiers be-
vinden zich op de middelste armleuning achterin.

Druk om de bekerhouders achterin (indien aanwe-
zig) te openen op de voorkant van de bekerhouder
➀.

Om te sluiten, schuif de bekerhouder ➀ terug tot-
dat deze vastklikt.

NIC2663
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NIC2674

Voor

NIC2675

Achterin (indien aanwezig)
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LET OP

Sluit de bekerhouder voordat u de armsteun ach-
terin omhoog klapt, anders kan de bekerhouder
beschadigd raken.

JASHAKEN

LET OP

Hang niet meer dan in totaal 1 kg (2 lb) aan de
haak.

De handgrepen achterin zijn voorzien van de jasha-
ken.

SJOROGEN

➀ Sjoroog

WAARSCHUWING

• Zorg er altijd voor dat de bagage stevig is vast-
gemaakt. Gebruik geschikte koorden en haken.

• Losse bagage kan gevaarlijk worden bij een on-
geval of plotseling remmen.

LET OP

• Belast een enkel sjoroog met niet meer dan 10
kg (22 lb).

• Maak de lading vast met gebruik van de sjoro-
gen.

• Verdeel de belading gelijkmatig op de sjorogen.

• Gebruik geen elastische banden of netten om
een lading vast te zetten. Deze zijn alleen be-
doeld om te voorkomen dat zware ladingen
gaan slippen.

• Laat sjormateriaal niet over scherpe randen of
hoeken lopen.

• Bekleed scherpe randen ter bescherming.

BAGAGEBEVESTIGINGSHAKEN

De bagagebevestigingshaken ➀ zijn bedoeld voor
boodschappentassen, enz.

WAARSCHUWING

• Belast de haak met niet meer dan in totaal 3 kg
(7 lb).

• Gebruik deze haken niet om een lading vast te
zetten.

SIC3505Z
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OPBERGVAKKEN VOORIN (indien
aanwezig)

Trek om de opbergvakken voorin open te maken de
hendel ➀ omhoog en klap de deksel ➁ naar voren.

WAARSCHUWING

Het maximaal toegestane gewicht voor het op-
bergvak voorin bedraagt 1,2 kg (2,6 lb).

KAARTZAK (indien aanwezig)

De portieren zijn voorzien van kaartzakken.

BAGAGENETTEN (indien aanwezig)

Bagagenetten zijn aangebracht in de voetenruimte
van de voorpassagier en aan de achterkant van de
bestuurderstoel en voorpassagiersstoel.

HOEDENPLANK

WAARSCHUWING

• Plaats nooit voorwerpen, hoe klein ook, op de
hoedenplank. Elk object dat erop ligt kan letsel
veroorzaken in geval van een ongeval of wan-
neer er plotseling wordt geremd.

• Laat de hoedenplank niet in positie als de groe-
ven losgemaakt zijn uit de houders.

• Maak de bagage goed vast om te voorkomen
dat deze heen en weer glijdt of schuift. Zorg
ervoor dat de lading niet boven de rugleunin-
gen uitsteekt. Bij plotseling remmen of bij een
ongeval kan losse lading lichamelijk letsel ver-
oorzaken.

• Zet de bagage goed vast en zorg ervoor dat
deze niet in contact komt met de top tether-
bevestigingsband van het kinderzitje wanneer
deze is vastgemaakt aan de top tether-beves-
tiging. Bagage die niet goed vastzit of bagage
die contact maakt met de top tether-bevesti-
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gingsband kan de top tether-bevestigingsband
beschadigen tijdens een botsing.Als dehoeden-
plank van de bagageruimte contact maakt met
de top tether-bevestigingsband wanneer deze
is vastgemaakt aan de top tether-bevestiging,
verwijder de hoedenplank dan uit de auto of zet
hem vast op de vloer van de bagageruimte on-
der het bevestigingspunt. Als de hoedenplank
niet wordt verwijderd kan deze de top tether-
bevestigingsband beschadigen tijdens een bot-
sing. Uw kind kan bij een botsing ernstig of do-
delijk letsel oplopen als de top tether-bevesti-
gingsband van het kinderzitje beschadigd is.

Verwijderen

1. Open de achterdeur (zie “Slot achterdeur” in
hoofdstuk “2. Alvorens te gaan rijden”).

2. Haak beide koorden (links en rechts) ➀ los van
de binnenkant van de achterdeur.

3. Maak de hoedenplank ➁ los door deze simpel-
weg naar achteren te trekken door de opening
van de achterdeur.

LET OP

Zorg ervoor dat de hoedenplank correct wordt op-
geborgen als hij niet in gebruik is. Dit om schade te
voorkomen.

Installatie

1. Open de achterklep.

2. Steek de hoedenplank erin door deze zo ver mo-
gelijk naar voren te drukken door de opening van
de achterdeur.

3. Bevestig de bijbehorende koorden weer aan
beide kanten ➀ van de achterdeur.

4. Sluit de achterdeur (zie “Slot achterdeur” in
hoofdstuk “2. Alvorens te gaan rijden”).

DAKDRAGER (indien aanwezig)

Breng de lading niet direct op de dakrails aan. Voor-
dat er lading/goederen/bagage op het dak van de
auto wordt geplaatst, moeten de dwarsbalken ge-
monteerd worden. Zorg er altijd voor dat de ba-
gage op de dwarsbalken gelijk verdeeld is. Laad niet
meer dan 100 kg (221 lb) (voor Europa) op de
dakrails. Let op de maximale belastingslimiet die op
de dwarsbalken of de dakdragers staat vermeld
wanneer u deze vastmaakt op de dakrails. Neem
contact op met een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf voor informatie over dwarsbalken of
andere uitrusting.

WAARSCHUWING

• Installeer altijd eerst dedwarsbalken op dedak-
rails voordat u goederen van welke aard ook
inlaadt. Door de lading direct op de dakrails of
op het dak van de auto te plaatsen, kan er
schade aan de auto veroorzaakt worden.

• Rijd extra voorzichtig wanneer de auto beladen
is tot of nabij het maximale draagvermogen,
vooral als een groot deel van die lading door de
dwarsbalken/dakdrager wordt gedragen.

• Zware ladingen op de dwarsbalken/dakdrager
kunnen mogelijk de stabiliteit en bestuurbaar-

heid van de auto beïnvloeden tijdens plotse-
linge of ongewone stuurmanoeuvres.

• De lading op de dakdrager dient gelijkmatig
verdeeld te worden.

• Overschrijd de maximale draagcapaciteit van
de dwarsbalken/dakdrager niet.

• Zet alle lading goed vast met touwen of riemen
om schuiven en glijden te voorkomen. Bij plot-
seling remmen of bij een ongeval kan losse la-
ding lichamelijk letsel veroorzaken.

LET OP

Wees voorzichtig wanneer u bagage op de dakdra-
ger plaatst of ervan verwijdert. Als u het moeilijk
vindt om de bagage vanaf de grond op de dakdra-
ger te plaatsen, kunt u een ladder of kruk gebrui-
ken.
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SKILUIK (indien aanwezig)

Het skiluik openen:

1. Klap de armsteun van de achterbank neer.

2. Trek de hoofdsteun in het midden op de achter-
bank omhoog tot de hoogste stand.

3. Schuif de vergrendeling ➀ in de richting van de
pijl

4. Klap de flap➁ helemaal aan de kant. De flap
wordt vastgehouden door een magneet.

Het skiluik sluiten:

1. Klap de flap ➀ in de bagageruimte terug totdat
deze vastklikt.

2. Klap de armsteun zo nodig weer omhoog.

OPBERGVAK ONDER DE VLOER IN
DE BAGAGERUIMTE

Trek de vloer van de bagageruimte omhoog om bij
het opbergvak onder de vloer te komen.

1. Om fel zonlicht via de voorruit af te schermen
klapt u de zonneklep omlaag ➀.

2. Haal om fel zonlicht van de zijkant af te scher-
men de zonneklep uit de klem in het midden en
klap naar de zijkant ➁.

NIC2668
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LET OP

• Schakel de verlichting uit als u de auto verlaat.

• Gebruik de verlichting niet lange tijd aaneen als
de motor is afgezet. Dit kan de accu ontladen.

DAKBEDIENINGEN VOORIN

➀ Zet het kaartleeslampje linksvoor aan/uit

➁ Zet de interieurverlichting voorin aan

➂ Zet de interieurverlichting achterin aan/uit

➃ Zet het kaartleeslampje rechtsvoor aan/uit

➄ Zet de interieurverlichting voorin/
automatische interieurverlichtingbediening uit

➅ Zet de automatische
interieurverlichtingbediening aan

Automatische
interieurverlichtingbediening

• Aanzetten: zet de schakelaar in de middelste
stand ➅.

• Uitzetten: druk op de ➄-schakelaar.

De interieurverlichting gaat automatisch aan als u:

• De auto ontgrendelt

• Een portier opent

• De sleutel uit het contactslot haalt.

De interieurverlichting wordt even aangezet wan-
neer de sleutel uit het contactslot wordt gehaald. U
kunt dezeuitschakelingsvertraging activeren op het
voertuiginformatiedisplay (zie “Uitschakelvertra-
ging van de interieurverlichting aan-/uitzetten”
eerder in dit hoofdstuk).

LEESLAMPJES ACHTERIN (indien
aanwezig)

➀ Zet het leeslampje links aan/uit

➁ Zet het leeslampje rechts aan/uit

INTERIEURVERLICHTING ACHTERIN
(indien aanwezig)

De interieurverlichting achterin (zonder schake-
laars) kan aan- en uitgezet worden via de dakbe-
dieningen voorin.

MAKE-UP SPIEGELVERLICHTING

Om de make-up spiegel voorin te gebruiken, klapt
u de zonneklep omlaag en doet u het dekseltje open.

Het lampje op de make-up spiegel gaat aan wan-
neer u het dekseltje van de spiegel opent. Het
lampje gaat uit wanneer u het dekseltje sluit.

BAGAGERUIMTEVERLICHTING
Het licht brandt wanneer de achterklep openstaat.
De verlichting gaat uit wanneer de achterklep
wordt gesloten.

NIC2630
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INTERIEURVERLICHTING
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ACCUBESPARINGSFUNCTIE
Wanneer de interieurverlichting blijft branden, zal
deze automatisch binnen een bepaalde tijd na het
op OFF zetten van de contactschakelaar weer uit-
gaan. Om de verlichting weer aan te zetten, zet u
de contactschakelaar in de ON-stand.
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VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

WAARSCHUWING

Als kinderen zonder toezicht in de auto worden
achtergelaten, zouden zij:

• Bijvoorbeeld portieren kunnen openen en daar-
mee andere personen of weggebruikers in ge-
vaar kunnen brengen.

• Uit kunnen stappen en aangereden worden
door tegenliggers.

• Apparatuur in de auto kunnen bedienen en in-
gesloten raken.

Kinderen zouden de auto ook in beweging kunnen
zetten, bijvoorbeeld als ze:

• Geef de parkeerrem vrij.

• De automatische versnellingsbak uit de
parkeerstand P (parkeren) halen of de handge-
schakelde versnellingsbak in de vrijstand zet-
ten.

• De motor starten.

Er bestaat een kans op een ongeval en letsel.

Neem wanneer u de auto verlaat altijd de sleutel
mee en vergrendel de auto. Laat kinderen en dieren
nooit zonder toezicht achter in de auto. Houd de
sleutels buiten bereik van kinderen.

WAARSCHUWING

Als u zware of grote voorwerpen aan de sleutel
vastmaakt, zou desleutel onbedoeld gedraaid kun-
nen worden in het contactslot. Hierdoor kan de
motor afgezet worden. Er bestaat een kans op een
ongeval.

Maak geen zware of grote voorwerpen vast aan
de sleutel. Verwijder grote sleutelhangers voordat
u de sleutel in het contactslot steekt.

LET OP

Houd de sleutel uit de buurt van sterke magneti-
sche velden. Anders zou de afstandsbedienings-
functie aangetast kunnen worden.

Sterke magnetische velden kunnen zich voordoen
in de buurt van krachtige elektrische installaties.

Bewaar de sleutel niet:

• Bij elektronische apparaten, bijv. een mobiele
telefoon of een andere sleutel.

• Bij metalen voorwerpen, bijv . munten of alumi-
niumfolie.

• In metalen voorwerpen, bijv. een metalen box.

• Zorg dat u de Intelligent Key bij u draagt wan-
neer u met de auto rijdt. De Intelligent Key is
een precisiemechanisme met een ingebouwde
zender. Om eventuele schade te voorkomen,
moet u op het volgende letten.

– DeIntelligent Key is waterdicht; wanneer de
Intelligent Key echter nat wordt, kan dat

beschadiging veroorzaken. Als deIntelligent
Key nat wordt, veeg deze dan onmiddellijk
goed droog.

– Laat de Intelligent Key niet vallen en ver-
mijd buigen en stoten tegen andere voor-
werpen.

– Als de buitentemperatuur lager is dan−10oC
(14oF), werkt de batterij van de Intelligent
Key mogelijk niet naar behoren.

– Leg de Intelligent Key niet voor langere tijd
op een plek waar de temperatuur stijgt tot
boven de 60oC (140oF).

– Verander de Intelligent Key niet en breng
geen wijzigingen aan.

– Gebruik geen magneet als sleutelhanger.

– Leg de Intelligent Key niet in de buurt van
elektrische apparaten, zoals een televisie of
computer.

– De Intelligent Key mag niet in contact ko-
men met zoet of zout water en mag niet
worden gewassen in een wasmachine. Hier-
door kan het systeem defect raken.

• Als een Intelligent Key verloren of gestolen
wordt, beveelt INFINITI aan om de ID-code van
die specifiekeIntelligent Key te wissen. Op deze
wijze wordt voorkomen dat de Intelligent Key
door onbevoegden wordt gebruikt om de auto
te ontgrendelen. Neem voor informatie over de
wisprocedure contact op met een INFINITI-
dealer.

SLEUTELS
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Voor modellen met rechtse besturing
(met superlocksysteem)

WAARSCHUWING

Als de dubbele vergrendelingen geactiveerd zijn
kunnen de portieren niet meer van binnenuit geo-
pend worden. Mensen die in de auto zitten kunnen
er dan niet uit, bijv. in gevaarlijke situaties. Er be-
staat dan kans op letsel.

Laat mensen daarom nooit alleen achter in de auto,
vooral kinderen, ouderen of mensen die speciale
hulp nodig hebben. Activeer de dubbele vergren-
deling niet als er mensen in de auto zitten.

Als de auto van buiten vergrendeld wordt, wordt
de dubbele vergrendeling standaard ook geacti-
veerd. Het is dan niet mogelijk om de portieren van
binnenuit te openen. U kunt de dubbele vergrende-
ling uitschakelen door de bewegingssensor in de
auto uit te schakelen (zie “Bewegingssensor in het
interieur (indien aanwezig)” verderop in dit hoofd-
stuk). De portieren kunnen dan van binnenuit geo-
pend worden nadat de auto van buiten vergren-
deld is. U kunt de achterportieren dan alleen van
binnenuit openen als het kinderslot niet is geacti-
veerd (zie “Kinderslot — achterportieren” verderop
in dit hoofdstuk). Het anti-diefstalalarm treedt in
werking als het portier van binnenuit geopend
wordt. Het alarm uitzetten (zie “Anti-diefstalsys-
teem (indien aanwezig)” verderop in dit hoofdstuk)

WAARSCHUWING

Als personen (vooral kinderen) langdurig worden
blootgesteld aan hitte of kou bestaat er een kans
op ernstig of zelfs fataal letsel. Laat personen
(vooral kinderen) nooit alleen achter in de auto.

SLEUTELFUNCTIES

➀ Vergrendelt de auto.

➁ Ontgrendelt de auto.

Als u de auto niet opent binnen ongeveer 40 se-
conden nadat u de auto heeft ontgrendeld, ver-
grendelt de auto zichzelf weer en wordt de anti-
diefstalbeveiliging ingeschakeld.

Druk voor centrale vergrendeling op de knop ➀.
De sleutel zorgt voor centrale vergrendeling van:

• Portieren

• Achterdeur

• Brandstofvulklep

Tijdens het ontgrendelen knipperen de richtingaan-
wijzers eenmaal, en bij het vergrendelen driemaal.

OPMERKING

Als de locatorverlichting geactiveerd is, gaat deze
als het donker is branden nadat de auto ontgren-
deld is met de afstandsbediening (zie aparte bedie-
ningsaanwijzingen).

U kunt ook een geluidssignaal instellen dat beves-
tigt dat de auto vergrendeld is. Dit geluidssignaal
kan in- of uitgeschakeld worden via de boordcom-
puter (zie “Akoestische sluitmelding
in-/uitschakelen” in hoofdstuk “2. Instrumenten
en bedieningen”)

NPA1475
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INTELLIGENT KEY (indien aanwezig)

Centrale vergrendeling en ontgrendeling

U kunt de auto starten, vergrendelen en ontgren-
delen met de Intelligent Key. Hiervoor hoeft u de
sleutel alleen maar bij u te dragen. U kunt de func-
ties van de Intelligent Key combineren met de func-
ties van een conventionele sleutel. Ontgrendel de
auto met de Intelligent Key, bijvoorbeeld, en ver-
grendel met de m -knop op de sleutel.

Het bestuurdersportier en het portier waarvan de
handgreep wordt gebruikt moeten beide gesloten
zijn. De sleutel moet zich buiten de auto bevinden.
Als u de auto vergrendelt of ontgrendelt met de
Intelligent key moet de afstand tussen de sleutel en
de betreffende portierhandgreep niet groter zijn
dan 1 meter.

Een controle die periodiek een radioverbinding tot
stand brengt tussen de auto en de sleutel stelt vast
of er een geautoriseerde sleutel in de auto aanwe-
zig is. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

• Wanneer de motor gestart wordt.

• Tijdens het rijden.

• Wanneer portierhandgrepen aan de buitenkant
worden aangeraakt.

• Tijdens sluiten door de comfortfunctie

De auto ontgrendelen: raak de binnenkant van de
portierhandgreep aan.

De auto vergrendelen: raak het sensoroppervlak ➀
aan. of ➁.

Zorg dat u de binnenkant van de portierhandgreep
niet aanraakt.

Sluiten door middel van de comfortfunctie: raak
het verzonken sensoroppervlak ➀ iets langer aan.
(Zie “Comfortfunctie voor het sluiten” in hoofdstuk
“2. Instrumenten en bedieningen”).

De achterklep ontgrendelen: druk op de schakelaar
op de achterklep ➀.

Uitschakelen en inschakelen

Als u van plan bent om de auto langere tijd niet te
gebruiken, kunt u de Intelligent Key uitschakelen.
De sleutel zal dan zeer weinig stroom verbruiken en
de batterij wordt dan dus bespaard. Voor het in-
schakelen/uitschakelen hoeft u niet dichtbij de auto
te zijn.

Uitschakelen: druk de m -knop op de sleutel
twee keer snel achter elkaar in. Het batterijcontro-
lelampje gaat dan twee keer kort branden en de
Intelligent Key is uitgeschakeld.

Inschakelen: druk op een willekeurig knop op de
sleutel of steek de sleutel in het contactslot. De
Intelligent Key en alle bijbehorende functies zijn
weer beschikbaar.

NPA1489 NPA1479
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DE INSTELLINGEN VOOR HET
VERGRENDELSYSTEEM WIJZIGEN
U kunt de instellingen voor het vergrendelsysteem
wijzigen. Dit betekent dat alleen het bestuurder-
sportier en de brandstofvulklep ontgrendeld wor-
den als de auto wordt ontgrendeld. Dit is handig als
u vaak alleen reist.

De instelling wijzigen: druk tegelijkertijd de
knoppenm en m gedurende ongeveer 6 se-
conden in.

OPMERKING

Als de instelling voor het vergrendelsysteem ge-
wijzigd wordt binnen het signaalbereik van de auto
zal bij het indrukken van dem -knop en de
m -knop de auto vergrendelen of ontgrendelen.

De sleutel werkt nu als volgt:

Het bestuurdersportier ontgrendelen: druk een-
maal op de m -knop.

Centraal ontgrendelen: druk tweemaal op de
m -knop.

Centraal vergrendelen: druk op de knop m .

De functie van de Intelligent key wordt als volgt
gewijzigd:

Bestuurdersportier ontgrendelen: raak de binnen-
kant van de portierhandgreep van het bestuurder-
sportier aan.

Centraal ontgrendelen: raak de binnenkant van de
portierhandgreep van het voorpassagiersportier of
achterklep aan.

Centraal vergrendelen: raak de buitenkant van één
van de portierhandgrepen aan

De fabrieksinstellingen herstellen: druk tegelijker-
tijd de knop m en m gedurende ongeveer 6
seconden in.

NOODSLEUTEL
LET OP

Laat de mechanische sleutel zo veel mogelijk in de
Intelligent Key zitten.

Algemene opmerkingen

Als de auto niet meer vergrendeld of ontgrendeld
kan worden met de sleutel of deIntelligent Key kunt
u de noodsleutel gebruiken.

Als u de noodsleutel gebruikt om het bestuurder-
sportier of de achterklep te ontgrendelen en ope-
nen, zal het anti-diefstalalarm afgaan (zie “Anti-
diefstalsysteem (indien aanwezig)” verderop in dit
hoofdstuk)

Er zijn verschillende manieren om het alarm uit te
schakelen:

• Alarm uitschakelen met de sleutel: druk op de
m -knop of de m -knop op de sleutel.

of

Steek de sleutel in het contactslot.

• De auto vergrendelen of ontgrendelen met de
Intelligent Key. De sleutel moet zich buiten de
auto bevinden

Als u de auto ontgrendelt met de noodsleutel wordt
de brandstofvulklep niet automatisch ook ontgren-
deld. Steek om de brandstofvulklep te ontgrende-
len de sleutel in het contactslot.

De noodsleutel uit de sleutel halen

Druk de ontgrendeling ➀ in de richting van de pijl
en haal tegelijkertijd de noodsleutel ➁ uit de sleu-
tel.

BATTERIJ VAN DE INTELLIGENT KEY
Zie “Batterij van sleutel met geïntegreerde
afstandsbediening/Intelligent Key vervangen” in
hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf” voor
meer informatie over het controleren en vervangen
van de batterij van de sleutel.

NPA1471
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PROBLEMEN MET DE SLEUTEL

Probleem Mogelijke oorzaak/gevolgen en oplossingen

U kunt de auto niet
vergrendelen of
ontgrendelen met de
sleutel

De batterij van de sleutel is leeg of bijna leeg:
• Auto's zonder Intelligent Key: probeer de auto nogmaals te vergrendelen/ontgrendelen met de afstandsbedieningsfunctie van de sleutel. Richt de

punt van de sleutel op de handgreep van het bestuurdersportier en druk op dem /m -knop.
Als dit niet werkt:
• Controleer de batterij van de sleutel (zie “Batterij van sleutel met geïntegreerde afstandsbediening/Intelligent Key vervangen” in hoofdstuk

“8. Onderhoud en doe-het-zelf”) en vervang als dat nodig is.
• Ontgrendel (zie “Vergrendelen/ontgrendelen met de sleutel (bij lege accu)” verderop in dit hoofdstuk) of vergrendel de auto met de noodsleutel
Er is storing door een krachtige bron van radiogolven
• Auto's zonder Intelligent Key: probeer de auto nogmaals te vergrendelen/ontgrendelen met de afstandsbedieningsfunctie van de sleutel. Richt de

punt van de sleutel op de handgreep van het bestuurdersportier en druk op dem /m -knop.
Als dit niet werkt:
• Ontgrendel (zie “Vergrendelen/ontgrendelen met de sleutel (bij lege accu)” verderop in dit hoofdstuk) of vergrendel de auto met de noodsleutel
De sleutel is defect
• Ontgrendel (zie “Vergrendelen/ontgrendelen met de sleutel (bij lege accu)” verderop in dit hoofdstuk) of vergrendel de auto met de noodsleutel
• Laat de sleutel nakijken door een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf

U kunt de auto niet meer
vergrendelen of
ontgrendelen met de
Intelligent Key

De batterij van de sleutel is leeg of bijna leeg
• Controleer de batterij van de sleutel (zie “Batterij van sleutel met geïntegreerde afstandsbediening/Intelligent Key vervangen” in hoofdstuk

“8. Onderhoud en doe-het-zelf”) en vervang als dat nodig is.
Als dit niet werkt:
• Ontgrendel (zie “Vergrendelen/ontgrendelen met de sleutel (bij lege accu)” verderop in dit hoofdstuk) of vergrendel de auto met de noodsleutel
Er is storing door een krachtige bron van radiogolven
• Ontgrendel (zie “Vergrendelen/ontgrendelen met de sleutel (bij lege accu)” verderop in dit hoofdstuk) of vergrendel de auto met de noodsleutel
Er is een storing in het Intelligent Key-systeem
• Vergrendel/ontgrendel de auto met de afstandsbedieningsfunctie van de sleutel.
• Laat de auto en sleutel nakijken door een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
Als de auto ook niet vergrendeld/ontgrendeld kan worden met de afstandsbedieningsfunctie
• Ontgrendel (zie “Vergrendelen/ontgrendelen met de sleutel (bij lege accu)” verderop in dit hoofdstuk) of vergrendel de auto met de noodsleutel
• Laat de auto en sleutel nakijken door een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
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Probleem Mogelijke oorzaak/gevolgen en oplossingen

De motor kan niet
gestart worden met de
sleutel

De elektrische spanning in de auto is te laag
• Schakel niet-essentiële apparatuur uit, bijv. stoelverwarming of interieurverlichting, en probeer de motor weer te starten
Als dit niet werkt:
• Controleer de startaccu en laad zo nodig op (zie “Accu” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”)

of
• Start de auto met startkabels (zie “Starten met startkabels” in hoofdstuk “6. In geval van nood”)

of
• Raadpleeg een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf

De auto kan niet gestart
worden met de
contactdrukknop. De
sleutel bevindt zich in de
auto.

De auto is vergrendeld.
• Ontgrendel de auto en probeer opnieuw de auto te starten.
De batterij van de sleutel is leeg of bijna leeg.
• Controleer de batterij van de sleutel (zie “Batterij van sleutel met geïntegreerde afstandsbediening/Intelligent Key vervangen” in hoofdstuk

“8. Onderhoud en doe-het-zelf”) en vervang als dat nodig is.
Als dit niet werkt:
• Start uw auto met de sleutel in het contactslot.
Er is storing door een krachtige bron van radiogolven.
• Start de auto met de sleutel in het contactslot.

U hebt een sleutel
verloren

• Laat een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf de sleutel uitschakelen
• Meld het verlies van de sleutel onmiddellijk aan de verzekeraar
• Laat indien nodig ook de sloten vervangen

U heeft de noodsleutel
verloren

• Meld het verlies van de sleutel onmiddellijk aan de verzekeraar
• Laat indien nodig ook de sloten vervangen.
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WAARSCHUWING

• Let steeds op langsrijdend verkeer voordat u
een portier opent.

• Om het risico op ernstig of dodelijk letsel door
het onbedoeld bedienen van de auto en/of de
bijbehorende systemen te voorkomen, inclusief
het knelzitten in de ramen of het onopzettelijk
activeren van de portiersloten, mag u kinderen,
hulpbehoevende volwassenen of huisdieren
niet zonder toezicht in uw auto achterlaten.Bo-
vendien kan de temperatuur in een afgesloten
auto op een warme dag zo snel oplopen dat er
een aanzienlijk risico bestaat op ernstig of do-
delijk letsel aan mensen en huisdieren.

SUPERLOCKSYSTEEM (modellen met
rechtse besturing)

WAARSCHUWING

Modellen met superlocksysteem

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht
om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ont-
staan. Zorg dat het superlocksysteem altijd op een
veilige manier wordt geactiveerd.

• Vergrendel de portieren nooit van buitenaf met
de geïntegreerde afstandsbediening als er in-
zittenden in de auto aanwezig zijn. U zou an-
ders deinzittenden opsluiten, aangezien het su-
perlocksysteem voorkomt dat de portieren van
binnenuit geopend worden.

• Gebruik devergrendelknop op degeïntegreerde
afstandsbediening alleen wanneer u de auto
duidelijk kunt zien. U voorkomt zo dat u door
activering van het superlocksysteem iemand in
de auto opsluit.

Het superlocksysteem wordt geactiveerd door op
de vergrendelknop (m ) op de geïntegreerde af-
standsbediening te drukken of de portieren te ver-
grendelen met een van de verzoekschakelaars (mo-
dellen met Intelligent Key).

Als het superlocksysteem is ingeschakeld kan geen
enkel portier van binnenuit de auto worden geo-
pend. Dit biedt extra veiligheid in geval van diefstal
of inbraak.

Het superlocksysteem wordt uitgeschakeld wan-
neer alle portieren ontgrendeld worden met de
geïntegreerde afstandsbediening of een verzoek-
schakelaar (modellen met Intelligent Key).

Noodsituaties

Ga als volgt te werk als het superlocksysteem na
een verkeersongeval of in andere onverwachte om-
standigheden wordt geactiveerd terwijl u in de auto
bent:

Als de auto van buiten vergrendeld wordt, wordt
de dubbele vergrendeling standaard ook geacti-
veerd. Het is dan niet mogelijk om de portieren van
binnenuit te openen. U kunt de dubbele vergrende-
ling uitschakelen door de bewegingssensor in de
auto uit te schakelen (zie “Bewegingssensor in het
interieur (indien aanwezig)” verderop in dit hoofd-
stuk). De portieren kunnen dan van binnenuit geo-

pend worden nadat de auto van buiten vergren-
deld is. U kunt de achterportieren dan alleen van
binnenuit openen als het kinderslot niet is geacti-
veerd (zie “Kinderslot — achterportieren” verderop
in dit hoofdstuk). Het anti-diefstalalarm treedt in
werking als het portier van binnenuit geopend
wordt. Het alarm uitzetten (zie “Anti-diefstalsys-
teem (indien aanwezig)” verderop in dit hoofdstuk.)

Portieren vergrendelen zonder het
superlocksysteem te activeren

WAARSCHUWING

Laat de sleutel nooit in het voertuig wanneer u uit
het voertuig stapt.

Het superlocksysteem wordt niet geactiveerd als
de portieren worden vergrendeld met de slotcilin-
der of met de schakelaar voor centrale portierver-
grendeling.

PORTIEREN

3-8 Alvorens te gaan rijden



VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN
MET DE SLEUTEL (bij lege accu)

WAARSCHUWING

• Laat de sleutel niet in het voertuig achter als u
uitstapt.

• Om het risico op ernstig of dodelijk letsel door
het onbedoeld bedienen van de auto en/of de
bijbehorende systemen te voorkomen, inclusief
het knelzitten in de ramen of het onopzettelijk
activeren van de portiersloten, mag u kinderen,
hulpbehoevende volwassenen of huisdieren
niet zonder toezicht in uw auto achterlaten.Bo-
vendien kan de temperatuur in een afgesloten
auto op een warme dag zo snel oplopen dat er
een aanzienlijk risico bestaat op ernstig of do-
delijk letsel aan mensen en huisdieren.

Het portier aan de bestuurderszijde kan van bui-
tenaf worden vergrendeld/ontgrendeld met de
sleutel/noodsleutel als de accu van de auto leeg is.

U vergrendelt de portieren door de sleutel in de
slotcilinder van het portier aan de bestuurderszijde
te steken en de sleutel naar de voorkant van de
auto te draaien ➀.

U ontgrendelt de portieren door de sleutel naar de
achterkant van de auto te draaien ➁.

Zie “De noodsleutel uit de sleutel halen” in hoofd-
stuk “5. Alvorens te gaan rijden” voor instructies
over toegang tot de noodsleutel van het Intelligent
Key-systeem.

LET OP

Het alarmsysteem wordt geactiveerd wanneer u
het portier opent met de sleutel (modellen met
alarmsysteem). U zet het alarm af door de contact-
sleutel naar de ON-stand te draaien of door op de
ontgrendelknop (m ) op de geïntegreerde
afstandsbediening te drukken.

Het systeem initialiseren na het
opladen/vervangen van de accu

Nadat u de accu hebt opgeladen of vervangen,
dient u het systeem als volgt vrij te geven (initiali-
seren):

• Steek de sleutel in de contactschakelaar en draai
deze naar de ON-stand.

• Ontgrendel de auto met de geïntegreerde af-
standsbediening.

BINNENPORTIERHENDEL

Ontgrendel en open het portier door aan de bin-
nenportierhendel ➀ te trekken.

Voor modellen met rechtse besturing
(met superlocksysteem)

WAARSCHUWING

Als de dubbele vergrendelingen geactiveerd zijn
kunnen de portieren niet meer van binnenuit geo-
pend worden. Mensen die in de auto zitten kunnen
er dan niet uit, bijv. in gevaarlijke situaties. Er be-
staat dan kans op letsel.

Laat mensen daarom nooit alleen achter in de auto,
vooral kinderen, ouderen of mensen die speciale
hulp nodig hebben. Activeer de dubbele vergren-
deling niet als er mensen in de auto zitten.

Als de auto van buiten vergrendeld wordt, wordt
de dubbele vergrendeling standaard ook geacti-
veerd. Het is dan niet mogelijk om de portieren van
binnenuit te openen. U kunt de dubbele vergrende-

SPA2602Z

NPA1476
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ling uitschakelen door de bewegingssensor in de
auto uit te schakelen (zie “Bewegingssensor in het
interieur (indien aanwezig)” verderop in dit hoofd-
stuk). De portieren kunnen dan van binnenuit geo-
pend worden nadat de auto van buiten vergren-
deld is. U kunt de achterportieren dan alleen van
binnenuit openen als het kinderslot niet is geacti-
veerd (zie “Kinderslot — achterportieren” verderop
in dit hoofdstuk). Het anti-diefstalalarm treedt in
werking als het portier van binnenuit geopend
wordt. Het alarm uitzetten (zie “Anti-diefstalsys-
teem (indien aanwezig)” verderop in dit hoofdstuk.)

WAARSCHUWING

Als personen (vooral kinderen) langdurig worden
blootgesteld aan hitte of kou bestaat er een kans
op ernstig of zelfs fataal letsel. Laat personen
(vooral kinderen) nooit alleen achter in de auto.

SCHAKELAAR CENTRALE
PORTIERVERGRENDELING

➀ Indrukken om te ontgrendelen

➁ Drukken om te vergrendelen

WAARSCHUWING

Laat de sleutel niet in het voertuig achter als u uit-
stapt.

De schakelaar van de centrale portiervergrendeling
op de portierbekleding kan worden gebruikt om alle
portieren te ontgrendelen ➀ of te vergrendelen ➁.

OPMERKING

Modellen zonder superlocksysteem: als een portier
handmatig geopend wordt van binnenuit nadat er
op de vergrendelknop (m ) op de geïntegreerde
afstandsbediening is gedrukt.

KINDERSLOT — ACHTERPORTIEREN

Het kinderslot voorkomt dat portieren onbedoeld
kunnen worden geopend, met name door kleine
kinderen.

Wanneer de schakelaar in de LOCK-stand staat ➁,
kan het achterportier alleen van buitenaf geopend
worden.

SLOT ACHTERDEUR

WAARSCHUWING

• Controleer altijd of de achterdeur stevig is ge-
sloten, zodat hij tijdens het rijden niet open-
springt.

• Rijd nooit met een open achterdeur. Er kunnen
anders gevaarlijke uitlaatgassen de auto in
worden gezogen.

• Let goed op kinderen die in de nabijheid van de
auto spelen en mogelijk opgesloten kunnen
worden in de bagageruimte, waar ze ernstig ge-
wond kunnen raken. Houd de auto, als deze niet
wordt gebruikt, vergrendeld met de achterdeur
gesloten en zorg dat de autosleutels buiten het
bereik van kinderen blijven.NPA1477

NPA1545

NPA1479
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Ontgrendel de achterdeur door middel van één van
de volgende handeling om de achterdeur te ope-
nen, en druk dan op de knop ➀.

• Druk op de m -knop op de sleutel of Intelli-
gent Key (indien aanwezig). Zie “Sleutelfuncties”
eerder in dit hoofdstuk.

• Ontgrendel alle portieren met de sleutel.

U sluit de achterklep door deze omlaag te drukken
tot hij stevig vergrendelt.

AUTOMATISCHE
VERGRENDELINGSFUNCTIE

Uitschakelen: houd de knop ➀ ongeveer vijf se-
conden ingedrukt totdat er een geluidssignaal
klinkt.

Inschakelen: houd de knop ➁ ongeveer vijf secon-
den ingedrukt totdat er een geluidssignaal klinkt.

OPMERKING

Als u een van de twee knoppen indrukt en geen
geluidssignaal hoort is de instelling in kwestie
reeds geselecteerd.

De auto wordt automatisch vergrendeld als het
contact wordt aangezet en de wielen draaien.

U kunt daarom buiten de auto gesloten worden als:

• De auto geduwd wordt.

• De auto gesleept wordt.

• De auto getest wordt op een vermogenstest-
bank.

U kunt de automatische vergrendeling ook inscha-
kelen en uitschakelen op het voertuiginformatiedis-
play.

STARTONDERBREKER
De startonderbreker voorkomt dat uw auto gestart
kan worden zonder de juiste sleutel.

• Inschakelen met de sleutel: haal de sleutel uit
het contactslot.

• Inschakelen met de Intelligent Key: zet het con-
tact uit en open het bestuurdersportier.

• Uitschakelen: zet het contact aan.

Neem wanneer u de auto verlaat altijd de sleutel
mee en vergrendel de auto. Iedereen kan de motor
starten als een werkende sleutel in de auto is ach-
tergelaten.

OPMERKING

De startonderbreker wordt altijd uitgeschakeld als
u de motor start.

NPA1477

BEVEILIGINGSSYSTEEM (indien
aanwezig)
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ANTI-DIEFSTALSYSTEEM (indien
aanwezig)

Inschakelen: vergrendel de auto met de sleutel of
de Intelligent Key. Het controlelampje ➀ knippert.
Het alarmsysteem is dan na ongeveer 15 seconden
ingeschakeld.

Uitschakelen: ontgrendel de auto met de sleutel of
de Intelligent Key.

of

Steek de sleutel in de contactschakelaar

Een visueel en akoestisch alarm gaat af als het
alarmsysteem ingeschakeld is en u:

• Een portier opent.

• De auto opent met de noodsleutel.

• De achterklep opent.

• De motorkap opent.

Alarm uitschakelen met de sleutel: druk op de
m -knop of de m -knop op de sleutel. Het
alarm wordt uitgeschakeld

of

Auto's met contactdrukknop:

• Verwijder de contactdrukknop uit het contact-
slot (zie “Contactdrukknop (indien aanwezig)” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden”).

• Steek de sleutel in het contactslot. Het alarm
stopt.

Het alarm uitschakelen met de intelligent key:

• Pak de portierhandgreep vast. De sleutel moet
zich buiten de auto bevinden. Het alarm stopt.

of

• Druk op de contactdrukknop op het dashboard.
De sleutel moet zich in de auto bevinden.

Het alarm wordt niet uitgeschakeld, zelfs niet als u
bijvoorbeeld het open portier sluit waardoor het
alarm is afgegaan.

WEGSLEEPBESCHERMING (indien
aanwezig)

Er zal een akoestisch en visueel alarm afgaan zodra
de hellingshoek van uw auto verandert terwijl de
wegsleepbescherming ingeschakeld is. Dit kan bij-
voorbeeld gebeuren als de auto aan één kant om-
hoog wordt gekrikt.

Inschakelen

Zorg dat de portieren en achterklep dicht zijn. Al-
leen dan zal de wegsleepbescherming ingeschakeld
worden.

Vergrendel de auto met de sleutel of de Intelligent
Key. Wegsleepbescherming wordt na ongeveer 60
seconden ingeschakeld.

Uitschakelen

Ontgrendel de auto met de sleutel of de Intelligent
Key.

of

Steek de sleutel in het contactslot. Wegsleepbe-
scherming wordt automatisch uitgeschakeld.

Uitzetten

1. Haal de sleutel uit de contactschakelaar en open
het bestuurdersportier.

2. Druk op de knop ➀. Het controlelampje ➁ gaat
even branden.

NIC2750

NIC2643
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3. Vergrendel de auto met de sleutel of de Intelli-
gent Key.

Wegsleepbescherming is uitgeschakeld.

Wegsleepbescherming blijft uitgeschakeld totdat:

• De auto weer wordt ontgrendeld.

en

• Er een portier wordt geopend en weer geslo-
ten.

en

• De auto weer wordt vergrendeld.

Om een vals alarm te voorkomen, kunt u de weg-
sleepbescherming het beste uitschakelen wanneer
u de auto vergrendelt en de auto:

• Vervoerd wordt.

• Op bijvoorbeeld een veerboot of autoslaaptrein
geladen wordt.

• Op een bewegende ondergrond geparkeerd
wordt, zoals in een garage met verschillende ni-
veaus.

BEWEGINGSSENSOR IN HET
INTERIEUR (indien aanwezig)

Als de bewegingssensor in de auto aan staat, gaat
er een visueel en akoestisch alarm af zodra er be-
weging wordt waargenomen in de auto. Dit kan
bijvoorbeeld gebeuren wanneer iemand iets uit de
auto probeert te pakken.

Inschakelen

1. Zorg ervoor dat:

• De zijramen dicht zijn.

• Er geen voorwerpen, zoals een mascotte,
aan de binnenspiegel of aan de handgrepen
aan het plafond hangen.

Hierdoor kan het alarm onterecht afgaan.

2. Zorg dat de portieren en achterklep dicht zijn.
Alleen dan is de bewegingssensor in het interi-
eur ingeschakeld.

3. Vergrendel de auto met de sleutel of de Intelli-
gent Key.

De bewegingssensor in het interieur is dan na on-
geveer 30 seconden ingeschakeld.

Uitschakelen

Ontgrendel de auto met de sleutel of de Intelligent
Key.

of

Steek de sleutel in het contactslot.

De bewegingssensor in het interieur wordt auto-
matisch uitgeschakeld.

Uitzetten

1. Verwijder de sleutel uit de contactschakelaar en
open het bestuurdersportier.
of
Auto's met contactdrukknop: zet de motor af
met de contactdrukknop en open het bestuur-
dersportier.

2. Druk op de knop ➀. Het controlelampje ➁ knip-
pert enkele malen snel na elkaar.

3. Vergrendel de auto met de sleutel of de Intelli-
gent Key.

De bewegingssensor in het interieur wordt uitge-
schakeld.

NIC2642
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De bewegingssensor in het interieur blijft uitge-
schakeld totdat:

• De auto weer wordt ontgrendeld.

en

• Er een portier wordt geopend en weer geslo-
ten.

en

• De auto weer wordt vergrendeld.

Om een vals alarm te voorkomen, kunt u de bewe-
gingssensor in het interieur het beste uitschakelen
wanneer u uw auto vergrendelt en:

• Er mensen of dieren achterblijven in de auto.

• Een zijraam open blijft.

OPMERKING

Alleen bij modellen met rechtse besturing: uw auto
is uitgerust met een dubbele vergrendelingsfunc-
tie. De portieren kunnen niet van binnenuit geo-
pend worden als de auto vergrendeld is met de
sleutel (zie “Bewegingssensor in het interieur (in-
dien aanwezig)” verderop in dit hoofdstuk). Scha-
kel de bewegingssensor in het interieur uit voordat
u de auto vergrendelt met de sleutel. De portieren
kunnen dan van binnenuit geopend worden nadat
de auto van buiten vergrendeld is met de sleutel.

DE MOTORKAP OPENEN EN
SLUITEN

WAARSCHUWING

• Er zijn componenten in de motorruimte die ex-
treem heet kunnen worden, zoals de motor, ra-
diator en onderdelen van het uitlaatsysteem.
Er bestaat kans op letsel als u uw handen in de
motorruimte steekt. Laat de motor eerst zoveel
mogelijk afkoelen en raak alleen de onderdelen
aan die in de volgende aanwijzingen worden be-
schreven.

• Als de motorkap open is en de ruitenwissers
aangezet worden, kunt u letsel oplopen door de
verbindingsstangen van de wissers. Er bestaat
dan kans op letsel. Zet de ruitenwissers en het
contact altijd uit voordat u de motorkap opent.

LET OP

Zorg dat de ruitenwissers niet van de voorruit om-
hoog geklapt zijn. Anders zouden de ruitenwissers
de motorkap kunnen beschadigen.

1. Zorg dat de ruitenwissers uit staan.

2. Trek aan de hendel van de motorkapontgrende-
ling ➀ onder het dashboard aan bestuurders-
zijde; de motorkap springt ietwat omhoog.

3. Duw de hendel ➁ aan de voorkant van de mo-
torkap naar links met uw vingertoppen en zet de
motorkap overeind.

NDI1603

NDI1627

MOTORKAPONTGRENDELING
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4. Steek de motorkapsteun ➂ in de uitsparing ➃
aan de onderzijde van de motorkap.

5. Leg wanneer u de motorkap weer dicht doet de
steunstang in de oorspronkelijke positie ➄, en
laat de motorkap dan langzaam zakken tot on-
geveer 20 – 30 cm (8 – 12 in.) boven de ver-
grendeling, laat vervolgens de motorkap in de
vergrendeling vallen. Controleer of de motorkap
goed vergrendeld is.

WAARSCHUWING

Controleer altijd of de motorkap goed dicht en ver-
grendeld is, zodat de kap tijdens het rijden niet on-
verwacht kan openspringen. Ga pas rijden als de
motorkap goed is gesloten en vergrendeld.

WAARSCHUWING

• Brandstof ontbrandt gemakkelijk en is onder
bepaalde omstandigheden zeer explosief. U
kunt ernstige brandwonden of ander letsel op-
lopen als u niet oppast met benzine. Zet de mo-
tor altijd af terwijl u tankt. Rook niet en ver-
mijd open vuur of vonken nabij de auto.

• De brandstof kan onder druk staan. Draai de
dop een halve slag open en wacht totdat een
mogelijk “sissend” geluid stopt, om te voorko-
men dat er brandstof naar buiten spuit wat per-
soonlijk letsel kan veroorzaken. Verwijder
daarna de dop.

• Gebruik alleen een originelevuldop als dezever-
vangen moet worden. Deze bevat een veilig-
heidsventiel dat onmisbaar is voor het correct
functioneren van het brandstof- en emissiesys-
teem. Een verkeerd model vuldop kan leiden tot
een slecht werkende motor en mogelijk tot let-
sel.

BRANDSTOFVULKLEP OPENEN

U opent de brandstofvulklep door deze zoals hier-
onder aangegeven te ontgrendelen waarna u op de
rechterzijde van de klep drukt ➀.

• Druk op de schakelaar op de portierhandgreep
terwijl u de Intelligent Key bij u heeft.

• Druk op de ontgrendelknop m op de Intelli-
gent Key.

• Druk de schakelaar voor centrale portierver-
grendeling naar de ontgrendelstand m .

Druk om de brandstofvulklep te sluiten de klep dicht
totdat deze vastklikt. Om de brandstofvulklep te
vergrendelen hoeft u alleen maar de auto te ver-
grendelen met de intelligent key.

NDI1605

NPA1482

BRANDSTOFVULKLEP
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BRANDSTOFVULDOP
Om te verwijderen draait u de brandstofvuldop
linksom. Om vast te draaien draait u de brandstof-
vulklep rechtsom totdat u een enkele klik hoort.

Zet de brandstofvuldop in de vuldophouder ➁ ter-
wijl u tankt.

LET OP

Als u brandstof morst op de lak van de auto, spoel
het er dan zorgvuldig met water af om lakschade
te voorkomen.

WAARSCHUWING

Verstel het stuur niet terwijl u rijdt. U kunt dan de
macht over het stuur verliezen en een ongeval ver-
oorzaken.

Zet de vergrendelhendel ➀ vrij zoals aangegeven
en verstel het stuurwiel in de gewenste positie (om-
hoog of omlaag ➁, naar voren of achteren ➂). Duw
de vergrendelhendel stevig terug om het stuurwiel
te vergrendelen.

WAARSCHUWING

Stel de stand van alle spiegels in voordat u gaat rij-
den. Stel de stand van de spiegels niet in tijdens het
rijden, omdat uw volledige aandacht gericht moet
zijn op het besturen van de auto.

BINNENSPIEGEL

Houd de binnenspiegel vast terwijl u deze in de ge-
wenste stand zet.

BUITENSPIEGELS

WAARSCHUWING

• Blijf met uw handen van de buitenspiegels af
terwijl deze in beweging zijn. U kunt anders met
uw vingers bekneld raken of de spiegel bescha-
digen.

• Rijd nooit met de auto terwijl de buitenspiegels
ingeklapt zijn. Het zicht naar achteren is dan
beperkt en u riskeert zo een ongeval.

NPA1481
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STUURWIEL SPIEGELS
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• Objecten lijken in de buitenspiegel verder weg
dan ze in werkelijkheid zijn (indien aanwezig).

• Afmetingen en afstanden zoals weergegeven in
de buitenspiegels komen niet overeen met de
werkelijkheid.

Afstellen

De buitenspiegels kunnen alleen elektrisch versteld
worden als de contactschakelaar in de ACC-stand
of ON-stand staat.

1. Zet de schakelaar in de gewenste stand om de
linker ➀ of rechter spiegel ➁ te selecteren.

2. Verstel de stand van elke spiegel naar wens ➂.

Ontwasemen

U ontwasemt de buitenspiegels door op de achter-
ruitverwarmingschakelaar te drukken.

Inklappen

Handmatige bediening (indien aanwezig):

Klap de buitenspiegel in door deze naar de achter-
zijde van het voertuig te duwen.

Elektrisch bedienbare buitenspiegels (indien
aanwezig):

De buitenspiegels kunnen alleen elektrisch versteld
worden als de contactschakelaar in de ACC-stand
of ON-stand staat.

Druk kort op de knop ➀. Beide buitenspiegels klap-
pen dan in of uit.

LET OP

Wanneer u voortdurend de buitenspiegels in-/uit-
klapt zou de schakelaar buiten werking kunnen ra-
ken. Om de schakelwerking te herstellen, drukt u
de schakelaar naar de neutrale stand (tussen OPE-
NEN en SLUITEN) voordat u de spiegels gaat af-
stellen.

OPMERKING

• Zorg dat de buitenspiegels altijd helemaal uit-
geklapt zijn tijdens het rijden. Anders zouden
ze kunnen trillen.

• Als u harder rijdt dan 47 km/u kunnen de bui-
tenspiegels niet meer ingeklapt worden.

Inklappen — Automatisch inklappen
(indien aanwezig)

De buitenspiegels klappen automatisch uit wan-
neer de contactschakelaar op ON gezet wordt of
wanneer deportieren worden ontgrendeld.Gebruik
de [Spiegel inklappen bij vergrendelen]-optie in het
[COMFORT]-menu van het voertuiginformatiedis-
play om aan te geven wanneer de spiegels automa-
tisch in- en uitgeklapt moeten worden. De automa-
tische inklapfunctie kan ook uitgeschakeld worden.
Zie “De [Spiegel inklappen bij vergrendelen]-func-
tie aan-/uitzetten” in hoofdstuk “2. Instrumenten
en bedieningen”.

Als de [Spiegel inklappen bij vergrendelen]-optie
aan staat op het voertuiginformatiedisplay:

• De buitenspiegels worden automatisch inge-
klapt zodra u de auto van buiten vergrendelt.

• De buitenspiegels klappen automatisch weer uit
zodra u de auto ontgrendelt en vervolgens het
bestuurdersportier of voorpassagiersportier
opent.

OPMERKING

Als de buitenspiegels handmatig zijn ingeklapt,
klappen ze niet automatisch weer uit.

NIC2636
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Buitenspiegel uit correcte stand gedrukt

Ga als een buitenspiegel uit de correcte stand is
gedrukt (naar voren of achteren) als volgt te werk:

• Auto's zonder elektrische buitenspiegels: zet de
buitenspiegel met de hand weer in de correcte
stand.

• Auto's met elektrisch inklapbare buitenspiegels:
houd de knop voor het in-/uitklappen van de
buitenspiegels ➀ ingedrukt totdat u een klik
hoort en de spiegel hoorbaar weer in de cor-
recte stand staat. De spiegelkap zit dan weer op
zijn plaats en u kunt de spiegels verstellen zoals
normaal.

Parkeerstand van buitenspiegel aan
passagierszijde (indien aanwezig)

De parkeerstandfunctie voor de buitenspiegel aan
de voorpassagierszijde is alleen beschikbaar als de
auto is uitgerust met het Geheugenpakket.

➀ Knop voor buitenspiegel aan de linkerkant.

➁ Knop voor buitenspiegel aan de rechterkant.

➂ Verstelknop.

➃ Geheugenknop M.

Parkeerstand instellen en opslaan met behulp van
de achteruitversnelling:

U kunt de buitenspiegel aan de passagierszijde zo-
danig instellen dat u het achterwiel aan die kant
kunt zien zodra u de auto in de achteruit zet. U kunt
deze stand opslaan.

1. Zorg dat de auto stilstaat.

2. Zet de contactschakelaar op ON.

3. Druk op de ➀-knop (rechtse besturing) of de
➁-knop (linkse besturing) voor de buitenspiegel
aan passagierszijde.

4. Zet de auto in de achteruit. De buitenspiegel aan
de passagierszijde gaat in de vooringestelde
parkeerstand staan.

5. Gebruik de verstelknop ➂ om de buitenspiegel
te verstellen. U zou dan het achterwiel en de
stoeprand moeten zien in de buitenspiegel. De
parkeerstand is opgeslagen.

OPMERKING

• Zodra u een andere versnelling selecteert, gaat
de buitenspiegel aan de voorpassagierszijde
weer in de rijstand staan.

• Als de spiegel aan bestuurderszijde op het mo-
ment is geselecteerd, zal de spiegel aan passa-
gierszijde niet bewegen wanneer de auto in de
achteruitstand wordt gezet.

Parkeerstand instellen en opslaan met de
geheugenknop:

U kunt de buitenspiegel aan de passagierszijde zo-
danig instellen dat u het achterwiel aan die kant
kunt zien zodra u de auto in de achteruit zet. Deze
instelling kan opgeslagen worden met de geheu-
genknop M ➃.

1. Zorg dat de auto stilstaat.

2. Zet de contactschakelaar op ON.

3. Druk op de ➁-knop voor de buitenspiegel aan
passagierszijde.

4. Zet de auto in de achteruit. De buitenspiegel aan
de passagierszijde gaat in de vooringestelde
parkeerstand staan.

5. Gebruik de verstelknop ➂ om de buitenspiegel
te verstellen. U zou nu het achterwiel en de
stoeprand in de buitenspiegel moeten zien.

6. Druk op de geheugenknop M ➃ en binnen drie
seconden op een van de pijlen op de verstelknop
➂. De parkeerstand is opgeslagen als de buiten-
spiegel niet beweegt.

7. Als de spiegel wel beweegt, moeten de stappen
herhaald worden.

Een opgeslagen parkeerstand oproepen:

1. Zet de contactschakelaar op ON.

2. Verstel de buitenspiegel aan de voorpassagiers-
zijde met de betreffende knop.

NIC2639
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3. Zet de auto in de achteruit. De buitenspiegel aan
depassagierszijdegaat in devooringesteldepar-
keerstand staan

De buitenspiegel aan de passagierszijde beweegt
terug naar de oorspronkelijke stand:

• Zodra u sneller rijdt dan 15 km/u.

• Ongeveer tien seconden nadat u de auto uit de
achteruit heeft gehaald.

• Als u op de ➀-knop voor de buitenspiegel aan
de bestuurderszijde drukt.

AUTOMATISCHE
ANTI-VERBLINDINGSSPIEGELS (indien
aanwezig)

WAARSCHUWING

Als het glas van een automatische anti-verblin-
dingsspiegel breekt kan daar elektrolyt uit ont-
snappen. Elektrolyt is schadelijk en veroorzaakt ir-
ritatie. Zorg dat het niet in aanraking komt met uw
huid, ogen, ademhalingsorganen of kleren, of
wordt ingeslikt. Er bestaat kans op letsel.

Ga als volgt te werk als u onverhoopt toch in aan-
raking komt met elektrolyt:

• Spoel de elektrolyt onmiddellijk van uw huid
met water.

• Spoel de elektrolyt onmiddellijk en grondig uit
uw ogen met schoon water.

• Als elektrolyt is ingeslikt moet de mond onmid-
dellijk goed gespoeld worden. Probeer niet over
te geven.

• Schakel onmiddellijk medische hulp in als elek-
trolyt in aanraking is gekomen met de huid of
ogen, of is ingeslikt.

• Doe kleren waar elektrolyt op is terechtgeko-
men onmiddellijk uit.

• Schakel bij een allergische reactie onmiddellijk
medische hulp in.

De binnenspiegel en de buitenspiegel aan de be-
stuurderszijde schakelen automatisch over op de
anti-verblindingsmodus als het contact aanstaat
en er licht van de koplampen van achterliggers op
de sensor in de binnenspiegel valt.

De spiegels schakelen niet over op de anti-verblin-
dingsmodus als de auto in de achteruit staat of de
interieurverlichting aanstaat.

MAKE-UP SPIEGEL

U gebruikt de make-up spiegel voorin ➂ door de
zonneklep ➀ omlaag en het dekseltje omhoog te
klappen ➃.

NIC2676
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ALGEMENE OPMERKINGEN

WAARSCHUWING

Als u kinderen zonder toezicht in de auto achter-
laat zouden ze de auto in beweging kunnen zetten
als ze, bijvoorbeeld:

• Geef de parkeerrem vrij.

• De automatische versnellingsbak uit de
parkeerstand P (parkeren) halen of de handge-
schakelde versnellingsbak in de vrijstand zet-
ten.

• De motor starten.

Ze zouden ook de voertuiguitrusting kunnen be-
dienen en opgesloten raken. Er bestaat een kans
op een ongeval en letsel.

Om het risico op ernstig of dodelijk letsel door het
onbedoeld bedienen van de auto en/of de bijbeho-
rende systemen te voorkomen, mag u kinderen,
hulpbehoevende volwassenen of huisdieren niet
zonder toezicht in uw auto achterlaten. Bovendien
kan de temperatuur in een afgesloten auto op een
warme dag zo snel oplopen dat er een aanzienlijk
risico bestaat op ernstig of dodelijk letsel aan men-
sen en huisdieren.

De werking van de elektrische parkeerrem hangt af
van de aanwezige spanning in de auto. Bij lage elek-
trische spanning of bij een storing in het systeem is
het wellicht niet mogelijk om de vrijgegeven par-
keerrem te activeren. Als dat het geval is:

• Alleen op vlakke ondergrond parkeren en de
auto beveiligen zodat deze niet kan wegrollen.

• Auto's met automatischeversnellingsbak: zet de
automatische versnellingsbak in de P-stand
(parkeren).

• Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:
selecteer de eerste versnelling.

• Neem contact op met een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf.

Het is wellicht niet mogelijk om de geactiveerde
parkeerrem vrij te geven als de elektrische spanning
in de auto laag is of als er een storing in het sys-
teem is. Neem contact op met een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

De elektrische parkeerrem voert met regelmatige
intervallen een functiecontrole uit als de motor uit
staat. Mogelijke bijgeluiden die u dan hoort zijn nor-
maal.

HANDMATIG
ACTIVEREN/VRIJGEVEN

De elektrische parkeerrem kan worden geactiveerd
of vrijgegeven door middel van de parkeerremhen-
del ➀.

Activeren: Druk op de hendel ➀.

Als de elektrische parkeerrem geactiveerd is, brandt
het rode m -controlelampje op het dashboard.

NPA1485

Linkse besturing

NPA1486

Rechtse besturing

PARKEERREM
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De elektrische parkeerrem kan ook geactiveerd
worden als de contactschakelaar in de OFF-stand
staat of als de sleutel uit het contact is gehaald.

Vrijgeven: Trek aan de hendel ➀ terwijl de contact-
schakelaar in de ON-stand staat.

Controleer voordat u wegrijdt of het remwaar-
schuwingslampje m uit is. Zie voor meer informa-
tie “Waarschuwingslampjes, controlelampjes en
geluidssignalen” in hoofdstuk “2. Instrumenten en
bedieningen”.

De elektrische parkeerrem kan alleen vrijgegeven
worden als de contactschakelaar in de ON-stand
staat.

AUTOMATISCH ACTIVEREN (auto's met
automatische versnellingsbak)

De elektrische parkeerrem wordt automatisch ge-
activeerd als de Intelligent Parking Assist (indien
aanwezig) de auto stil laat staan.

Het rode m -controlelampje gaat branden op het
dashboard.

De automatische parkeerrem wordt niet automa-
tisch geactiveerd als de motor uitgezet is door het
ECO Stop/Start-systeem.

AUTOMATISCH VRIJGEVEN
De elektrische parkeerrem kan alleen automatisch
vrijgegeven worden in auto's met automatische
versnellingsbak.

De elektrische parkeerrem in uw auto wordt auto-
matisch vrijgegeven als aan alle volgende
voorwaarden wordt voldaan:

• De motor draait.

• De versnelling staat op D (rijden) of R (achter-
uit).

• De veiligheidsgordel is vastgemaakt.

• U trapt op het gaspedaal.

Als de versnelling in de R-stand staat, moet de ach-
terklep gesloten zijn.

Als uw veiligheidsgordel niet is vastgemaakt moet
aan de volgende voorwaarden voldaan worden
voor automatische vrijgave van de elektrische par-
keerrem:

• Het bestuurdersportier wordt gesloten

• U hebt uit de P-stand (parkeren) geschakeld of
eerder sneller gereden dan 3 km/u.

Kijk uit dat u niet per ongeluk op het gaspedaal
trapt. Anders wordt de parkeerrem vrijgegeven en
zal de auto in beweging komen.

NOODREM
In een noodgeval kunt u de auto ook remmen met
de elektrische parkeerrem.

Druk dan tijdens het rijden op de hendel ➀ van de
elektrische parkeerrem. De auto wordt geremd zo-
lang u de hendel ➀ van de elektrische parkeerrem

ingedrukt houdt. Hoe langer de hendel van de elek-
trische parkeerrem ➀ wordt ingedrukt, hoe harder
er wordt geremd.

Tijdens het remmen:

• Er klinkt een waarschuwingssignaal.

• Het bericht [Parkeerrem ontgrendelen] ver-
schijnt.

• Het rode m -controlelampje knippert op het
dashboard.

Zodra de auto na afremmen tot stilstand is geko-
men wordt de elektrische parkeerrem geactiveerd.

Alvorens te gaan rijden 3-21



NOTITIES

3-22 Alvorens te gaan rijden



4 Display, verwarming en airconditioning,
en audiosysteem
Display, verwarming en airconditioning,
en audiosysteem

INFINITI InTouch Instructieboekje.................................. 4-2
Veiligheidsmaatregelen ..................................................... 4-2
Achteruitrijmonitor (indien aanwezig) ........................... 4-3

De achteruitrijmonitor bedienen ............................... 4-4
De weergegeven lijnen lezen...................................... 4-4
Verschil tussen geschatte en werkelijke
afstanden ........................................................................ 4-4
Geschatte koerslijnen gebruiken bij het
parkeren .......................................................................... 4-6
Achteruitrijmonitorinstellingen ................................. 4-8
Beperkingen van de achteruitrijmonitor ................. 4-9
Systeemonderhoud ...................................................... 4-10

Around View Monitor (indien aanwezig) ...................... 4-10
De Around View Monitor bedienen.......................... 4-11
Verschil tussen geschatte en werkelijke
afstanden ........................................................................ 4-13
Geschatte koerslijnen gebruiken bij het
parkeren .......................................................................... 4-15
Schakelen tussen de verschillende weergaven...... 4-16

Instellingen van de Around View Monitor.............. 4-17
Beperkingen van de Around View Monitor............ 4-18
Systeemonderhoud ...................................................... 4-20

Moving Object Detection (indien aanwezig)................ 4-20
Bediening van het MOD-systeem ............................ 4-21
MOD-instelling.............................................................. 4-22
Beperkingen van het MOD-systeem ....................... 4-23
Storing in het MOD-systeem..................................... 4-23
Systeemonderhoud ...................................................... 4-23

Ventilatieroosters ............................................................... 4-24
Middenventilatieroosters ........................................... 4-24
Zijventilatieroosters ..................................................... 4-24
Ventilatieroosters achterin (indien aanwezig)....... 4-24

Verwarming en airconditioning ....................................... 4-24
Airconditioningssysteem............................................. 4-26
Automatische klimaatregeling (gescheiden) .......... 4-30
Onderhoud van airconditioningsysteem................. 4-35

Antenne ................................................................................. 4-36



Raadpleeg het INFINITI InTouch Instructieboekje
waarin u de volgende informatie kunt vinden:

• Centraal multifunctioneel bedieningspaneel en
stuurwielschakelaar

• Audiosysteem

• Bluetooth® handsfree telefoonsysteem

• INFINITI InTouch Apps

• Infiniti InTouch Services (indien aanwezig)

• Navigatiesysteem (indien aanwezig)

• Spraakherkenning

• Informatie en instellingen die kunnen worden
geraadpleegd via Infiniti InTouch

WAARSCHUWING

• Gebruik de displaybedieningen, de verwar-
ming- en airconditioningbedieningen of de au-
diobedieningen niet terwijl u rijdt, zodat u al uw
aandacht aan het verkeer en het bedienen van
de auto kunt schenken.

• Wanneer u heeft opgemerkt dat vreemde voor-
werpen de hardware van het systeem zijn bin-
nengedrongen, gemorste vloeistof op het sys-
teem of rook of dampen uit het systeem heeft
zien komen, of wanneer u een andere abnor-
male werking heeft waargenomen, stop dan
onmiddellijk met gebruik van het systeem en
neem contact op met het dichtstbijzijnde
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.
Het negeren van dergelijke omstandigheden
kan leiden tot ongelukken, brand of een elektri-
sche schok.

• Haal het systeem niet uit elkaar en breng geen
wijzigingen aan. Als u dit wel doet kan dit lei-
den tot een ongeluk, brand of elektrische schok.

• Parkeer de auto op een veilige plek en activeer
de parkeerrem om beelden te kijken op het dis-
play midden op het dashboard.

LET OP

• Gebruik het systeem niet wanneer de motor
langere tijd uit staat, om te voorkomen dat de
accu ontlaadt.

• Het glazen scherm van het LCD-beeldscherm
kan kapot gaan als er met een hard of scherp

voorwerp tegenaan gestoten wordt. Raak het
glazen scherm niet aan als het gebroken is. Dit
kan tot persoonlijk letsel leiden.

INFINITI INTOUCH
INSTRUCTIEBOEKJE

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

4-2 Display, verwarming en airconditioning, en audiosysteem



jA Display achteruitrijmonitor

jB INFINITI-controller

jC <MENU>-knop

WAARSCHUWING

Nalatigheid in het volgen van de waarschuwingen
en aanwijzingen voor correct gebruik van de ach-
teruitrijmonitor kan ernstig letsel of de dood tot
gevolg hebben.

• De achteruitrijmonitor is een voorziening die
bedoeld is om het achteruitrijden makkelijker

te maken voor u, en is geen vervanging voor
correct achteruitrijden. Draai voordat u de auto
manoeuvreert altijd uw hoofd om en kijk uit de
raampjes en in de spiegels om er zeker van te
zijn dat het veilig is om verder te gaan. Rijd al-
tijd langzaam achteruit.

• Dit systeem is ontworpen om de bestuurder te
helpen bij het waarnemen van grote stilstaande
voorwerpen direct achter de auto, teneinde
eventuele schade aan het voertuig te voorko-
men.

• U mag de richtingslijn en de voertuigbreedtelijn
alleen volgen wanneer de auto over een gelijk-
vloerse, verharde weg rijdt. De afstand weer-
gegeven op de monitor dient alleen als richtlijn
en kan afwijken van de werkelijke afstand tus-
sen het voertuig en weergegeven objecten.

LET OP

Kras de cameralens niet wanneer u vuil of sneeuw
verwijdert.

De achteruitrijmonitor toont automatisch het zicht
achter de auto zodra de auto in de achteruit (R-
stand) wordt gezet. Wanneer de achteruitrijmoni-
tor geactiveerd wordt, zullen de pictogrammen en
meldingen mogelijk niet direct getoond worden.

De radio blijft aan staan terwijl de achteruitrijmo-
nitor in werking is.

NSD627
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Om dit zicht achter de auto te kunnen tonen, ge-
bruik het achteruitrijmonitorsysteem een camera
die net boven de kentekenplaat achterop de auto
zit ➀.

DE ACHTERUITRIJMONITOR
BEDIENEN
Zet terwijl de contactschakelaar in de ON-stand
staat de schakelhendel in de R-stand (achteruit) om
de achteruitrijmonitor aan te zetten. Wanneer de
achteruitrijmonitor geactiveerd wordt, zullen de
pictogrammen en meldingen mogelijk niet direct
getoond worden.

DE WEERGEGEVEN LIJNEN LEZEN
Richtlijnen die de voertuigbreedte en de afstand van
objecten tot de bumperlijnjA aangeven, worden op
de monitor weergegeven.

Afstandsrichtlijnen:

Geven de afstand aan tot de bumper.

• Rode lijn ➀: ong. 0,5 m (1,5 ft)

• Gele lijn ➁: ong. 1 m (3 ft)

• Groene lijn ➂: ong. 2 m (7 ft)

• Groene lijn ➃: ong. 3 m (10 ft)

Voertuigbreedtelijnen ➄:

Geven de voertuigbreedte aan wanneer u achter-
uitrijdt.

Geschatte koerslijnen ➅:

Geven de geschatte koers aan wanneer u achteruit
rijdt. De geschatte koerslijnen worden weergege-
ven op de monitor wanneer u aan het stuurwiel

draait terwijl de schakelpook in de R-stand (achter-
uit) staat. De geschatte koerslijnen zullen zich ver-
plaatsen naarmate er aan het stuurwiel wordt ge-
draaid, maar worden niet weergegeven als het
stuurwiel zich in de neutrale stand bevindt.

De voertuigbreedtelijnen en de breedte die aange-
geven wordt door de geschatte koerslijnen zijn
groter dan de werkelijke breedte en koers.

VERSCHIL TUSSEN GESCHATTE EN
WERKELIJKE AFSTANDEN

WAARSCHUWING

De weergegeven koerslijnen en hun locatie op de
grond zijn alleen ter indicatie. Voorwerpen op op-
waartse of neerwaartse oppervlakken, of uitste-
kende voorwerpen bevinden zich in werkelijkheid
op afstanden die verschillen van de afstanden die
weergegeven worden op de monitor ten opzichte
van de richtlijnen (zie afbeeldingen). Kijk bij twijfel
achterom naar de voorwerpen tijdens het achter-
uitrijden, of parkeer de auto en stap uit om achter
de auto te kijken waar de voorwerpen zich precies
bevinden.

NAA1688 SAA1896Z
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Achteruit een steile helling oprijden

Wanneer u achteruit een helling oprijdt, worden de
afstandsrichtlijnen en de voertuigbreedtelijnen
dichterbij weergegeven dan de werkelijke afstand
eigenlijk is. Let erop dat in dit geval elk object op de
heuvel op de monitor dichterbij lijkt dan het in wer-
kelijkheid is.

Achteruit een steile helling afrijden

Wanneer u achteruit een helling afrijdt, worden de
afstandsrichtlijnen en de voertuigbreedtelijnen ver-
der weg weergegeven dan de werkelijke afstand
eigenlijk is. Let erop dat in dit geval elk object op de
heuvel op de monitor verder weg lijkt dan het in
werkelijkheid is.

Achteruit rijden in de buurt van een
uitstekend object

De geschatte koerslijnenjA raken het object in het
beeldscherm niet. Echter, het voertuig kan het object
raken als het over de werkelijke rijkoers uitsteekt.

NAA1675 NAA1676 SAA1923

Display, verwarming en airconditioning, en audiosysteem 4-5



Achteruitrijden achter een uitstekend
object

Punt jC wordt verder weg getoond dan punt jB op
het beeldscherm. Echter, punt jC ligt in werkelijkheid
even ver als puntjA . Het voertuig zou het object kun-
nen raken als het in die richting achteruitrijdtjA en als
het object uitsteekt over de werkelijke koers.

GESCHATTE KOERSLIJNEN
GEBRUIKEN BIJ HET PARKEREN

WAARSCHUWING

• Indien de banden vervangen zijn door banden
met verschillende afmetingen, dan kunnen de
geschatte koerslijnen mogelijk niet juist wor-
den weergegeven.

• Op besneeuwde of gladde wegen kunnen de ge-
schatte koerslijnen mogelijk verschillen van de
werkelijke koerslijnen.

• De weergegeven lijnen liggen iets meer naar
rechts omdat de achteruitrijcamera niet in het
midden van de achterkant van de auto is ge-
monteerd.

• Als de accu ontkoppeld wordt of leeg raakt,
worden de geschatte koerslijnen mogelijk on-
juist weergegeven. Doe als dit gebeurt het vol-
gende:

– Draai het stuurwiel van het ene uiteinde tot
het andere terwijl de motor draait.

– Rijd langer dan 5 minuten op een rechte weg.

• Wanneer u aan het stuurwiel draait terwijl de
contactschakelaar in deACC-stand staat, wor-
den de geschatte weglijnen misschien onjuist
weergegeven.

De voertuigbreedtelijnen en de geschatte koers-
lijnen worden in verhouding breder op het scherm
weergegeven dan de werkelijke breedte en koers
eigenlijk zijn.

1. Kijk voordat u parkeert of de parkeerplek veilig
is.

2. Het zicht achter de auto wordt op het scherm
weergegeven jA zoals afgebeeld wanneer u de

SAA1980 SAA1897
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schakelhendel in de R-stand (achteruit) heeft gezet.
Wanneer de achteruitrijmonitor geactiveerd wordt,
zullen de pictogrammen en meldingen mogelijk niet
direct getoond worden.

3. Rijd rustig achteruit en draai zodanig aan het
stuurwiel dat de geschatte koerslijnen jB in de
parkeerplek passenjC .

4. Bij het achteruit inrijden van de parkeerplaats
jC moet u ervoor zorgen het stuur zodanig te
draaien dat de voertuigbreedtelijnenjD parallel ko-
men te liggen aan de parkeerruimtejC .

5. Druk zodra de auto helemaal op de parkeer-
plaats geparkeerd is op de P-knop (parkeren) en
activeer de parkeerrem.

SAA1898

Display, verwarming en airconditioning, en audiosysteem 4-7



jA [Instellingen]-toets

jB <MENU>-knop

ACHTERUITRIJMONITORINSTEL-
LINGEN
De achteruitrijmonitorinstellingen kunnen met be-
hulp van de volgende procedure gewijzigd worden.

1. Druk op de <MENU>-knop jB op de INFINITI-
controller en tik op [Instellingen]jA op het voertui-
ginformatiedisplay.

2. Tik op [Camera]/[Scherm]

OPMERKING

De [Scherm]-instelling is alleen beschikbaar als
beelden van de camera op het scherm worden
weergegeven.

Beschikbare instellingen

Tekeningen en elementen die op het scherm wor-
den weergegeven kunnen mogelijk variëren afhan-
kelijk van het model.

[Camera]-[Geschatte koerslijnen]:

Als dit item aan staat worden geschatte koerslijnen
op het achteruitrijscherm getoond als de schakel-
hendel in de R-stand (achteruit) staat.

[Scherm]- [Helderheid]:

Stel de weergave-instellingen in door op [+] of [-]
te drukken.

[Scherm]- [Contrast]:

Stel de weergave-instellingen in door op [+] of [-]
te drukken.

[Scherm]- [Zwartniveau]:

Stel de weergave-instellingen in door op [+] of [-]
te drukken.

[Scherm]- [Tint]:

Stel de weergave-instellingen in door op [+] of [-]
te drukken.

[Scherm]- [Kleur]:

Stel de weergave-instellingen in door op [+] of [-]
te drukken.

NSD628
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[Scherm]- [Standaardinstellingen]:

Zet alle instellingen weer op de standaardinstel-
lingen.

BEPERKINGEN VAN DE
ACHTERUITRIJMONITOR

WAARSCHUWING

Hieronder staan de systeembeperkingen van de
achteruitrijmonitor. Nalaten om de auto te bedie-
nen in overeenstemming met deze systeembeper-
kingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

• Het systeem kan dode hoeken niet helemaal
zichtbaar maken en toont wellicht niet elk voor-
werp.

• Objecten onder de bumper en ter hoogte van de
bumperhoeken kunt u op de achteruitrijmonitor
niet zien, omdat het weergavebereik beperkt
is. Het systeem is niet in staat om kleine objec-
ten onder de bumper te tonen en toont moge-
lijk ook geen objecten die zich vlakbij de bumper
bevinden of op de grond liggen.

• Deafstand tot objecten dieweergegeven wordt
op de achteruitrijmonitor verschilt van de wer-
kelijke afstand, als gevolg van het gebruik van
een groothoeklens.

• Objecten die op de achteruitrijmonitor worden
getoond verschijnen tegenovergesteld ten op-
zichte van het beeld dat gezien wordt in de ach-
teruitkijkspiegel en de buitenspiegels.

• Gebruik de weergegeven lijnen als richtlijnen.
Deze lijnen hangen in hoge mate af van het aan-
tal inzittenden, brandstofniveau, huidige voer-
tuigpositie, conditie en helling van het wegdek.

• Controleer of de achterklep stevig is afgeslo-
ten voordat u achteruitrijdt.

• Bedek de achteruitrijcamera niet. De achteruit-
rijcamera is gemonteerd boven de kenteken-
plaat.

• Wanneer u de auto wast met een hogedrukrei-
niger, spuit dan niet rond de camera. Water zou
de camera kunnen binnendringen en condens-
vorming op de lens, storingen, brand of elektri-
sche schokken kunnen veroorzaken.

• Stoot niet tegen de camera. Het is een precisie-
instrument. U zou anders storing of schade
kunnen veroorzaken met brand of een elektri-
sche schok tot gevolg.

De volgende zijn beperkingen van het systeem en
vormen daarom geen storing:

• Bij zeer hoge of lage temperaturen komen de
beelden op het scherm mogelijk niet duidelijk
over. Dit is geen storing.

• Wanneer fel licht direct in de camera schijnt,
worden de beelden mogelijk niet duidelijk weer-
gegeven. Dit is geen storing.

• U kunt soms verticale lijnen waarnemen in de
beelden op het scherm. Deze worden veroor-
zaakt door een sterke weerkaatsing van licht op
de bumper. Dit is geen storing.

• Het scherm kan in de nabijheid van neonverlich-
ting soms flikkeren. Dit is geen storing.

• De kleuren van objecten op de achteruitrijmoni-
tor kunnen enigszins verschillen van de werke-
lijke kleuren. Dit is geen storing.

• Beelden op de monitor zijn mogelijk niet scherp
in een donkere omgeving. Dit is geen storing.

• Gebruik geen was op het cameravenster. Veeg
eventuele wasresten af met een schone doek
die is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel
opgelost in water.
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SYSTEEMONDERHOUD

LET OP

• Gebruik geen alcohol, benzine of verdunner om
de camera te reinigen. Dit veroorzaakt verkleu-
ring. Veeg de camera om te reinigen af met een
doek die is bevochtigd met een mild reinigings-
middel opgelost in water en veeg daarna af met
een droge doek.

• Beschadig de camera niet, want dit kan het mo-
nitorscherm nadelig beïnvloeden.

Als vuil, regen of sneeuw op de camera ➀ ophoopt,
zal de achteruitrijmonitor de beelden mogelijk niet
duidelijk weergeven. Veeg de camera schoon met
een doek die is bevochtigd met een mild reinigings-
middel opgelost in water en veeg daarna af met
een droge doek.

jA Around View Monitor-display

jB INFINITI-controller

jC <MENU>-knop

jD <CAMERA>-knop

WAARSCHUWING

Nalatigheid in het volgen van de waarschuwingen
en aanwijzingen voor correct gebruik van de
Around View Monitor kan ernstig letsel of de dood
tot gevolg hebben.

• De Around View Monitor is een handig hulp-
middel, maar het is geen vervanging voor het

NAA1688
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AROUND VIEW MONITOR (indien aanwezig)
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correct uitvoeren van handelingen met de auto,
omdat er gebieden zijn waarin objecten niet
worden weergegeven. Vooral de vier hoeken
van het voertuig geven dode hoeken weer waar
voorwerpen niet zichtbaar zijn in de boven-
weergave (bird's eye), voorweergave of achter-
weergave. Kijk altijd eerst zelf om u heen om er
zeker van te zijn dat het veilig is om te gaan
manoeuvreren voordat u de auto in beweging
brengt. Handel altijd rustig. Kijk altijd naar bui-
ten en in de spiegels om te zien of het veilig is
om de manoeuvres uit te voeren.

• De bestuurder is te allen tijde verantwoordelijk
voor de veiligheid van zichzelf en van anderen
tijdens het parkeren en manoeuvreren.

LET OP

Maak geen krassen op de lens wanneer u vuil of
sneeuw van de voorkant van de camera verwijdert.

De Around View Monitor is ontworpen om de be-
stuurder te helpen in verschillende situaties, zoals
bij het parkeren op een specifieke parkeerplaats of
het parallel inparkeren.

De monitor toont verschillende weergaven van de
positie van de auto op een gesplitst scherm. Niet
alle weergaven zijn altijd beschikbaar.

Beschikbare weergaven:

• Voorweergave

Een zicht van ongeveer 150° aan de voorzijde
van de auto.

• Achterweergave

Een zicht van ongeveer 150° aan de achterzijde
van de auto.

• Bovenweergave

Zicht rondom de auto in vogelperspectief.

• Voor-zijweergave

Zicht op de omgeving rond en vóór het wiel aan
voorpassagierszijde.

Om meerdere weergaven te kunnen tonen gebruikt
de Around View Monitor camera's ➀ in de grille, op
de buitenspiegels en net boven de kentekenplaat
achterop de auto.

DE AROUND VIEW MONITOR
BEDIENEN
Zet met de contactschakelaar in de ON-stand de
schakelhendel in de R-stand (achteruit) of druk op
de <CAMERA>-knop om de Around View Monitor
te bedienen. Wanneer de Around View Monitor ge-

activeerd wordt, zullen de pictogrammen en mel-
dingen mogelijk niet direct getoond worden.

Het scherm in de Around View Monitor keert auto-
matisch terug naar de vorige weergave 3 minuten
na het indrukken van de <CAMERA>-knop, wan-
neer de schakelhendel in een andere stand staat
dan de R-stand (achteruit).

Beschikbare weergaven

WAARSCHUWING

• U mag de afstandsrichtlijnen en de voertuig-
breedtelijnen alleen als referentie gebruiken
wanneer het voertuig op een vlak, verhard
wegdek rijdt. De afstand weergegeven op de
monitor dient alleen als richtlijn en kan afwij-
ken van de werkelijke afstand tussen het voer-
tuig en weergegeven objecten.

• Gebruik de weergegeven lijnen en de boven-
weergave als referentie. De lijnen en de boven-
weergave worden sterk beïnvloed door het
aantal inzittenden, brandstofniveau, huidige
voertuigpositie, de staat van het wegdek en het
hellingspercentage.

• Als de banden vervangen zijn door banden met
andere afmetingen, dan worden de geschatte
koerslijnen en de bovenweergave mogelijk on-
juist weergegeven.

• Wanneer u een heuvel oprijdt zijn de objecten
verder weg dan ze op de monitor lijken. Wan-
neer u een heuvel afrijdt zijn de objecten dich-
terbij dan ze op de monitor lijken.

NAA1689
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• Objecten die op de monitor worden getoond
verschijnen tegenovergesteld ten opzichte van
het beeld dat gezien wordt in de achteruitkijk-
spiegel en de buitenspiegels.

• Gebruik de spiegels of kijk naar buiten om de
afstand tot andere objecten correct in te schat-
ten.

• De afstand tussen objecten, weergegeven in de
achterweergave, verschilt van de werkelijke af-
stand vanwege het gebruik van een groothoek-
camera.

• Op besneeuwde of gladde wegen kunnen de ge-
schatte koerslijnen mogelijk verschillen van de
werkelijke koerslijnen.

• De voertuigbreedtelijnen en de geschatte
koerslijnen worden in verhouding breder op het
scherm weergegeven dan de werkelijke breedte
en koers eigenlijk zijn.

• De lijnen die worden weergegeven in de achter-
weergave zijn ietwat naar rechts georiënteerd,
omdat de achteruitrijcamera aan de achterzijde
van de auto niet precies in het midden is geïn-
stalleerd.

Voor- en achterweergaven:

Richtlijnen, die de voertuigbreedte aangeven en de
afstand tot objecten ten opzichte van de carros-
serielijn van de autojA , worden op de monitor weer-
gegeven.

Afstandsrichtlijnen:

Geven de afstand aan vanaf de voertuigcarrosserie.

• Rode lijn ➀: ong. 0,5 m (1,5 ft)

• Gele lijn ➁: ong. 1 m (3 ft)

• Groene lijn ➂: ong. 2 m (7 ft)

• Groene lijn ➃: ong. 3 m (10 ft)

Voertuigbreedtelijnen ➄:

Geven de voertuigbreedte aan wanneer u achter-
uitrijdt.

Geschatte koerslijnen ➅:

Geven de geschatte koers aan wanneer u het voer-
tuig bedient. De geschatte koerslijnen worden
weergegeven op de monitor wanneer er aan het
stuurwiel gedraaid wordt. De geschatte koerslijnen
zullen zich verplaatsen naarmate er aan het stuur-
wiel wordt gedraaid, maar worden niet weergege-
ven als de wielen zich in de rechtuitstand bevinden.

De voorweergave wordt niet getoond wanneer de
rijsnelheid hoger is dan 10 km/u (6 mph).

OPMERKING

Wanneer de monitor de voorweergave toont en
het stuurwiel ongeveer 90 graden of minder van-
uit de neutrale stand wordt gedraaid, dan worden
de geschatte koerslijnen zowel aan de linker- als
aan de rechterkant ➅ weergegeven. Wanneer u
het stuurwiel ongeveer 90° of meer draait, wordt
er alleen een lijn weergegeven aan de tegenover-
liggende zijde van de bocht.

SAA1840Z

Voorweergave

SAA1896Z

Achterweergave
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Bovenweergave:

WAARSCHUWING

• Objecten in de bovenweergave lijken verder
weg dan ze in werkelijkheid zijn.

• Grote objecten, zoals een stoeprand of een
voertuig, worden mogelijk onjuist uitgelijnd of
niet weergegeven op de grens tussen de gecom-
bineerde beelden.

• Objecten die zich boven de camera's bevinden
kunnen niet worden weergegeven.

• De bovenweergave kan mogelijk onjuist wor-
den uitgelijnd wanneer de positie van de camera
verandert.

• Een lijn op de grond wordt mogelijk onjuist uit-
gelijnd of niet herkend als recht als deze op de
overgang tussen de verschillende weergaven
komt te liggen. De onjuiste uitlijning neemt toe
naarmate de afstand tot de auto groter wordt.

De bovenweergave toont het zicht van boven de
auto om de bestuurder te helpen om de positie van
de auto te bevestigen.

Het voertuigpictogram ➀ geeft de voertuigpositie
weer.

OPMERKING

De grootte van het voertuigpictogram in de bird-
eye weergave in verhouding tot de omgeving kan
ietwat verschillen van de werkelijke situatie.

De gebieden die de camera's niet kunnen bestrijken
➁ worden zwart aangegeven.

De dode hoek ➁ wordt in het geel aangegeven ge-
durende enkele seconden nadat de bovenweergave
is getoond. Het zal uitsluitend de eerste keer nadat
de contactschakelaar op ON is gezet getoond wor-
den.

Wanneer de hoek van de auto een object nadert,
verschijnen de indicatoren van de hoeksensor ➂.

Voor-zijweergave:

Richtlijnen die de breedte en de voorkant van het
voertuig aangeven, worden op de monitor weerge-
geven.

De voertuigfrontlijn ➀ toont de voorkant van het
voertuig.

De voertuigzijlijn ➁ toont de voertuigbreedte, in-
clusief de buitenspiegels.

De verlengingen ➂ van zowel de front- ➀ als de
zijlijnen ➁ worden aangegeven door middel van
een groene stippellijn.

De indicator van de hoeksensor ➃ verschijnt wan-
neer een hoek van de auto een object nadert.

VERSCHIL TUSSEN GESCHATTE EN
WERKELIJKE AFSTANDEN
De weergegeven koerslijnen en hun locatie op de
grond zijn alleen ter indicatie. Voorwerpen op op-
waartse of neerwaartse oppervlakken, of uitste-
kende voorwerpen bevinden zich in werkelijkheid
op afstanden die verschillen van de afstanden die
weergegeven worden op de monitor ten opzichte
van de richtlijnen (zie afbeeldingen). Kijk bij twijfel
achterom naar de voorwerpen tijdens het achter-
uitrijden, of parkeer de auto en stap uit om achter
de auto te kijken waar de voorwerpen zich precies
bevinden.

NAA1681
SAA1842Z

Modellen met linkse besturing*
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Achteruit een steile helling oprijden

Wanneer u achteruit een helling oprijdt, worden de
afstandsrichtlijnen en de voertuigbreedtelijnen
dichterbij weergegeven dan de werkelijke afstand
eigenlijk is. Let erop dat in dit geval elk object op de
heuvel op de monitor dichterbij lijkt dan het in wer-
kelijkheid is.

Achteruit een steile helling afrijden

Wanneer u achteruit een helling afrijdt, worden de
afstandsrichtlijnen en de voertuigbreedtelijnen ver-
der weg weergegeven dan de werkelijke afstand
eigenlijk is. Let erop dat in dit geval elk object op de
heuvel op de monitor verder weg lijkt dan het in
werkelijkheid is.

Achteruit rijden in de buurt van een
uitstekend object

De geschatte koerslijnenjA raken het object in het
beeldscherm niet. Echter, het voertuig kan het object
raken als het over de werkelijke rijkoers uitsteekt.

NAA1675 NAA1676 SAA1923
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Achteruitrijden achter een uitstekend
object

Punt jC wordt verder weg getoond dan punt jB op
het beeldscherm. Echter, punt jC ligt in werkelijkheid
even ver als puntjA . Het voertuig zou het object kun-
nen raken als het in die richting achteruitrijdtjA en als
het object uitsteekt over de werkelijke koers.

GESCHATTE KOERSLIJNEN
GEBRUIKEN BIJ HET PARKEREN

WAARSCHUWING

• Indien de banden vervangen zijn door banden
met verschillende afmetingen, dan kunnen de
geschatte koerslijnen mogelijk niet juist wor-
den weergegeven.

• Op besneeuwde of gladde wegen kunnen de ge-
schatte koerslijnen mogelijk verschillen van de
werkelijke koerslijnen.

• De weergegeven lijnen liggen iets meer naar
rechts omdat de achteruitrijcamera niet in het
midden van de achterkant van de auto is ge-
monteerd.

• Als de accu ontkoppeld wordt of leeg raakt,
worden de geschatte koerslijnen mogelijk on-
juist weergegeven. Doe als dit gebeurt het vol-
gende:

– Draai het stuurwiel van het ene uiteinde tot
het andere terwijl de motor draait.

– Rijd langer dan 5 minuten op een rechte weg.

• Wanneer u aan het stuurwiel draait terwijl de
contactschakelaar in deACC-stand staat, wor-
den de geschatte weglijnen misschien onjuist
weergegeven.

De voertuigbreedtelijnen en de geschatte koers-
lijnen worden in verhouding breder op het scherm
weergegeven dan de werkelijke breedte en koers
eigenlijk zijn.

1. Kijk voordat u parkeert of de parkeerplek veilig
is.

2. Het zicht achter de auto wordt op het scherm
weergegeven jA zoals afgebeeld wanneer u de

SAA1980 SAA1897
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schakelhendel in de R-stand (achteruit) heeft gezet.
Wanneer de Around View Monitor geactiveerd
wordt, zullen de pictogrammen en meldingen mo-
gelijk niet direct getoond worden.

3. Rijd rustig achteruit en draai zodanig aan het
stuurwiel dat de geschatte koerslijnen jB in de
parkeerplek passenjC .

4. Bij het achteruit inrijden van de parkeerplaats
jC moet u ervoor zorgen het stuur zodanig te
draaien dat de voertuigbreedtelijnenjD parallel ko-
men te liggen aan de parkeerruimtejC .

5. Druk zodra de auto helemaal op de parkeer-
plaats geparkeerd is op de P-knop (parkeren) en
activeer de parkeerrem.

SCHAKELEN TUSSEN DE
VERSCHILLENDE WEERGAVEN
De weergave op het scherm van de Around View
Monitor kan geselecteerd worden door op
<CAMERA> te drukken of door de schakelhendel in
een andere stand te zetten.

Druk op de <CAMERA>-knop:

Wanneer er op de <CAMERA>-knop gedrukt wordt
terwijl een ander scherm dan het camerascherm
getoond wordt, zal de Around View Monitor in
werking treden en zullen de voorweergave en de
bovenweergave op het scherm verschijnen. Druk op
de <CAMERA>-knop om het display over te scha-
kelen op de voorweergave en voor-zijweergave.

SAA1898
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jA [Instellingen]-toets

jB <MENU>-knop

INSTELLINGEN VAN DE AROUND
VIEW MONITOR
De instellingen van de Around View Monitor kun-
nen door middel van de volgende procedure gewij-
zigd worden:

1. Druk op de <MENU>-knop jB op de INFINITI-
controller en tik op [Instellingen]jA op het voertui-
ginformatiedisplay.

2. Tik op [Camera]/[Scherm]

OPMERKING

De [Scherm]-instelling is alleen beschikbaar als
beelden van de camera op het scherm worden
weergegeven.

Beschikbare instellingen

Tekeningen en elementen die op het scherm wor-
den weergegeven kunnen mogelijk variëren afhan-
kelijk van het model.

[Camera]-[Moving Object Detection (MOD)]:

Inschakelen of uitschakelen van het detectiesys-
teem van bewegende voorwerpen (Moving Object
Detection (MOD)).

[Scherm]- [Helderheid]:

Stel de weergave-instellingen in door op [+] of [-]
te drukken.

[Scherm]- [Contrast]:

Stel de weergave-instellingen in door op [+] of [-]
te drukken.

NSD628
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[Scherm]- [Kleur]:

Stel de weergave-instellingen in door op [+] of [-]
te drukken.

[Scherm]- [Tint]:

Stel de weergave-instellingen in door op [+] of [-]
te drukken.

[Scherm]- [Zwartniveau]:

Stel de weergave-instellingen in door op [+] of [-]
te drukken.

[Scherm]- [Standaardinstellingen]:

Zet alle instellingen weer op de standaardinstel-
lingen.

BEPERKINGEN VAN DE AROUND
VIEW MONITOR

WAARSCHUWING

Hieronder staan de systeembeperkingen van de
Around View Monitor. Nalaten om de auto te be-
dienen in overeenstemming met deze systeembe-
perkingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

• Gebruik de Around View Monitor niet als de
buitenspiegel zich in de opgeslagen stand be-
vindt en controleer of de achterdeur goed ge-
sloten is wanneer u een handeling uitvoert met
behulp van de Around View Monitor.

• De zichtbare afstand tussen objecten die weer-
gegeven wordt op de Around View Monitor
verschilt van de werkelijke afstand.

• De camera's zijn geïnstalleerd op de voorgrille,
op de buitenspiegels en boven het nummerbord
aan achterzijde. Bedek de camera's niet.

• Wanneer u de auto wast met een hogedrukrei-
niger, spuit dan niet rond de camera's. Water
zou de camera kunnen binnendringen en con-
densvorming op de lens, storingen, brand of
elektrische schokken kunnen veroorzaken.

• Stoot niet tegen de camera's. Het zijn precisie-
instrumenten. U kunt een storing of schade ver-
oorzaken die kan leiden tot brand of een elek-
trische schok.

De volgende zijn beperkingen van het systeem en
vormen daarom geen storing:

• Er kan een kleinevertraging zijn wanneer u over-
schakelt tussen weergaven.

• Bij zeer hoge of lage temperaturen zullen de ob-
jecten op het scherm mogelijk niet duidelijk
weergegeven worden.

• Wanneer scherp licht direct op de camera
schijnt, worden de beelden mogelijk niet duide-
lijk weergegeven.

• Het scherm kan in de nabijheid van neonverlich-
ting soms flikkeren.

• De kleuren van objecten op de Around View
Monitor kunnen enigszins verschillen van de
werkelijke kleuren.

• Objecten op de monitor zijn mogelijk niet duide-
lijk en de kleur van het object kan mogelijk ver-
schillen in een donkere omgeving.

• Er kunnen verschillen in scherpte voorkomen
tussen de beelden van de bovenweergave die
afkomstig zijn van de verschillende camera's.

• Als er vuil, regen of sneeuw op de camera komt,
zal deAround ViewMonitor de voorwerpen mo-
gelijk niet duidelijk weergeven. Reinig de ca-
mera.

• Gebruik geen carrosseriewas op de cameralens.
Veeg was af met een schone doek die u bevoch-
tigd heeft met een verdund en mild schoon-
maakmiddel, en veeg dan af met een drogedoek.
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Er zijn bepaalde gebieden rond de auto waar het
systeem niet in staat is om objecten te signaleren
en ook niet waarschuwt voor bewegende objecten.
Wanneer de voorweergave of de achterweergave
getoond wordt, kan een voorwerp dat zich onder
de bumper of op de grond bevindt mogelijk niet
waargenomen worden ➀. Wanneer de boven-
weergave getoond wordt, zal een groot object dat

zich dichtbij de rand ➂ van de verschillende zicht-
velden van de camera's bevindt niet op de monitor
➁ verschijnen.

Systeem tijdelijk niet beschikbaar

De weergave van het pictogram [ ! ] op het scherm
duidt op abnormale omstandigheden in de Around
View Monitor. Dit zal het normale gebruik van de
auto niet belemmeren, hoewel het systeem nage-
keken moet worden door een INFINITI Center of
erkend garagebedrijf.

Wanneer het pictogram [ X ] op het scherm ver-
schijnt, worden de camerabeelden mogelijk beïn-
vloed door tijdelijke elektronische storingen veroor-
zaakt door omliggende apparaten. Dit zal het nor-
male gebruik van de auto niet belemmeren, hoewel
het systeem nagekeken moet worden door een
INFINITI Center of erkend garagebedrijf wanneer
het vaker voorkomt.

NAA1690

NAA1677

NAA1678
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SYSTEEMONDERHOUD

LET OP

• Gebruik geen alcohol, benzine of verdunner om
de camera te reinigen. Dit veroorzaakt verkleu-
ring. Veeg de camera om te reinigen af met een
doek die is bevochtigd met een mild reinigings-
middel opgelost in water en veeg daarna af met
een droge doek.

• Beschadig de camera niet, want dit kan het mo-
nitorscherm nadelig beïnvloeden.

Als er vuil, regen of sneeuw op een camera ➀ komt,
zal de Around View Monitor de voorwerpen moge-
lijk niet duidelijk weergeven. Veeg de camera's
schoon met een doek die is bevochtigd met een mild
reinigingsmiddel en veeg daarna af met een droge
doek.

jA Around View Monitor-display

jB INFINITI-controller

jC <MENU>-knop

jD <CAMERA>-knop

WAARSCHUWING

Nalatigheid in het volgen van de waarschuwingen
en aanwijzingen voor correct gebruik van het Mo-
ving Object Detection-systeem kan ernstig letsel
of de dood tot gevolg hebben.

• Het MOD-systeem is geen vervanging voor een
juiste bediening van de auto en is niet ontwor-

NAA1689

NSD622

MOVING OBJECT DETECTION (indien aanwezig)
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pen om botsingen met obstakels in de nabijheid
van de auto te voorkomen. Gebruik tijdens het
manoeuvreren altijd de buitenspiegels en de
achteruitkijkspiegel en draai uw hoofd om naar
buiten te kijken en te controleren of de manoeu-
vres veilig uitgevoerd kunnen worden.

• Het systeem wordt uitgeschakeld bij snelheden
boven de 8 km/u (5 MPH). Het wordt opnieuw
ingeschakeld bij lagere snelheden.

• Het MOD-systeem is niet ontworpen om stil-
staande voorwerpen rond de auto te detecte-
ren.

Het Moving Object Detection-systeem (MOD) in-
formeert de bestuurder over de aanwezigheid van
bewegende objecten rond de auto tijdens het uitrij-
den van een garage, het parkeren op een parkeer-
plaats en in andere gelijksoortige situaties.

Het MOD-systeem detecteert bewegende objec-
ten door middel van beeldverwerkingstechnologie
die wordt toegepast op de beelden die op het dis-
play worden weergegeven.

BEDIENING VAN HET
MOD-SYSTEEM
Het MOD-systeem wordt automatisch ingescha-
keld onder de volgende omstandigheden:

• Wanneer de schakelhendel in de R-stand (ach-
teruit) wordt gezet. Wanneer de schakelhendel
in de R-stand (achteruit) wordt gezet om de
Around View Monitor en het MOD-systeem te
activeren, zullen de pictogrammen en meldin-
gen mogelijk niet direct getoond worden.

• Wanneer de <CAMERA>-knop wordt ingedrukt
om vanuit een ander scherm te schakelen naar
de camerabeelden op het display.

• Wanneer de rijsnelheid onder ongeveer 8 km/u
(5 mph) daalt.

• Wanneer de contactschakelaar in de OFF-stand
en vervolgens terug in de ON-stand wordt ge-
zet.

OPMERKING

• Het MOD-systeem detecteert geen bewe-
gende objecten in de voor-zijweergave. In deze
weergave wordt het MOD-pictogram niet op
het scherm getoond.

• Wanneer het waarschuwingssignaal van de so-
narfunctie klinkt, zal het MOD-systeem geen
geluidssignaal geven.

*: Bij modellen met rechtse besturing zal de scher-
mindeling tegenovergesteld zijn.

Het MOD-systeem werkt in de volgende omstan-
digheden wanneer de cameraweergave wordt ge-
toond:

Wanneer de schakelhendel in de R-stand (achter-
uit) staat en de rijsnelheid lager is dan ongeveer 8
km/u (5 MPH), detecteert het MOD-systeem be-
wegende objecten in de cameraweergave. Het
MOD-systeem werkt niet als de achterklep open-
staat.

Wanneer het MOD-systeem bewegende objecten
detecteert in de buurt van de auto zal er een ge-
luidssignaal klinken en verschijnt er een geel kader
➀ op de monitor.

Zolang hetMOD-systeem bewegendeobjecten de-
tecteert, blijft het gele kader op het scherm zicht-
baar.

Het gele kader ➀ verschijnt bij elk aanzicht in de
achterweergave.

NAA1679

Bovenweergave*

NAA1680

Voorweergave/achterweergave*

Display, verwarming en airconditioning, en audiosysteem 4-21



Een blauw <MOD>-pictogram wordt getoond in de
weergave waarin het MOD-systeem werkzaam is.
Een grijs MOD-pictogram wordt getoond in de
weergave waarin het systeem niet werkzaam is.

jA [Instellingen]-toets

jB <MENU>-knop

MOD-INSTELLING
Instellingen voor het MOD-systeem kunnen via de
volgende procedure gewijzigd worden.

1. Druk op de <MENU>-knop jB op de INFINITI-
controller en tik op [Instellingen]jA op het voertui-
ginformatiedisplay.

2. Tik op [Camera/Weergave]

NSD628
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3. Tik op [Bewegend object].

4. Hiermee kan het MOD-system aan- of uitgezet
worden.

BEPERKINGEN VAN HET
MOD-SYSTEEM

WAARSCHUWING

Hieronder worden de beperkingen van het MOD-
systeem genoemd. Nalaten om de auto te bedie-
nen in overeenstemming met deze systeembeper-
kingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

• Gebruik het MOD-systeem niet wanneer een
aanhangwagen gesleept wordt (indien beschik-
baar). Het systeem werkt dan mogelijk niet
goed.

• Te veel lawaai (zoals het volume van het audio-
systeem of een open raampje) kan het geluids-
signaal verstoren, zodat het mogelijk niet ge-
hoord wordt.

• De prestaties van het MOD-systeem kunnen
worden beperkt door omgevingsomstandighe-
den en de aanwezigheid van objecten in de na-
bijheid van de auto, bijvoorbeeld:

– Wanneer er weinig contrast is tussen de
achtergrond en de bewegende objecten.

– In aanwezigheid van een knipperende licht-
bron.

– In aanwezigheid van fel licht, zoals de kop-
lampen van een andere auto of zonlicht.

– Wanneer de camera niet op de gebruikelijke
manier gericht is, bijvoorbeeld wanneer het
spiegeltje is ingeklapt.

– Wanneer de cameralens bedekt is door vuil,
waterdruppels of sneeuw.

– Wanneer de plaats van de bewegende ob-
jecten op het display niet is veranderd.

• Het MOD-systeem is mogelijk in staat
bepaalde factoren te detecteren, zoals
vloeiende waterdruppels op de cameralens,
witte rook uit de uitlaat, bewegende schadu-
wen, enz.

• Het MOD-systeem werkt mogelijk niet goed
afhankelijk van de snelheid, richting, afstand of
vorm van de bewegende objecten.

• Als uw auto schade oploopt aan de onderdelen
waarop de camera's geïnstalleerd zijn waar-
door deze onjuist uitgelijnd of gebogen raken,
kan het sensorgebied veranderen en kan het
MOD-systeem objecten mogelijk niet goed
meer detecteren.

• Bij zeer hoge of lage temperaturen zullen de ob-
jecten op het scherm mogelijk niet duidelijk
weergegeven worden. Dit is geen storing.

STORING IN HET MOD-SYSTEEM
Het blauwe MOD-pictogram wordt oranje in een
van de volgende gevallen:

• Wanneer het systeem een storing heeft.

• Wanneer de temperatuur van de onderdelen
zeer hoog wordt (het pictogram knippert).

Als het pictogram oranje blijft branden, laat het
MOD-systeem dan nakijken door een INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf.

SYSTEEMONDERHOUD
LET OP

• Gebruik geen alcohol, benzine of verdunner om
de camera's te reinigen. Dit veroorzaakt ver-
kleuring. Reinig de camera's met een doek die is
bevochtigd met een mild verdund reinigings-
middel en veeg daarna af met een droge doek.

• Beschadig de camera's niet, want dit kan het
monitorscherm nadelig beïnvloeden.

Als vuil, regen of sneeuw zich ophoopt op een van
de camera's ➀, werkt het MOD-systeem mogelijk
niet goed. Veeg de camera's schoon met een doek
die is bevochtigd met een mild reinigingsmiddel en
veeg daarna af met een droge doek.

NAA1689
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MIDDENVENTILATIEROOSTERS

Open/sluit de ventilatieroosters door aan het re-
gelwiel te draaien.

Pas de luchtstroomrichting van de ventilatieroos-
ters aan met de centrale knop (omhoog/omlaag,
links/rechts).

ZIJVENTILATIEROOSTERS

Open/sluit de ventilatieroosters door aan het re-
gelwiel te draaien.

Pas de luchtstroomrichting van de ventilatieroos-
ters aan met de centrale knop (omhoog/omlaag,
links/rechts).

VENTILATIEROOSTERS ACHTERIN
(indien aanwezig)

Open/sluit de ventilatieroosters door aan het re-
gelwiel te draaien.

Pas de luchtstroomrichting van de ventilatieroos-
ters aan met de centrale knop (omhoog/omlaag,
links/rechts).

WAARSCHUWING

• De verwarming en airconditioning werken al-
leen als de motor draait.

• Laat kinderen en hulpbehoevende volwassenen
nooit alleen in de auto achter. Laat ook geen
huisdieren onbewaakt achter. Zij kunnen per
ongeluk schakelaars of bedieningen activeren
en zo anderen of zichzelf ernstig letsel toebren-
gen. Bij warm en zonnig weer kan de tempera-
tuur in een afgesloten voertuig al snel zo hoog
oplopen dat mensen of huisdieren ernstig of
zelfs dodelijk letsel kunnen oplopen.

• Gebruik de recirculatiemodus niet gedurende
langere tijd. De lucht in het interieur kan dan
muf worden en de ramen kunnen beslaan.

• Gebruik de bediening voor de verwarming en
airconditioning niet terwijl u rijdt, zodat uw
aandacht niet wordt afgeleid van het verkeer.

De verwarming en de airconditioning werken ter-
wijl de motor draait. De aanjager werkt ook als de
motor uitstaat en de contactschakelaar in de ON-
stand staat.

OPMERKING

• Bij ingeschakelde airconditioning (indien aan-
wezig) vindt condensvorming plaats in het sys-
teem en het daaruit voortvloeiende condens-
water wordt veilig afgevoerd onder de auto.

Het is dus normaal als u plasjes water terug-
vindt onder het voertuig.

NAA1636

Midden

NAA1637

Zijkant

NAA1635

Achter

VENTILATIEROOSTERS VERWARMING EN
AIRCONDITIONING
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• Luchtjes van binnen en buiten het voertuig kun-
nen zich ophopen in de airconditionereenheid.
Deze luchtjes kunnen vervolgens het interieur
binnendringen via de ventilatieroosters.

Gebruik tijdens het parkeren de bedieningen
van verwarming en airconditioning om delucht-
recirculatiemodus uit te zetten zodat er frisse
lucht het interieur binnenstroomt. Op deze ma-
nier vermindert u de luchtjes in het voertuig.

Houd u aan de aanbevolen instellingen die op de
volgende pagina's beschreven worden. Anders zou-
den de ramen kunnen beslaan. Om te voorkomen
dat ramen beslaan

• Klimaatregeling even uitzetten.

• Luchtrecirculatie even uitzetten.

• Koeling met luchtontvochtigingsfunctie aanzet-
ten.

• Voorruitontwaseming kort aanzetten als dat
nodig is.

De airconditioning/automatische klimaatregeling
regelt de temperatuur en het vochtigheidsniveau in
het interieur van de auto en filtert ongewenste
stoffen uit de lucht.

De airconditioning/automatische klimaatregeling
kan alleen gebruikt worden als de motor aan staat.
Optimale werking is alleen mogelijk als de zijramen
dicht zijn.

De restwarmtefunctie (indien aanwezig) kan alleen
geactiveerd of uitgeschakeld worden als het con-

tact uit staat (zie “Restwarmtefunctie (indien
aanwezig)” verderop in dit hoofdstuk).

Zorg altijd dat de ventilatiekleppen achter het zij-
paneel onbelemmerd zijn. Anders kan de auto niet
goed geventileerd worden.

OPMERKING

• Ventileer de auto kort bij warm weer. Hierdoor
wordt het koelproces versneld en wordt de ge-
wenste temperatuur in de auto sneller bereikt.

• Het geïntegreerde filter filtert de meeste stof-
deeltjes en roetdeeltjes en alle pollen uit de
lucht. Bij automatische klimaatregeling worden
verontreinigende gassen en geuren ook vermin-
derd. Als een filter verstopt is, wordt er minder
lucht het interieur van de auto ingeblazen.
Daarom moet u zich altijd houden aan het in-
terval voor vervanging van het filter zoals aan-
gegeven in het Onderhoudsboekje. Aangezien
dit afhankelijk is van omgevingsomstandighe-
den, zoals zware luchtverontreiniging, kan dit
interval korter zijn dan aangegeven in het On-
derhoudsboekje.

• Onder bepaalde omgevingsomstandigheden
kan de restwarmtefunctie (indien aanwezig)
één uur nadat de sleutel is verwijderd automa-
tisch geactiveerd worden om de automatische
klimaatregeling te drogen. De auto wordt dan
30 minuten geventileerd.
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AIRCONDITIONINGSSYSTEEM

➀ Regelt de temperatuur

➁ Ontdooit/ontwasemt de voorruit

➂ Regelt de luchtverdeling

➃ Zet luchtrecirculatie aan/uit

➄ Regelt de luchtstroom

➅ Zet koelen met luchtontvochtiging aan/uit

➆ Zet achterruitontwaseming aan/uit

Bedieningswenken

Hieronder staan een aantal tips en aanbevelingen
voor optimaal gebruik van de airconditioning:

• Zet de airconditioning aan door de regelknop ➄
rechtsom te draaien tot de gewenste stand (be-
halve stand 0)

• Zet de temperatuur op 22o C

• Aanbeveling om te voorkomen dat ramen be-
slaan bij lage buitentemperaturen of bij regen:
zet het m koelen met luchtontvochtigings-
functie aan. Zet de luchtverdeling op m en
zet m en m uit als dat mogelijk is. Zet
luchtrecirculatie uit m .

Stel de luchtstroomregeling ➄ in tussen 3 en 6.

• Aanbeveling voor snel koelen of verwarmen van
het interieur: zet luchtstroomregeling ➄ kort op
een instelling tussen 3 en 6.

• Aanbeveling voor het aanhouden van een con-
stante temperatuur in het interieur: zet de lucht-
stroomregeling ➄ op een instelling tussen 1 en
3.

• Aanbeveling voor luchtverdeling in de winter:
selecteer de m -stand en de m -stand.
Aanbeveling voor luchtverdeling in de zomer:
selecteer de m -stand of de m -stand en
dem -stand.

• Gebruik de functie voor “Voorruitontwaseming”
kort totdat de voorruit weer helder is

NAA1644
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• Gebruik de luchtrecirculatie alleen even kort als
er bijv. ongewenste geuren van buiten de auto
binnenkomen of wanneer u in een tunnel rijdt.
De ramen zouden anders kunnen beslaan om-
dat er bij luchtrecirculatie geen frisse lucht in de
auto gelaten wordt

• Als u de instellingen voor de klimaatregeling wij-
zigt, verschijnt de statusweergave van de kli-
maatregeling ongeveer drie seconden onderaan
het scherm op het middendisplay (zie aparte
bedieningsaanwijzingen). U ziet de huidige in-
stellingen van de verschillende klimaatrege-
lingsfuncties.

De airconditioning aan-/uitzetten

Zorg dat de contactschakelaar in de stand ON
staat.

Aanzetten: draai de regelknop ➄ rechtsom tot de
gewenste stand (behalve stand 0).

Uitzetten: draai de regelknop➄ linksom naar stand
0.

Koeling met luchtontvochtigingsfunctie
aan-/uitzetten

Als u de “Koelen met luchtontvochtiging”-functie
uitzet wordt de lucht in de auto niet gekoeld. De
lucht in de auto wordt ook niet ontvochtigd. De
ramen zouden dan sneller kunnen beslaan. Zet de
“Koelen met luchtontvochtiging”-functie daarom
alleen maar kort uit.

De “Koelen met luchtontvochtiging”-functie is al-
leen beschikbaar als de motor aan staat. De lucht in
de auto wordt gekoeld en ontvochtigd op basis van
de geselecteerde temperatuur.

Condens kan als de koeling aan staat van de onder-
kant van de auto druppelen. Dit is normaal en wijst
niet op een storing.

Aanzetten:

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat branden.

Uitzetten:

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat uit. De “Koelen met luchtontvoch-
tiging”-functie heeft een uitschakelvertragings-
functie.

Problemen met de “Koelen met
luchtontvochtiging”-functie:

Probleem: Het controlelampje in de m -knop
knippert driemaal of blijft uit. De koeling met lucht-
ontvochtiging kan niet ingeschakeld worden.

Oorzaak en oplossing: De functie voor koeling met
luchtontvochtiging is uitgeschakeld door een sto-
ring. Ga bij een INFINITI Center of een erkend ga-
ragebedrijf langs.

De temperatuur instellen

U kunt de temperatuur instellen voor de hele auto.
De ingestelde temperatuur wordt automatisch
aangehouden.

Om de temperatuur te verhogen of verlagen: draai
de regelknop ➀ linksom of rechtsom. Verander de
temperatuurinstelling alleen in kleine stapjes. Begin
bij 22o C.

Luchtverdeling instellen
m Stuurt luchtstroom door de

ontwasemroosters.

m Stuurt luchtstroom door de midden- en
zijroosters.

m Stuurt luchtstroom door de
ventilatieroosters in de voetenruimte.

OPMERKING

• U kunt ook meerdere luchtverdelingsinstellin-
gen tegelijkertijd selecteren. Druk daarvoor
meerdere luchtverdelingsknoppen in. De lucht
wordt dan door meerdere ventilatieroosters
geleid.

• De luchtstroom wordt, ongeacht de luchtver-
delingsinstelling, altijd door de zijroosters ge-
leid. De zijroosters kunnen alleen gesloten wor-
den als de verstelknoppen rechtsom zijn
gedraaid totdat ze vastklikken.

Luchtverdeling instellen:

1. Zorg dat de motor draait.

2. Druk een of meerdere van de knoppen m ,
m , of m in. Het bijbehorende controle-
lampje gaat dan branden.
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Luchtstroom regelen

1. Zorg dat de contactschakelaar in de stand ON
staat.

2. Om de luchtstroom te verhogen of verlagen:
draai de regelknop ➄ linksom of rechtsom.

De voorruit ontwasemen

U kunt deze functie gebruiken om de voorruit te
ontdooien of de binnenkant van de voorruit en zij-
ramen te ontwasemen.

OPMERKING

Gebruik de “Voorruitontwaseming”-functie
slechts totdat de voorruit weer schoon is.

“Voorruitontwaseming”-functie aanzetten:

Zorg dat de contactschakelaar in de stand ON
staat.

Aanzetten: druk op de m -knop. Het controle-
lampje in dem -knop gaat branden.

De klimaatregeling schakelt over op de volgende
functies:

• Hoge luchtstroom

• Hoge temperatuur

• Luchtverdeling naar voorruit en zijramen voorin

• Luchtrecirculatie uit

OPMERKING

• De “Voorruitontwaseming”-functie stelt de
aanjager automatisch zodanig in dat optimale
ontwasemingsresultaten worden verkregen.
Daardoor kan de luchtstroom automatisch toe-
nemen of afnemen na het indrukken van de
m -knop.

• U kunt deaanjager ook handmatig instellen ter-
wijl de “Voorruitontwaseming” werkt. Draai de
luchtstroomregelknop ➄ linksom of rechtsom.

“Voorruitontwaseming”-functie uitzetten:

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat uit. De voorgaande instellingen
worden opnieuw geactiveerd. De luchtrecirculatie
blijft uitgeschakeld.

of

Draai de temperatuurregelknop ➀ linksom of
rechtsom.

Beslagen ramen ontwasemen

Ramen die aan de binnenkant zijn beslagen:

1. Zet de m “Koelen met luchtontvochtiging”-
functie aan.

2. Zet als de ramen nog steeds beslaan de m
“Voorruitontwaseming”-functie aan.

OPMERKING

Selecteer deze instelling alleen totdat de voorruit
weer helder is.

Ramen die aan de buitenkant zijn beslagen:

1. Zet de ruitenwissers aan.

2. Zet de luchtverdeling op m of m .

OPMERKING

Selecteer deze instelling alleen totdat de ramen
weer helder zijn.

Luchtrecirculatie

U kunt de invoer van frisse lucht uitschakelen als er
onprettige geuren van buiten komen. De reeds aan-
wezige lucht zal dan in de auto gerecirculeerd wor-
den.

Als u luchtrecirculatie aanzet, beslaan de ramen
wellicht sneller, vooral bij lage temperaturen. Ge-
bruik de luchtrecirculatie daarom altijd maar kort
om te voorkomen dat de ramen beslaan.

Luchtrecirculatie aanzetten:

Zorg dat de contactschakelaar in de stand ON
staat.

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat branden.

Luchtrecirculatie uitzetten:

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat uit.

OPMERKING

Luchtrecirculatie wordt automatisch uitgezet:

• Na ongeveer vijf minuten bij een buitentempe-
ratuur onder ongeveer 7oC.
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• Na ongeveer vijf minuten als de “Koelen met
luchtontvochtiging”-functie is uitgeschakeld.

• Na ongeveer 30 minuten bij een buitentempe-
ratuur boven ongeveer 7oC als de koeling met
luchtontvochtiging aan staat.

ECO Stop/Start-systeem

Als de motor automatisch wordt uitgezet, werkt de
klimaatregeling slechts met beperkt vermogen. Als
u dan volledig vermogen van de klimaatregeling wil,
kunt u de Stop/Start-functie uitschakelen door op
de ECO-knop te drukken (zie “ECO Stop/Start-
systeem (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Star-
ten en rijden”).
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AUTOMATISCHE
KLIMAATREGELING (GESCHEIDEN)

➀ Regelt de temperatuur, links

➁ Zet klimaatregeling op automatische stand

➂ Ontwasemt de voorruit

➃ Verhoogt de luchtstroom

➄ Regelt de luchtverdeling

➅ Beeldscherm

➆ Zet luchtrecirculatie aan/uit

➇ Zet klimaatregeling aan/uit

➈ Regelt de temperatuur, rechts

➉ Zet de maximale koelfunctie aan/uit

j11 Zet koelen met luchtontvochtiging aan/uit

j12 Vermindert de luchtstroom

j13 Zet achterruitverwarming aan/uit

j14 Zet de gescheiden temperatuurregeling aan/
uit

NAA1705

Type A
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➀ Regelt de temperatuur, links

➁ Zet klimaatregeling op automatische stand

➂ Ontwasemt de voorruit

➃ Verhoogt de luchtstroom

➄ Regelt de luchtverdeling

➅ Beeldscherm

➆ Zet luchtrecirculatie aan/uit

➇ Zet klimaatregeling aan/uit

➈ Regelt de temperatuur, rechts

➉ Zet restwarmtefunctie aan/uit

j11 Zet koelen met luchtontvochtiging aan/uit

j12 Vermindert de luchtstroom

j13 Zet achterruitverwarming aan/uit

j14 Zet de gescheiden temperatuurregeling aan/
uit

Bedieningswenken

Hieronder volgen een aantal tips en aanbevelingen
om u in staat te stellen het maximale uit uw auto-
matische klimaatregeling te halen:

• Zet klimaatregeling aan met de m -knop en
de m -knop. De controlelampjes in de
m -knop en dem -knop gaan branden.

• Zet de temperatuur op 22o C

• Gebruik de “Voorruitontwaseming”-functie
kort totdat de voorruit weer helder is.

• Gebruik de luchtrecirculatie alleen even als er
bijvoorbeeld ongewenste geuren de auto bin-
nenkomen of wanneer u in een tunnel rijdt. De
ramen zouden anders kunnen beslaan omdat er
bij luchtrecirculatie geen frisse lucht in de auto
gelaten wordt

• Gebruik dem -functie om de temperatuurin-
stelling voor de bestuurderszijde ook toe te pas-
sen aan de voorpassagierszijde. Het controle-
lampje in dem -knop gaat uit.

• Gebruik de restwarmtefunctie (indien aanwe-
zig) als u het interieur van de auto wilt verwar-
men of ventileren wanneer het contact uit staat.
De restwarmtefunctie kan alleen geactiveerd of
uitgeschakeld worden als het contact uit staat.

NAA1643

Type B (indien aanwezig)
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• Als u de instellingen van de klimaatregeling wij-
zigt, verschijnt de statusweergave van de kli-
maatregeling ongeveer drie seconden onderaan
het scherm op het middendisplay (zie aparte
bedieningsaanwijzingen). U ziet de huidige in-
stellingen van de verschillende klimaatrege-
lingsfuncties.

ECO Stop/Start-systeem

Als de motor automatisch wordt uitgezet, werkt de
klimaatregeling slechts met beperkt vermogen. Als
u dan volledig vermogen van de klimaatregeling wil,
kunt u de Stop/Start-functie uitschakelen door op
de ECO-knop te drukken (zie “ECO Stop/Start-
systeem (indien aanwezig)” in hoofdstuk “5. Star-
ten en rijden”).

Automatische klimaatregeling
aan-/uitzetten

Als de klimaatregeling wordt uitgezet, worden de
luchttoevoer en luchtrecirculatie ook uitgezet. An-
ders zouden de ramen kunnen beslaan. Zet de kli-
maatregeling daarom maar kort uit.

Zorg dat de contactschakelaar in de stand ON
staat.

Aanzetten:

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat branden. Luchtstroom en lucht-
verdeling worden in de automatische modus gezet.

of

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat uit. De voorgaande instellingen
worden opnieuw geactiveerd.

Uitzetten:

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat branden.

OPMERKING

Automatische klimaatregeling: zet de klimaatre-
geling hoofdzakelijk aan met dem -knop.

Koeling met luchtontvochtigingsfunctie
aan-/uitzetten

Als u de “Koelen met luchtontvochtiging”-functie
uitzet wordt de lucht in de auto niet gekoeld. De
lucht in de auto wordt ook niet ontvochtigd. De
ramen zouden dan sneller kunnen beslaan. Zet de
“Koelen met luchtontvochtiging”-functie daarom
alleen maar kort uit.

De “Koelen met luchtontvochtiging”-functie is al-
leen beschikbaar als de motor aan staat. De lucht in
de auto wordt gekoeld en ontvochtigd op basis van
de geselecteerde temperatuur.

Condens kan als de koeling aan staat van de onder-
kant van de auto druppelen. Dit is normaal en wijst
niet op een storing.

Aanzetten:

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat branden.

Uitzetten:

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat uit. De “Koelen met luchtontvoch-
tiging”-functie heeft een uitschakelvertragings-
functie.

Problemen met de “Koelen met
luchtontvochtiging”-functie:

Probleem: Het controlelampje in de m -knop
knippert driemaal of blijft uit. De koeling met lucht-
ontvochtiging kan niet ingeschakeld worden.

Oorzaak en oplossing: De functie voor koeling met
luchtontvochtiging is uitgeschakeld door een sto-
ring. Ga bij een INFINITI Center of een erkend ga-
ragebedrijf langs.

Automatische klimaatregeling op de
automatische stand zetten

Alleen bij automatische klimaatregeling werkt de
“Automatisch regelen van klimaat”-functie.

In de automatische stand wordt de ingestelde tem-
peratuur automatisch aangehouden op een con-
stant niveau. Het systeem regelt automatisch de
temperatuur van de lucht die de auto ingeblazen
wordt, alsmede de luchtstroom en de luchtverde-
ling.
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De automatische stand werkt optimaal als de “Koe-
len met luchtontvochtiging”-functie geactiveerd is.
Als u wilt, kan koeling met luchtontvochtiging ook
uitgeschakeld worden.

Als u de “Koelen met luchtontvochtiging”-functie
uitzet wordt de lucht in de auto niet gekoeld. De
lucht in de auto wordt ook niet ontvochtigd. De
ramen zouden dan sneller kunnen beslaan. Zet de
“Koelen met luchtontvochtiging”-functie daarom
alleen maar kort uit.

Klimaatregeling op de automatische stand zetten:

Zorg dat de contactschakelaar in de stand ON
staat.

Stel de gewenste temperatuur in.

Aanzetten: druk op de m -knop. Het controle-
lampje in de m -knop gaat branden. Automati-
sche luchtverdeling en luchtstroomregeling zijn nu
ingeschakeld.

Om over te schakelen op de handmatige stand: druk
op dem -knop of dem -knop

of

Druk op dem -knop of dem -knop. Het con-
trolelampje in de m -knop gaat uit. Automati-
sche luchtverdeling en luchtstroomregeling zijn nu
uitgeschakeld.

De temperatuur instellen

Er kunnen verschillende temperaturen ingesteld
worden voor de bestuurderszijde en de voorpas-
sagierszijde. De ingestelde temperatuur wordt au-
tomatisch aangehouden.

Zorg dat de contactschakelaar in de stand ON
staat.

Om de temperatuur te verhogen of verlagen: draai
de regelknop ➀ of ➈ linksom of rechtsom. Veran-
der de temperatuurinstelling alleen in kleine stap-
jes. Begin bij 22o C.

Luchtverdeling instellen
m Stuurt luchtstroom door de

ontwasemroosters.

m Stuurt luchtstroom door de midden- en
zijroosters.

m Stuurt luchtstroom door de
ventilatieroosters in de voetenruimte.

m Stuurt luchtstroom door de midden- en
zijroosters, en ook door de
ventilatieroosters in de voetenruimte.

m Stuurt luchtstroom door de midden- en
zijroosters, en ook door de
ontwasemroosters.

m Stuurt luchtstroom door de
ventilatieroosters in de voetenruimte en
door de ontwasemroosters.

m Stuurt luchtstroom door de
ontwasemroosters, de midden- en
zijroosters en ook door de
ventilatieroosters in de voetenruimte.

OPMERKING

De luchtstroom wordt, ongeacht de lucht-
verdelingsinstelling, altijd door de zijroos-

ters geleid. De zijroosters kunnen alleen ge-
sloten worden als de verstelknoppen
rechtsom zijn gedraaid totdat ze vastklik-
ken.

Luchtverdeling instellen:

1. Zorg dat de motor draait.

2. Druk de m -knop of de m -knop herhaal-
delijk in totdat het gewenste symbool op het
display verschijnt.

Luchtstroom regelen

1. Zorg dat de contactschakelaar in de stand ON
staat.

2. Om de luchtstroom te verhogen of verlagen:
druk op dem -knop of dem -knop.

Gescheiden temperatuurregeling aan/uit

Deze functie is alleen beschikbaar bij automatische
klimaatregeling.

Aanzetten: druk op de m -knop. Het controle-
lampje in de m -knop gaat branden. De tempe-
ratuurinstelling voor de bestuurderszijde wordt niet
toegepast aan de voorpassagierszijde.

Uitzetten: druk op de m -knop. Het controle-
lampje in de m -knop gaat uit. De tempera-
tuurinstelling voor de bestuurderszijde wordt ook
toegepast aan de voorpassagierszijde.
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De voorruit ontwasemen

U kunt deze functie gebruiken om de voorruit te
ontdooien of de binnenkant van de voorruit en zij-
ramen te ontwasemen.

OPMERKING

Gebruik de “Voorruitontwaseming”-functie
slechts totdat de voorruit weer schoon is.

“Voorruitontwaseming”-functie aanzetten:

Zorg dat de contactschakelaar in de stand ON
staat.

Aanzetten: druk op de m -knop. Het controle-
lampje in dem -knop gaat branden.

De klimaatregeling schakelt over op de volgende
functies:

• Hoge luchtstroom

• Hoge temperatuur

• Luchtverdeling naar voorruit en zijramen voorin

• Luchtrecirculatie uit

OPMERKING

• De “Voorruitontwaseming”-functie stelt de
aanjager automatisch zodanig in dat optimale
ontwasemingsresultaten worden verkregen.
Daardoor kan de luchtstroom automatisch toe-
nemen of afnemen na het indrukken van de
m -knop.

• U kunt deaanjager ook handmatig instellen ter-
wijl de “Voorruitontwaseming” werkt. Druk op
dem -knop of dem -knop.

“Voorruitontwaseming”-functie uitzetten:

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat uit. De voorgaande instellingen
worden weer toegepast. Luchtrecirculatie blijft uit-
staan.

of

Draai de temperatuurregelknop ➀ of ➈ linksom of
rechtsom.

Beslagen ramen ontwasemen

Ramen die aan de binnenkant zijn beslagen:

1. Zet de m “Koelen met luchtontvochtiging”-
functie aan.

2. Automatische stand activeren m .

3. Zet als de ramen nog steeds beslaan de m
“Voorruitontwaseming”-functie aan.

OPMERKING

Selecteer deze instelling alleen totdat de voorruit
weer helder is.

Ramen die aan de buitenkant zijn beslagen:

1. Zet de ruitenwissers aan.

2. Zet de luchtverdeling op m of m .

OPMERKING

Selecteer deze instelling alleen totdat de ramen
weer helder zijn.

Luchtrecirculatie

U kunt de invoer van frisse lucht uitschakelen als er
onprettige geuren van buiten komen. De reeds aan-
wezige lucht zal dan in de auto gerecirculeerd wor-
den.

Als u luchtrecirculatie aanzet, beslaan de ramen
wellicht sneller, vooral bij lage temperaturen. Ge-
bruik de luchtrecirculatie daarom altijd maar kort
om te voorkomen dat de ramen beslaan.

Luchtrecirculatie aanzetten:

Zorg dat de contactschakelaar in de stand ON
staat.

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat branden.

Luchtrecirculatie wordt automatisch geactiveerd
bij hoge buitentemperaturen of een hoge mate van
verontreiniging. Als de luchtrecirculatie automa-
tisch wordt geactiveerd, brandt het controlelampje
in de m -knop niet. Buitenlucht wordt na onge-
veer 30 minuten toegevoegd.

Luchtrecirculatie uitzetten:

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat uit.

OPMERKING

Luchtrecirculatie wordt automatisch uitgezet:

• Na ongeveer vijf minuten bij een buitentempe-
ratuur onder ongeveer 7oC.

• Na ongeveer vijf minuten als de “Koelen met
luchtontvochtiging”-functie is uitgeschakeld.
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• Na ongeveer 30 minuten bij een buitentempe-
ratuur boven ongeveer 7oC als de koeling met
luchtontvochtiging aan staat.

RESTWARMTEFUNCTIE (indien
aanwezig)

U kunt gebruik maken van de restwarmte van de
motor om de auto te blijven verwarmen gedurende
ongeveer 30 minuten nadat de motor is afgezet.
De verwarmingstijd hangt af van de ingestelde in-
terieurtemperatuur.

OPMERKING

• De aanjager zal op lage snelheid werken, onge-
acht de luchtstroominstelling.

• Als u de restwarmtefunctie bij hoge tempera-
turen aanzet, wordt alleen de ventilatie geacti-
veerd. De aanjager draait dan op middelmatige
snelheid.

• De ventilatie kan niet gebruikt worden om het
interieur van de auto te koelen tot een tempe-
ratuur die lager is dan de buitentemperatuur.

• De contactschakelaar moet in de OFF-stand
staan als u de restwarmtefunctie aan- of uit-
zet.

Aanzetten:

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat branden.

Uitzetten:

Druk op de m -knop. Het controlelampje in de
m -knop gaat uit.

OPMERKING

Restwarmte wordt automatisch uitgeschakeld:

• Na ongeveer 30 minuten.

• Als het contact wordt aangezet.

• Als de accuspanning daalt.

• Als de extra verwarming wordt aangezet.

ONDERHOUD VAN
AIRCONDITIONINGSYSTEEM

WAARSCHUWING

Het airconditioningsysteem bevat koelmiddel on-
der hoge druk. Voorkom lichamelijk letsel door on-
derhoud aan de airconditioning altijd door een er-
varen monteur te laten uitvoeren die over het juiste
gereedschap beschikt.

Het airconditioningsysteem in uw auto is afgevuld
met een milieuvriendelijk koelmiddel.

Dit koelmiddel tast de ozonlaag van de aarde niet
aan.

Voor het onderhoud van de airconditioner in uw
auto zijn speciale smeermiddelen en vulapparatuur
vereist. Het gebruik van een verkeerd koel- of
smeermiddel kan de airconditioner ernstig bescha-

digen. (Zie “Koelvloeistof en smeermiddel voor
airconditioningsysteem” in hoofdstuk “9. Techni-
sche informatie”.)

Een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
kan uw milieuvriendelijke airconditioningsysteem
onderhouden zoals het hoort.

Airconditioningfilter

De airconditioning is uitgerust met een airconditio-
ningfilter. Om te zorgen dat de airconditioning effi-
ciënt verwarmt, ontwasemt en ventileert, moet het
filter vervangen worden overeenkomstig de onder-
houdsintervallen aangegeven in het aparte onder-
houdsboekje. Om het filter te vervangen, neemt u
contact op met een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

Het filter dient te worden vervangen als de lucht-
stroom sterk is afgenomen, of als de ruiten snel
beslaan wanneer de verwarming of airconditioning
in werking is.
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Het antennepatroon is gedrukt in de achterruit.

LET OP

• Plaats geen metalen filmlaag in de buurt van
het glas van de achterruit, en maak er geen me-
talen delen aan vast. Dit kan een slechte ont-
vangst of ruis veroorzaken.

• Wanneer u de binnenkant van de achterruit
schoonmaakt, zorg er dan voor dat u de raa-
mantenne niet krast of beschadigt. Haal voor-
zichtig een zachte vochtige doek over de an-
tenne.

ANTENNE
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NOTITIES
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Bij bepaalde rijomstandigheden en veiligheidssys-
temen worden de sensoren automatisch ingesteld
wanneer er een bepaalde afstand is afgelegd nadat
de auto is afgeleverd of na reparatie. De systemen
zijn pas helemaal effectief nadat dit configuratie-
proces is voltooid.

Nieuwe remblokken/-voeringen en remschrijven
op een nieuwe auto of na vervanging van oude
remblokken/-voeringen en remschrijven zullen na
enkele honderden kilometers gereden te hebben
hun optimale remwerking hebben. Houd hier reke-
ning mee door grotere kracht op het rempedaal uit
te oefenen tijdens het remmen.

Als u de motor vanaf het begin goed behandeld,
zult u beloond worden met uitstekende prestaties
gedurende de gehele levensduur van uw motor.

• Rijd op wisselende snelheden en met wisselende
toerentallen gedurende de eerste 1500 km
(1000 mijl).

• Probeer de auto in deze periode niet te overbe-
lasten, d.w.z. rijd in deze periode niet met plank-
gas.

• Schakel op tijd, namelijk voordat de toerenteller
2/3 richting de rode zone is bewogen.

• Schakel niet handmatig terug om te remmen.

• Auto's met automatische versnellingsbak: Pro-
beer het gaspedaal niet in te trappen voorbij het
weerstandspunt (kickdown).

Na 1500 km gereden te hebben kunt u de auto
geleidelijk met hogere snelheden en toerentallen
gaan gebruiken.

Houd u echter wel aan deze aanwijzingen voor in-
rijden van uw auto wanneer de motor of onderde-
len van de aandrijflijn zijn vervangen.

WAARSCHUWING

De rijeigenschappen van uw auto kunnen sterk
beïnvloed worden door eventuele extra lading en
de verdeling daarvan en door sommige extra voor-
zieningen (trekhaak voor aanhangwagen, dakdra-
gers, e.d.). U moet uw rijstijl en snelheid aanpassen
aan de omstandigheden. Beperk uw snelheid
vooral tijdens het vervoeren van een zware lading.

• Controleer of het terrein rond de auto vrij is van
obstakels.

• Controleer de buitenkant en de staat van de
banden. Controleer en meet ook de banden-
spanning.

• Controleer of alle ruiten en lampen voldoende
schoon zijn.

• Verstel de stoel en stel de hoofdsteun goed in.

• Zet de buitenspiegels en de achteruitkijkspiegel
in de goede stand.

• Maak uw veiligheidsgordel vast en verzoek alle
passagiers hetzelfde te doen.

• Controleer of de waarschuwings-/controle-
lampjes gaan branden wanneer u de contact-
schakelaar naar de ON-stand schakelt.

• De onderhoudspunten uit hoofdstuk “8. Onder-
houd en doe-het-zelf” moeten regelmatig wor-
den gecontroleerd.

INRIJDEN VOORDAT U DE MOTOR START
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WAARSCHUWING

• Laat kinderen en hulpbehoevende volwassenen
nooit alleen in uw auto achter. Laat ook geen
huisdieren onbewaakt achter. Zij kunnen per
ongeluk schakelaars of bedieningen activeren
en zo anderen of zichzelf ernstig letsel toebren-
gen. Bij warm en zonnig weer kan de tempera-
tuur in een afgesloten voertuig al snel zo hoog
oplopen dat mensen of huisdieren ernstig of
zelfs dodelijk letsel kunnen oplopen.

• Maak de bagage goed vast om te voorkomen
dat deze heen en weer glijdt of schuift. Zorg
ervoor dat bagage niet boven de rugleuningen
uitsteekt. Bij plotseling remmen of bij een on-
geval kan losse bagage lichamelijk letsel ver-
oorzaken.

OPMERKING

Als u tijdens de eerste paar maanden na de aan-
schaf van een nieuwe auto de sterke geur ruikt van
vluchtige organische stoffen (VOC, Volatile Orga-
nic Compounds) in de auto, moet u het interieur
grondig ventileren. Open alle ramen voordat u in
de auto stapt of als u al in de auto zit. Wanneer
bovendien de temperatuur in het interieur stijgt,
of de auto staat gedurende een bepaalde tijd ge-
parkeerd in direct zonlicht, zet de luchtrecirculatie-
functie van de airconditioning dan uit en/of open
de ramen om ervoor te zorgen dat er voldoende
frisse lucht het interieur binnenkomt.

UITLAATGAS (koolmonoxide)

WAARSCHUWING

• Vermijd het inademen van uitlaatgassen; deze
bevatten koolmonoxide, een kleur- en reukloos
gas. Koolmonoxide is gevaarlijk. Het kan be-
wusteloosheid en zelfs de dood veroorzaken.

• Als u vermoedt dat uitlaatgassen het interieur
binnendringen, moet u met alle ramen open
gaan rijden en de auto zo snel mogelijk na laten
kijken.

• Laat de motor niet in afgesloten ruimten
draaien, zoals in een garage.

• Parkeer de auto nooit voor langere tijd met
draaiende motor.

• Houd de achterdeur gesloten terwijl u rijdt, an-
ders kunnen uitlaatgassen het interieur in ge-
zogen worden. Als u om één of andere reden
toch met geopende achterdeur moet rijden,
neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen:

– Open alle ramen.

– Druk de luchtrecirculatieknop uit en zet de
ventilatorknop op de hoogste stand om zo
de lucht te laten circuleren.

• Indien een speciale carrosserie of een andere
uitrusting is toegevoegd, volg dan de aanwij-
zingen van de fabrikant om te voorkomen dat
er koolmonoxide in het interieur komt. (Som-

mige voertuigsystemen zoals verwarmingsele-
menten, koelkasten, kookgerei, e.d. kunnen ook
koolmonoxide genereren.)

• Het uitlaatsysteem en de carrosserie moeten
worden nagekeken door een erkend monteur
telkens wanneer:

– Als u vermoedt dat uitlaatgassen in het in-
terieur worden gezogen;

– Als u een abnormaal geluid hoort in het uit-
laatsysteem;

– U een aanrijding hebt gehad waarbij het uit-
laatsysteem, onderstel of achterste van de
auto werd beschadigd.

DRIEWEGKATALYSATOR (indien
aanwezig)

WAARSCHUWING

• De uitlaatgassen en het uitlaatsysteem zijn erg
heet. Zorg daarom dat mensen, huisdieren of
brandbaar materiaal uit de buurt van het uit-
laatsysteem blijven.

• Parkeer of breng de auto nooit tot stilstand bo-
ven brandbaar materiaal, zoals droog gras, oud
papier of vodden. Deze vatten gemakkelijk
vlam.

De driewegkatalysator maakt deel uit van het emis-
siesysteem en is ingebouwd in het uitlaatsysteem
Uitlaatgassen worden in de katalysator bij hoge
temperaturen verbrand om vervuilende stoffen on-
schadelijk te maken.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
STARTEN EN RIJDEN
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LET OP

• Gebruik geen loodhoudendebenzine. (Zie“Aan-
bevolen vloeistoffen/smeermiddelen en
inhoudsmaten” in hoofdstuk “9. Technische in-
formatie”.) Neerslag uit loodhoudende benzine
vermindert in ernstige mate het vermogen van
de driewegkatalysator om verontreiniging te
helpen beperken en/of kan de driewegkataly-
sator beschadigen.

• Zorg ervoor dat uw motor goed afgesteld is.
Als er gebreken aanwezig zijn in het ontste-
kingssysteem, het injectiesysteem of de elek-
trische installatie, kan een teveel aan onver-
brand mengsel oververhitting in de katalysator
veroorzaken. Rijd niet door als de motor over-
slaat, of als u een belangrijk verlies aan vermo-
gen of andere ongebruikelijke bedrijfsomstan-
digheden waarneemt. Laat uw auto onmiddel-
lijk nakijken door een INFINITI-centrum of een
erkend garagebedrijf.

• Rijd liever niet met een extreem laag brandstof-
peil. Wanneer u rijdt met een praktisch lege
brandstoftank kan de motor overslaan, wat de
driewegkatalysator beschadigt.

BANDENSPANNINGSCONTROLE-
SYSTEEM (TPMS)
De wielen van de auto zijn uitgerust met sensoren
die de spanning van alle vier de banden in de gaten
houden. De bandenspanningscontrole waarschuwt
u wanneer de spanning in één of meerdere banden

daalt. De bandenspanningscontrole werkt alleen
als de betreffende sensoren op alle wielen zijn ge-
monteerd.

Informatie over bandenspanningen wordt op het
voertuiginformatiedisplay getoond. Na enkele mi-
nuten gereden te hebben worden de huidige ban-
denspanningen van alle vier de banden in het [Ser-
vice]-menu weergegeven op het voertuiginforma-
tiedisplay.

WAARSCHUWING

• Als het waarschuwingslampje lage banden-
spanning gaat branden of een waarschuwing
met betrekking tot bandenspanning op het
voertuiginformatiedisplay verschijnt tijdens
het rijden, moet u plotselinge stuurmanoeuvres
of abrupt remmen vermijden, snelheid minde-
ren, en de auto zo snel mogelijk op een veilige
plek langs de weg stopzetten. Rijden met ban-
den met een te lage bandenspanning kan de
banden permanent beschadigen en de kans op

bandbreuk vergroten. De auto zou ernstig be-
schadigd kunnen raken en een mogelijk ongeval
met ernstig lichamelijk letsel zou het gevolg
kunnen zijn. Controleer de bandenspanning van
alle vier de banden. Breng de bandenspanning
op de aanbevolen spanning in koude toestand,
zoals aangegeven op de bandenspannings-
sticker, zodat het waarschuwingslampje voor
lage bandenspanning uit gaat. Als u een lekke
band krijgt, vervang deze dan zo snel mogelijk
door een reserveband.

• Als er een reserveband is gemonteerd zonder
INFINITI bandenspanningssensor zal het ban-
denspanningscontrolesysteem niet werken en
zal het waarschuwingslampje lage banden-
spanning ongeveer 1 minuut knipperen. Het
lampje blijft na 1 minuut branden. Neem zo snel
mogelijk contact op met een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf om de band te ver-
vangen en/of het systeem te resetten.

• Als de banden worden vervangen door banden
die niet oorspronkelijk door INFINITI zijn voor-
geschreven, kan dit de juiste werking van het
TPMS verstoren.

• Als u bandenafdichtvloeistof heeft gebruikt om
een klein gaatje in een band te repareren, moet
uw INFINITI Center of erkend garagebedrijf de
TPMS-sensor controleren wanneer ze de band
repareren of vervangen (voor modellen met re-
paratieset voor lekke banden).

• INFINITI raadt uitsluitend het gebruik van ori-
ginele INFINITI-afdichtvloeistof aan, dat met

NSD633
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uw auto wordt meegeleverd.Andere bandenaf-
dichtmiddelen kunnen de afdichting van de
klepsteel mogelijk beschadigen, waardoor de
band luchtdruk kan verliezen (voor modellen
uitgerust met reparatieset voor lekke banden).

LET OP

• Het TPMS werkt mogelijk niet goed wanneer
de wielen zijn voorzien van sneeuwkettingen of
als de wielen onder sneeuw zijn bedolven.

• Breng geen gemetalliseerde folie of andere me-
talen onderdelen (antenne, enz.) aan op de rui-
ten. Dit kan een slechte ontvangst veroorzaken
van de signalen van de bandenspanningssenso-
ren, waardoor het TPMS-systeem niet goed zal
werken.

Belangrijke veiligheidsopmerkingen

De bestuurder is er verantwoordelijk voor om de
bandenspanning in te stellen op de aanbevolen
koude bandenspanning die geschikt is voor de ge-
bruikssituatie (Zie “Banden en wielen” in hoofdstuk
“8. Onderhoud en doe-het-zelf”. Let er wel op dat
de juiste bandenspanning voor de huidige gebruiks-
situatieeerst ingeleerd moet worden op debanden-
spanningscontrole.

Bij aanzienlijk verlies van bandenspanning wordt
het punt waarop het waarschuwingsbericht ver-
schijnt afgestemd op de ingeleerde referentiewaar-
den. Start de bandenspanningscontrole opnieuw
nadat u de koude bandenspanning hebt bijgesteld.
De huidige bandenspanningen worden opgeslagen

als nieuwe referentiewaarden. Hierdoor zal er al-
leen een waarschuwingsbericht verschijnen als de
bandenspanning aanzienlijk daalt.

De bandenspanningscontrole waarschuwt u niet in
geval van onjuist ingestelde bandenspanning.

Het TPMS kan u niet waarschuwen bij een plotse-
ling verlies aan bandenspanning, bijv. als een band
lek geprikt wordt door een vreemd voorwerp. Bij
plotseling verlies van bandenspanning moet de
auto gestopt worden door voorzichtig te remmen.
Vermijd abrupte stuurmanoeuvres.

Het TPMS is gekoppeld aan een geel waarschu-
wingslampje op het dashboard dat aangeeft dat de
bandenspanning is gedaald of dat er een storing is.
Afhankelijk van de manier waarop dit waarschu-
wingslampje knippert of gaat branden wordt aan-
gegeven dat de bandenspanning te laag is of dat er
een storing is in het TPMS:

• Als het waarschuwingslampje continu brandt, is
de bandenspanning van één of meerdere ban-
den aanzienlijk te laag. Er is geen storing in het
TPMS.

• Als het waarschuwingslampje ongeveer een mi-
nuut knippert en dan continu blijft branden,
geeft dit een storing aan in het TPMS.

Naast het waarschuwingslampje wordt ook een
bericht gegeven op het voertuiginformatiedisplay.
Volg de informatie uit de berichten op het display
(zie “Veiligheidssystemen” in hoofdstuk “2. Instru-
menten en bedieningen”

Het kan maximaal tien minuten duren voordat een
storing in de bandenspanningscontrole wordt aan-
gegeven. Een storing wordt aangegeven door het
gedurende ongeveer één minuut knipperen van het
waarschuwingslampje bandenspanning. Zodra de
storing verholpen is, gaat het waarschuwings-
lampje bandenspanning uit nadat er enkele minu-
ten met de auto is gereden.

De bandenspanningen die worden aangegeven op
het voertuiginformatiedisplay kunnen verschillen
van de spanningen die u zelf meet bij een tanksta-
tion met een drukmeter. De bandenspanningen op
het voertuiginformatiedisplay zijn gemeten op zee-
niveau. Op grotere hoogtes zullen de bandenspan-
ningen die aangegeven worden door een drukme-
ter hoger zijn dan de spanningen die het voertuigin-
formatiedisplay aangeeft. Verlaag in dit geval de
bandenspanningen niet.

De werking van het bandenspanningscontrolesys-
teem kan beïnvloed worden door storing van ra-
diozenders (bijv. koptelefoon, tweewegradio's) die
in of in de buurt van de auto gebruikt worden.

Bandenspanning elektronisch controleren

1. Zorg dat de contactschakelaar in de stand ON
staat.

2. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Service]-menu te openen.

3. Druk op dem -knop of de m -knop om
[Bandenspanning] te selecteren.

4. Druk op <OK> om te bevestigen.
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De huidige bandenspanning voor elk wiel wordt
op het voertuiginformatiedisplay getoond.

Als de auto langer dan 20 minuten geparkeerd
heeft gestaan, wordt het bericht [Bandenspan-
ningsind. verschijnt na enkele minuten rijden] ge-
toond.

Na een inleerperiode detecteert de bandenspan-
ningscontrole automatisch nieuwe wielen of
nieuwe sensoren. Als een duidelijke toewijzing van
bandenspanningen aan de afzonderlijke wielen niet
mogelijk is, wordt het bericht Bandensp. contr. ac-
tief getoond in plaats van de weergave van de
bandenspanningen. De bandenspanningen worden
dan al gecontroleerd.

Wanneer een vervangingswiel is gemonteerd zal
het systeem wellicht gedurendeenkeleminuten nog
steeds de bandenspanning van het verwijderde wiel
tonen. Let er op als dit gebeurt dat de weergege-
ven waarde voor de positie waar het reservewiel is
gemonteerd niet hetzelfde is als de huidige ban-
denspanning van het reservewiel.

Waarschuwingsberichten
bandenspanningscontrolesysteem

Als de bandenspanningscontrole verlies van span-
ning waarneemt in één of meerdere banden wordt
er een waarschuwingsbericht getoond op het voer-
tuiginformatiedisplay en gaat het gele waarschu-
wingslampje voor de bandenspanningscontrole
branden.

• Als het bericht [Bandenspanning corrig.] (geel)
op het voertuiginformatiedisplay verschijnt is de
spanning van ten minste één band te laag, het-
geen bij de eerstvolgende mogelijkheid daartoe
gecorrigeerd moet worden. Als het systeem de-
tecteert dat nieuwe sensoren zijn gemonteerd
(de ID's komen niet overeen met de opgeslagen
ID's, en de spanning is niet haalbaar, of is min-
der dan 14% onder de norm, wordt het bericht
[Bandenspanning corrig.] in het wit weergege-
ven.

• Als het bericht [Banden controleren] (rood) op
het voertuiginformatiedisplay verschijnt, is de
spanning in één of meerdere banden aanzienlijk
gedaald en moeten de banden worden gecon-
troleerd.

• Als het bericht [Let op: band defect] (rood) op
het voertuiginformatiedisplay verschijnt, is de
spanning in een of meerdere banden plotseling
gedaald en moeten de banden worden gecon-
troleerd.

• Als het bericht [Wielsens. niet beschikb.] op het
voertuiginformatiedisplay verschijnt, ontbreken
één of meerdere sensoren of kunnen ze niet

worden gedetecteerd. Dit kan het gevolg zijn
van het monteren van een vervangingswiel/-
band.

Volg de instructies en veiligheidsaanwijzingen in de
berichten op het voertuiginformatiedisplay.

Als wielen gerouleerd worden, hebben de getoonde
bandenspanningen wellicht even betrekking op de
verkeerde posities. Dit wordt gecorrigeerd na en-
kele minuten gereden te hebben, waarna de ban-
denspanningen voor de correcte posities getoond
worden.

Het TPMS opnieuw starten

Om te zorgen dat het bandenspanningscontro-
lesysteem goed blijft werken, moet het systeem
opnieuw gestart worden in de volgende gevallen:

• Wanneer de bandenspanning is aangepast

• Wanneer een band of wiel is vervangen

• Wanneer de banden onderling omgewisseld zijn

Wanneer het bandenspanningscontrolesysteem
opnieuw start worden alle bestaande waarschu-
wingsberichten gewist en gaan de waarschuwings-
lampjes uit. Het controlesysteem gebruikt de hui-
dige bandenspanningen dan als de referentiewaar-
den voor de controle. In de meeste gevallen
detecteert het bandenspanningscontrolesysteem
de nieuwe referentiewaarden automatisch nadat u
de bandenspanning heeft bijgesteld. U kunt de re-
ferentiewaarden echter ook handmatig ingeven
zoals hier beschreven. Het bandenspanningscon-
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trolesysteem houdt de banden dan in de gaten op
basis van de nieuwe bandenspanningswaarden.

Voer de volgende procedure uit om het banden-
spanningscontrolesysteem opnieuw te starten.

OPMERKING

Zorg voordat u het systeem opnieuw start dat alle
vier de banden op spanning zijn in overeenstem-
ming met de betreffende gebruiksomstandighe-
den. U vindt de aanbevolen bandenspanningen op
de bandenspanningssticker op de portierstijl aan
bestuurderszijde.

1. Zorg dat de contactschakelaar in de stand ON
staat.

2. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Service]-menu te openen.

3. Druk op dem -knop of de m -knop om
[Bandenspanning] te selecteren.

4. Druk op <OK> om te bevestigen.

Op het voertuiginformatiedisplay staan de hui-
dige bandenspanningen voor alle banden of het
bericht [Bandenspanningsind. verschijnt na en-
kele minuten rijden].

Als u daadwerkelijk wilt herstarten:

5. Druk op <OK> om te bevestigen.

Het bericht [Bandensp. controle opnieuw ge-
start] verschijnt op het voertuiginformatiedis-
play.

Nadat u enkele minuten hebt gereden, gaat het
systeem controleren of de huidige bandenspan-

ningen binnen het aangegeven bereik liggen. De
nieuwe bandenspanningen worden dan geac-
cepteerd als de referentiewaarden en onder
controle gehouden.

Als u niet wilt herstarten:

6. Druk op dem -knop.

De bandenspanningswaarden die zijn opgeslagen
bij de meeste recente herstart worden nu weer on-
der controle gehouden.

Veiligheid en rijcomfort zijn afhankelijk van de wijze
waarop de automobilist zich aanpast aan de om-
standigheden op de weg. Als bestuurder moet u
weten hoe u optimaal op de gegeven omstandig-
heden kunt reageren.

OPWARMFASE VAN DE MOTOR
Het toerental ligt bij een koude motor hoger waar-
door u tijdens de opwarmfase na het starten extra
voorzichtig moet zijn wanneer u een versnelling se-
lecteert.

BAGAGE LADEN
De belading en diens verdeling en de bevestiging
van de uitrusting (zoals trekhaken, daktransport-
systemen, enz.) hebben veel invloed op de rij-ei-
genschappen van de auto. U moet uw rijstijl en
snelheid aanpassen aan de omstandigheden.

RIJDEN IN REGENACHTIG WEER

• Vermijd snel accelereren of plots stoppen.

• Vermijd het nemen van scherpe bochten en het
plotseling wisselen van rijstrook.

• Rijd niet te dicht achter de auto voor u.

Wees vooral voorzichtig wanneer zich een zicht-
baar laagje water op de weg heeft gevormd, zoals
plassen, stroompjes water e.d. Verminder dan snel-
heid om aquaplaning te voorkomen, een verschijn-
sel waarbij de auto kan gaan slippen en volkomen
onbestuurbaar worden. Versleten banden verho-
gen dit risico.

TIPS VOOR HET RIJDEN MET UW
AUTO
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RIJDEN IN WINTERWEER

• Rijd voorzichtig.

• Vermijd snel accelereren of plots stoppen.

• Vermijd het nemen van scherpe bochten en het
plotseling wisselen van rijstrook.

• Vermijd plotselinge stuurmanoeuvres.

• Rijd niet te dicht achter de auto voor u.

j0 OFF-stand

➀ ACC-stand

➁ ON-stand

➂ START-stand

WAARSCHUWING

Haal de sleutel nooit uit de contactschakelaar en
draai de contactschakelaar nooit naar de
OFF-stand tijdens het rijden. Het stuurslot wordt
dan namelijk geactiveerd, waardoor de auto onbe-
stuurbaar wordt. Ernstige schade aan de auto of
lichamelijk letsel kan hiervan het gevolg zijn.

LET OP

Gebruik elektrische accessoires bij draaiende mo-
tor om te voorkomen dat de accu leeg raakt. Indien
u accessoires wenst te gebruiken terwijl de motor
uit staat, gebruik deze dan niet gedurende langere
tijd en gebruik niet meerdere accessoires tegelij-
kertijd.

STUURSLOT (alleen voor voertuigen met
handgeschakelde versnellingsbak)

De schakelaar bevat een antidiefstal stuurvergren-
delingsinrichting.

Het stuurwiel vergrendelen

1. Draai de contactsleutel in de OFF-stand.

2. Haal de sleutel uit de contactschakelaar.

3. Draai het stuurwiel 1/6 slag rechtsom vanuit de
rechtuitstand.

Het stuurwiel deactiveren

1. Steek de sleutel in de contactschakelaar

2. Draai de sleutel voorzichtig in de contactschake-
laar terwijl u het stuur rustig heen en weer be-
weegt om het stuurwiel te ontgrendelen.

SLEUTELSTANDEN

OFF (Normale parkeerstand)j0

De contactsleutel kan alleen in deze stand verwij-
derd worden.

Het stuurslot kan alleen in deze stand worden ver-
grendeld.

ACC (Accessoires)/➀
De motor wordt afgezet zonder dat het stuurwiel
wordt vergrendeld. In deze stand activeert u de
elektrische accessoires, zoals de radio, wanneer de
motor niet draait.

NPA1483
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ON (Normale bedrijfsstand) ➁
In deze stand worden het contact en de elektrische
accessoires ingeschakeld.

START ➂
Destartmotor wordt geactiveerd en demotor start.
Laat de contactsleutel onmiddellijk los zodra de
motor aanslaat. Deze gaat terug naar de ON-stand.

OPMERKING

Voor auto's uitgerust met het Stop/Start-
systeem:

Wanneer de motor automatisch is afgezet door het
Stop/Start-systeem kan de contactschakelaar
nog steeds als normaal bediend worden.

Zet na een rit het contact op OFF om te voorko-
men dat de accu leegloopt. Het Stop/Start-sys-
teem zet het contact niet automatisch op OFF.

Auto's voorzien van intelligent key zijn uitgerust
met een geïntegreerde intelligente functie en in
sommige gevallen met een afneembare contact-
drukknop (Start/Stop-knop).

Een controle die periodiek een radioverbinding tot
stand brengt tussen de auto en de sleutel stelt vast
of er een geautoriseerde sleutel in de auto aanwe-
zig is. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de motor
gestart wordt.

Wanneer u de contactdrukknop in het contactslot
steekt, heeft het systeem ongeveer twee seconden
herkenningstijd nodig. Hierna kunt u de contact-
drukknop gebruiken.

WAARSCHUWING

Gebruik de contactdrukknop niet terwijl u rijdt,
behalve in een noodsituatie. (De motor zal afslaan
wanneer de contactschakelaar driemaal snel ach-
ter elkaar wordt ingedrukt of wanneer de contact-
schakelaar langer dan twee seconden ingedrukt
wordt gehouden.) Als de motor afslaat terwijl de
auto rijdt, kan een aanrijding veroorzaakt worden
met ernstig letsel of de dood tot gevolg.

Voordat u de contactdrukknop gaat gebruiken:

• Zet de schakelhendel in de N-stand (vrij) of trap
het koppelingspedaal in (voor modellen met
handgeschakelde versnellingsbak (MT)).

• Zet de schakelhendel in de P-stand (parkeren)
voorDCT-modellen (automatischeversnellings-
bak).

Het verschillende keren achter elkaar indrukken van
de Start/Stop-knop komt overeen met de verschil-
lende standen van de sleutel in het contactslot. Een
voorwaarde hiervoor is dat:

• U het rempedaal niet intrapt (auto's met auto-
matische versnellingsbak).

• U het koppelingspedaal niet intrapt (voertuigen
met handgeschakelde versnellingsbak).

Als u het rempedaal intrapt en de Start/Stop-knop
indrukt, start de motor direct (auto's met automa-
tische versnellingsbak).

Als u het koppelingspedaal intrapt en de Start/
Stop-knop indrukt, start de motor direct (voertui-
gen met handgeschakelde versnellingsbak).

De auto starten zonder de sleutel actief te gebrui-
ken:

• De contactdrukknop moet in het contactslot
gestoken zijn.

• De sleutel moet zich in de auto bevinden.

• De auto mag niet vergrendeld zijn met de sleutel
of de intelligent key (zie “Sleutels” in hoofdstuk
“3. Alvorens te gaan rijden”).

Bewaar de Intelligent key niet:

• Bij elektronische apparaten, bijv. een mobiele
telefoon of een andere sleutel.

• Bij metalen voorwerpen, bijv. munten of alumi-
niumfolie.

• In metalen voorwerpen, bijv. een metalen be-
huizing.

CONTACTDRUKKNOP (indien
aanwezig)
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Dit kan de functionaliteit van de Intelligent Key
beïnvloeden.

Als u de auto vergrendelt met de afstandsbedie-
ning van de sleutel of met de Intelligent key, zult u
na korte tijd:

• Het contact niet kunnen aanzetten met de con-
tactdrukknop.

• De motor niet kunnen starten met de contact-
drukknop totdat de auto weer ontgrendeld
wordt.

Als u de auto centraal vergrendelt met de knop op
het voorportier (zie “Schakelaar centrale
portiervergrendeling” in hoofdstuk “3. Alvorens te
gaan rijden”), kunt u de motor nog steeds starten
met de contactdrukknop.

De motor kan worden afgezet terwijl de auto rijdt
door de contactdrukknop gedurende drie seconden
ingedrukt te houden. Deze functie is werkzaam on-
afhankelijk van de ECO Start/Stop-functie voor
het automatisch uitschakelen van de motor.

STANDEN VAN DE SLEUTEL IN DE
CONTACTDRUKKNOP

➀ Start/Stop-knop

➁ Contactslot

Wanneer u het contact aanzet, gaan alle controle-
lampjes op het dashboard branden. Voor meer in-
formatie over situaties waarin een controlelampje
niet uit gaat na het starten van de motor of gaat
branden tijdens het rijden, zie “Waarschuwings-
lampjes, controlelampjes en geluidssignalen” in
hoofdstuk “2. Instrumenten en bedieningen”.

Als de contactdrukknop ➀ nog niet is ingedrukt,
komt dit overeen met een sleutel die uit het contact
is verwijderd.

De stroomtoevoer inschakelen: druk eenmaal de
contactdrukknop ➀ in. De stroomtoevoer wordt
ingeschakeld. U kunt nu bijvoorbeeld de ruitenwis-
sers aanzetten.

De stroomtoevoer wordt weer uitgeschakeld als
het bestuurdersportier wordt geopend en u de con-
tactdrukknop ➀ in deze stand tweemaal indrukt.

Het contact inschakelen: druk tweemaal de con-
tactdrukknop ➀ in. Het contact wordt ingescha-
keld.

Het contact wordt weer uitgeschakeld als het be-
stuurdersportier wordt geopend en u de contact-
drukknop ➀ in deze stand tweemaal indrukt.

DE CONTACTDRUKKNOP
VERWIJDEREN
U kunt de contactdrukknop uit het contactslot ver-
wijderen en de auto zoals gebruikelijk starten met
de sleutel.

U kunt alleen wisselen tussen de contactdrukknop-
modus en de sleutelbediening wanneer de auto stil-
staat.

U moet tevens de parkeerstand P activeren (parke-
ren) (auto's met automatische versnellingsbak).

Verwijder de contactdrukknop ➀ uit het contact-
slot ➁.

U hoeft de contactdrukknop niet uit het contactslot
te verwijderen wanneer u de auto verlaat. U moet
echter wel altijd de sleutel meenemen wanneer u
de auto verlaat. Zolang de sleutel in de auto ligt:

• Kan de auto gestart worden met de contact-
drukknop.

• Kan de elektrische apparatuur worden bediend.

NPA1484
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NOODUITSCHAKELING VAN DE
MOTOR
Om de motor uit te schakelen in een noodgeval tij-
dens het rijden, dient u de volgende procedure uit
te voeren.

• Druk de contactdrukknop binnen 1,5 seconde
snel driemaal achter elkaar in, of

• Houd de contactdrukknop langer dan twee se-
conden ingedrukt.

WAARSCHUWING

Als kinderen zonder toezicht in de auto worden
achtergelaten, zouden zij:

• Bijvoorbeeld portieren kunnen openen en daar-
mee andere personen of weggebruikers in ge-
vaar kunnen brengen.

• Uit kunnen stappen en aangereden worden
door tegenliggers.

• Apparatuur in de auto kunnen bedienen en in-
gesloten raken.

Kinderen zouden de auto ook in beweging kunnen
zetten, bijvoorbeeld als ze:

• Geef de parkeerrem vrij.

• De automatische versnellingsbak uit de
P-stand (parkeren) halen of de handgescha-
kelde versnellingsbak in de N-stand (vrij) zet-
ten.

• De motor starten.

Er bestaat een kans op een ongeval en letsel:

Neem wanneer u de auto verlaat altijd de sleutel
mee en vergrendel de auto. Laat kinderen en dieren
nooit zonder toezicht achter in de auto. Houd de
sleutels buiten bereik van kinderen.

WAARSCHUWING

• Verbrandingsmotoren stoten giftige uitlaat-
gassen uit, zoals koolmonoxide. Het inademen
van deze gassen leidt tot vergiftiging. Er be-

staat dan kans op dodelijk letsel. Laat de motor
daarom nooit draaien in een afgesloten ruimte
zonder voldoende ventilatie.

• Brandbare materialen uit de omgeving of die
door dieren worden geïntroduceerd kunnen
vlam vatten als ze in aanraking komen met het
uitlaatsysteem of delen van de motor die heet
worden. Er bestaat dan brandgevaar.

Voer regelmatige controles uit om er zeker van
te zijn dat er zich geen brandbare vreemde ma-
terialen in de motorruimte of in het uitlaatsys-
teem bevinden.

OPMERKING

• Trap niet op het gaspedaal wanneer u de motor
start.

• Bij het starten van een koude motor wordt het
toerental al opgevoerd zodat de katalysator
sneller de bedrijfstemperatuur bereikt. Het ge-
luid van de motor kan daardoor anders zijn.

HANDGESCHAKELDE
VERSNELLINGSBAK
U kunt de motor alleen starten als het koppelings-
pedaal helemaal is ingetrapt.

• Trap het rempedaal in en houd ingetrapt

• Trap het koppelingspedaal helemaal in

• Schakel naar de N-stand (vrij).

STARTEN VAN DE MOTOR
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AUTOMATISCHE
VERSNELLINGSBAK

• Zet de versnellingsbak in de P-stand (parkeren)
door op de <P>-knop te drukken.

De schakelstandindicator op het voertuiginfor-
matiedisplay toont <P>

Als de versnellingsbak in de N-stand (vrij) staat,
kunt u ook de motor starten met het rempedaal
ingetrapt.

STARTPROCEDURE MET SLEUTEL

j0 OFF-stand

➀ ACC-stand

➁ ON-stand

➂ START-stand

• Voor modellen met benzinemotor: draai desleu-
tel naar de START-stand ➂ in het contactslot
en laat los zodra de motor is aangeslagen.

• Voor modellen met dieselmotor: draai de sleutel
naar de ON-stand ➁ in het contactslot. Het
m -gloeibougieslampje op het dashboard
gaat branden.

Draai wanneer het m -gloeibougieslampje uit
gaat de sleutel naar de START-stand ➂ en laat
los zodra de motor is aangeslagen.

Als de motor warm is kunt u deze starten zon-
der te wachten totdat het gloeibougieslampje
uit gaat.

STARTPROCEDURE MET DE
CONTACTDRUKKNOP
De contactdrukknop kan worden gebruikt om de
auto handmatig te starten zonder de sleutel in het
contactslot te hoeven steken. De sleutel moet zich
in de auto bevinden en de contactdrukknop moet in
het contactslot gestoken zijn (zie “De contactdruk-
knop verwijderen” eerder in dit hoofdstuk). Deze
modus voor het starten van de motor werkt onaf-
hankelijk van de ECO Start/Stop-functie voor het
automatisch uitschakelen van de motor.

U kunt de motor starten als een geautoriseerde
sleutel in de auto ligt. Zet de motor af en neem
altijd de sleutel met u mee wanneer u de auto ver-
laat, ook als u de auto slechts voor korte tijd ver-
laat. Houd rekening met de belangrijke veilig-
heidsaanwijzingen.

• Auto's met automatische versnellingsbak: trap
het rempedaal in en houd ingetrapt.

• Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:
trap het koppelingspedaal in en houd ingetrapt.

• Druk eenmaal de contactdrukknop in (zie “Con-
tactdrukknop (indien aanwezig)” eerder in dit
hoofdstuk).

– Auto's met benzinemotor: de motor start.

– Auto's met dieselmotor: het voorgloeien
wordt geactiveerd en de motor start.

NPA1483
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RIJDEN MET HANDGESCHAKELDE
VERSNELLINGSBAK

WAARSCHUWING

Schakel niet abrupt terug op gladde wegen. Hier-
door kunt u de macht over het stuur verliezen.

LET OP

• Laat uw voet tijdens het rijden niet op het kop-
pelingspedaal rusten. Dit kan schade aan de
koppeling veroorzaken.

• Laat de auto volledig tot stilstand komen voor-
dat u hem in zijn achteruit (R) zet.

• Schakel alleen in een andere versnelling als het
koppelingspedaal volkomen is ingetrapt. U
kunt anders schade aan de versnellingsbak ver-
oorzaken.

• Rijd niet abrupt weg uit stilstand en accelereer
niet te fel.

• Als u om een of andere reden snel moet accele-
reren, schakel dan terug naar een lagere ver-
snelling, accelereer totdat de auto de maximale
snelheid in die versnelling heeft bereikt en scha-
kel dan door. Rijd nooit harder in een bepaalde
versnelling dan is voorgeschreven. Schakel en
accelereer extra behoedzaam op gladde weg-
gedeelten. Te plots accelereren of abrupt te-
rugschakelen kan leiden tot slippartijen.

• Schakel alleen met het koppelingspedaal inge-
trapt.

• Om naar de 5e of 6e versnelling te schakelen
moet de schakelhendel naar rechts gedrukt
worden. Anders zou u per ongeluk naar de 3e of
4e versnelling kunnen schakelen en de motor of
versnellingsbak kunnen beschadigen.

• Als u terugschakelt bij een te hoge snelheid
(transmissierem) kan de motor schade oplopen
door overtoeren.

• Gebruik het aangrijpingspunt van de koppeling
niet om de auto op zijn plaats te houden op een
opwaartse helling. Dat zou de koppeling kun-
nen beschadigen.

• Schakel op lange en steile neerwaartse hellin-
gen, vooral als de auto zwaar beladen is of u
een aanhangwagen trekt, tijdig terug naar een
geschikte versnelling. Hierdoor wordt de wer-
king van de motorrem benut. Hierdoor wordt
de belasting op het remsysteem verminderd en
zullen de remmen niet snel oververhit raken en
slijten.

Schakelen

Om te schakelen trapt u het koppelingspedaal vol-
ledig in, schakelt u in de juiste versnelling en laat u
het koppelingspedaal vervolgens langzaam en soe-
pel opkomen.

Om soepel te schakelen moet u het koppelingspe-
daal helemaal intrappen voordat u de schakelhen-
del gebruikt. Is het koppelingspedaal niet helemaal
ingetrapt voordat u schakelt, dan hoort u mogelijk
een knarsend geluid uit de versnellingsbak. Dit zou
schade kunnen toebrengen aan de versnellingsbak.

Geef gas in de 1e versnelling en schakel door alle
versnellingen, overeenkomstig de snelheid van de
auto.

NSD591

Handgeschakelde 6–versnellingsbak (indien
aanwezig)

RIJDEN MET HET VOERTUIG
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Schakelhendelindicator (indien aanwezig):

De schakelhendelindicator jA weergegeven op het
bovenste gedeelte van het voertuiginformatiedisplay
biedt u de mogelijkheid milieubewuster te rijden.

Door de aanwijzingen van de schakelindicator op te
volgen en op te schakelen (of terug te schakelen)
wanneer de pijl OMHOOG (of OMLAAG) wordt
weergegeven, zal het brandstofverbruik mogelijk
verbeteren.

De pijl OMHOOG raadt aan om op te schakelen,
terwijl de pijl OMLAAG aangeeft om terug te scha-
kelen.

De bestuurder blijft niettemin verantwoordelijk
voor het kiezen van de meest geschikte versnelling
in overeenstemming met de heersende voertuig-,
weg- en verkeersomstandigheden.

OPMERKING

In de volgende gevallen wordt er geen pijl weerge-
geven:

– Wanneer de huidige versnelling overeenkomt
met de aangeraden versnelling

– Wanneer de snelheid van de auto ongeveer 0
km/u is

Vrij (N):

Om de vrijstand (N) te selecteren trapt u het kop-
pelingspedaal helemaal in en zet u de schakelhen-
del in dejN -stand.

Achteruitversnelling:

LET OP

Schakel alleen naar de achteruitversnelling (R) als
de auto stilstaat. Anders zou de versnellingsbak
schade kunnen oplopen.

Ga voor achteruitrijden als volgt te werk:

1) Breng de auto tot stilstand.

2) Zet de schakelhendel in de N-stand (vrij).

3) Trek de schakelhendel omhoog, druk de hendel
naar links en trek dan naar achteren.

Wanneer de schakelhendel in de R-stand (achter-
uit) staat, wordt of de achteruitrijmonitor (indien
aanwezig) of de ultrasone sonarfunctie (indien aan-
wezig) geactiveerd. Zie voor meer informatie “Ach-
teruitrijmonitor (indien aanwezig)” in hoofdstuk
“4. Display, verwarming en airconditioning, en au-
diosysteem”of “Around View Monitor (indien aan-
wezig) ” in hoofdstuk “4. Display, verwarming en
airconditioning, en audiosysteem” of “Parkeersen-
sorfunctie (sonar) met camera’s (indien aanwezig)”
verderop in dit hoofdstuk.

Indien u met moeite in de achteruitversnelling (R) of
de 1e versnelling schakelt. Schakel naar de vrijstand
en laat het koppelingspedaal los. Druk het koppe-
lingspedaal weer volledig in en schakel dan opnieuw
naar de achteruitversnelling of de 1e versnelling.

De Stop/Start-functie is niet beschikbaar als de
achteruitversnelling is geselecteerd. Voor meer in-
formatie over de Stop/Start-functie; zie “ECO
Stop/Start-systeem (indien aanwezig)” verderop in
dit hoofdstuk.

NSD638

NSD590

5-14 Starten en rijden



RIJDEN MET AUTOMATISCHE
VERSNELLINGSBAK
LET OP

• De stationaire snelheid van de koude motor is
hoog, wees dus voorzichtig wanneer u in een
vooruit- of achteruitversnelling schakelt wan-
neer de motor nog niet is opgewarmd. Als het
toerental hoger is dan het stationaire toerental
en u de versnellingsbak op D of R zet, zou de
auto plotseling kunnen optrekken. Er bestaat
een kans op een ongeval.

• Geef geen gas wanneer de auto stilstaat. Hier-
door kan de auto plotseling in beweging komen.

• Houd om heuvelop op een weg stil te staan niet
het gaspedaal ingetrapt om de auto te stop-
pen. Gebruik hiervoor de voetrem om zo de auto
stil te houden en te voorkomen dat de versnel-
lingsbak oververhit raakt.

WAARSCHUWING

• Schakel niet abrupt terug op gladde wegen.
Hierdoor kunt u de macht over het stuur verlie-
zen.

• De automatische versnellingsbak schakelt over
naar de N-stand (vrij) wanneer u de motor af-
zet. De auto zou kunnen wegrollen. Er bestaat
een kans op een ongeval.

• Schakel daarom na het afzetten van de motor
altijd naar de P-stand (parkeren). Voorkom dat
de geparkeerde auto wegrolt door de parkeer-
rem te activeren.

Voorzorgsmaatregelen bij rijden

LET OP

• Schakel nooit naar de P- (parkeren) of R-stand
(achteruit) wanneer de auto naar voren rijdt en
nooit naar de P- (parkeren) of D-stand (rijden)
wanneer de auto naar achteren rijdt. Dit kan
een ongeluk of schade aan de versnellingsbak
veroorzaken.

• Schakel niet naar de N-stand (vrij) tijdens het
rijden, tenzij u zich in een noodsituatie bevindt.
Rijden met de versnellingsbak in de N-stand
(vrij) kan ernstige schade veroorzaken aan de
versnellingsbak.

• Start de motor in de P-stand (parkeren) of N-
stand (vrij). De motor kan in geen enkele andere
stand gestart worden. Wanneer dit wel moge-
lijk blijkt, laat u uw auto nakijken door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

• Druk het gaspedaal niet in wanneer u van de
P-stand (parkeren) of N-stand (vrij) schakelt
naar de R-stand (achteruit), D-stand (rijden) of
handmatige schakelstand. Houd het rempedaal
altijd ingedrukt totdat het schakelen voltooid
is.

• Houd het voertuig op een opwaartse helling
niet op zijn plaats door het gaspedaal in te trap-
pen. Gebruik hiervoor het rempedaal.

• Schakel naar de N-stand (vrij) en activeer de
parkeerrem wanneer u langer dan een korte pe-
riode stilstaat.

• Laat de motor stationair draaien wanneer u van
de N-stand (vrij) naar een rijstand schakelt.

Houd er rekening mee dat de krachtoverbrenging
tussen de motor en de versnellingsbak onderbro-
ken wordt als de motor wordt afgezet. Voorkomen
dat de auto wegrolt:

• Druk als de motor afgezet is en de auto stilstaat
op de P-knop (parkeren).

en

• Zet de auto op de elektrische parkeerrem.

LET OP (bij het starten van de auto):

• TRAP HET REMPEDAAL IN

Wanneer u bij draaiende motor de schakelhen-
del in de R-stand (achteruit), D-stand (rijden),
of handmatige schakelstand zet zonder het
rempedaal helemaal in te trappen, kan de auto
langzaam in beweging komen. Zorg ervoor dat
het rempedaal volledig is ingetrapt en het voer-
tuig stilstaat voordat u de schakelhendel ge-
bruikt.

• LET OP DE STAND VAN DE SCHAKELHEN-
DEL

Controleer of de schakelhendel in de gewenste
stand staat. Gebruik de D-stand (rijden), of een
handmatige schakelstand om naar voren te rij-
den en de R-stand (achteruit) om naar achteren
te rijden. Geef de parkeerrem vrij en haal uw
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voet van het rempedaal, trap vervolgens het
gaspedaal in om het voertuig te starten en voeg
de auto in het verkeer (vermijd abrupt starten
en slippen van de wielen).

• Laat de motor niet op een hoog toerental
draaien als de auto stilstaat, omdat dit een on-
verwachte beweging van de auto kan veroor-
zaken (als de schakelhendel in de R-stand (ach-
teruit), D-stand (rijden), of in de handmatige
schakelstand staat), of schade aan de motor
(als de schakelhendel in de N-stand (vrij) of P-
stand (parkeren) staat).

• WARMDRAAIEN

Vanwege de hogere stationaire snelheden bij
koude motor, moet er extra opgelet worden
wanneer de schakelhendel in een rijstand wordt
geschakeld onmiddellijk na het starten van de
motor.

• HET VOERTUIG PARKEREN

Trap het rempedaal in en, zodra de auto tot stil-
stand is gekomen, druk op de P-knop (parke-
ren), activeer de parkeerrem en haal uw voet
van het rempedaal.

Starten van het voertuig

1. Trap na het starten van de motor het rempedaal
volledig in alvorens de schakelhendel in de R-
stand (achteruit),D-stand (rijden) of dehandma-
tige schakelstand te zetten.

2. Houd het rempedaal ingetrapt en druk de knop
op de schakelhendel in om in een rijstand te
schakelen.

3. Geef de parkeerrem vrij en haal uw voet van het
rempedaal af, rijd vervolgens langzaam weg
door het gaspedaal in te trappen.

De automatische versnellingsbak is zodanig uitge-
rust dat het rempedaal volledig ingetrapt MOET
worden voordat u van de P-stand (parkeren) naar
een rijstand schakelt terwijl de contactschakelaar
in de ON-stand staat.

Schakelen

P Parkeerstand met parkeervergrendeling

R Achteruit

N Vrij

D Rijden

Weergave van de schakelstand:

OPMERKING

Als de weergave van de schakelstand op het voer-
tuiginformatiedisplay niet werkt moet u voorzich-
tig optrekken om te controleren of de gewenste
versnelling inderdaad geselecteerd is. U kunt het
beste schakelstand D en automatisch rijpro-
gramma E of S selecteren.

De schakelhendelindicator ➁ weergegeven op het
onderste gedeelte van het voertuiginformatiedis-
play toont de huidige stand van de transmissie.

De indicator toont de P-, R-, N- en D-modi wan-
neer de transmissie in de automatische modus staat
of de schakelstand wanneer de transmissie in de
handmatige modus staat.
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P (parkeren):

Gebruik deze stand bij het parkeren van de auto en
bij het starten van de motor. Zorg altijd dat de auto
volledig tot stilstand is gekomen voordat u op de
➀-knop drukt om de parkeerstand te selecteren.
Voor maximale veiligheid moet het rempedaal in-
getrapt worden voordat u de P-stand (parkeren)
selecteert. Gebruik deze stand in combinatie met
de parkeerrem. Trap wanneer u op een helling par-
keert eerst het rempedaal in, activeer dan de par-
keerrem en selecteer vervolgens de P-stand (par-
keren). De parkeervergrendeling mag niet als rem
gebruikt worden tijdens het parkeren. Activeer om
de auto veilig te parkeren naast de parkeervergren-
deling altijd de elektrische parkeerrem.

Bij een storing in de elektronica van de auto zou de
versnellingsbak kunnen vergrendelen in de P-stand
(parkeren). Laat de elektronica in de auto direct na-
kijken door een INFINITI Center of een erkend ga-
ragebedrijf.

De parkeerstand P wordt automatisch geselec-
teerd als:

• U de motor afzet met de sleutel en de sleutel
verwijdert.

• U het bestuurdersportier opent als de auto stil-
staat of op zeer lage snelheid rijdt en de versnel-
lingsbak in de D-stand (rijden) of R-stand (ach-
teruit) staat.

LET OP

Schakel alleen naar deze stand wanneer de auto
volledig stilstaat.

R (achteruit):

LET OP

Schakel alleen naar deze stand wanneer de auto
volkomen tot stilstand is gekomen.

In deze stand kunt u achteruit rijden.

Wanneer de schakelhendel in de R-stand (achter-
uit) staat, wordt of de achteruitrijmonitor (indien
aanwezig) of de ultrasone sonarfunctie (indien aan-
wezig) geactiveerd. Zie voor meer informatie “Ach-
teruitrijmonitor (indien aanwezig)” in hoofdstuk
“4. Display, verwarming en airconditioning, en au-
diosysteem”of “Around View Monitor (indien aan-
wezig) ” in hoofdstuk “4. Display, verwarming en
airconditioning, en audiosysteem” of “Parkeersen-
sorfunctie (sonar) met camera’s (indien aanwezig)”
verderop in dit hoofdstuk.

N (vrij):

Schakel de versnelling niet naar de N-stand (vrij)
tijdens het rijden. Anders zou u de automatische
versnellingsbak kunnen beschadigen.

Noch een vooruitversnelling, noch de achteruitver-
snelling is ingeschakeld. De motor kan in deze stand
gestart worden. U kunt schakelen naar de N-stand
(vrij) en een afgeslagen motor opnieuw starten ter-
wijl het voertuig in beweging is.

Er wordt dan geen vermogen overgebracht van de
motor naar de aangedreven wielen

Als u uw voet van de rem haalt, kan de auto vrij
bewegen, d.w.z. aangeduwd of gesleept worden.

Als de ESP/VDC uitgeschakeld of defect is: schakel
de versnellingsbak naar de N-stand (vrij) als de auto
mogelijk kan gaan slippen, zoals wanneer het ijzelt.

Als u de motor afzet met de versnellingsbak in de
R-stand (achteruit) of D-stand (rijden) schakelt de
automatische versnellingsbak automatisch naar de
N-stand (vrij).

LET OP

De auto laten rollen in de N-stand (vrij) kan leiden
tot schade aan de versnellingsbak.

D (rijden):

Gebruik deze stand voor normaal vooruit rijden.

De automatische versnellingsbak schakelt automa-
tisch. Alle vooruitversnellingen zijn beschikbaar.

NSD586
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Schakelen

De automatische versnellingsbak schakelt automa-
tisch naar de juiste versnelling als deze in de D-
stand (rijden) staat. Er wordt geschakeld op basis
van:

• Het geselecteerde rijprogramma.

• De stand van het gaspedaal.

• De snelheid.

Stand van gaspedaal:

Uw rijstijl beïnvloedt hoe de automatische versnel-
lingsbak schakelt:

• weinig gas geven: schakelt eerder naar hogere
versnelling

• meer gas geven: schakelt later naar hogere ver-
snelling

Voertuig in stilstand houden op een
opwaartse helling

WAARSCHUWING

De automatische versnellingsbak maakt gebruik
van een dubbele koppeling. Als de koppeling over-
verhit raakt wordt het elektronische beheersys-
teem automatisch uitgeschakeld. Hierdoor wordt
de krachtoverbrenging onderbroken. De auto kan
dan bijvoorbeeld achteruit rollen op een helling. Er
bestaat een kans op een ongeval. Houd de auto
nooit in stilstand op een opwaartse helling door op
het gaspedaal te trappen.

De koppeling kan oververhit raken als u de auto op
een opwaartse helling in stilstand houdt door op
het gaspedaal te trappen. Als de koppeling over-
verhit raakt, klinkt er een waarschuwingssignaal en
verschijnt het bericht [Voertuig stoppen Schakel-
stand P kiezen Motor laten draaien] op het voertui-
ginformatiedisplay. U kunt uw reis dan alleen
voortzetten wanneer de koppeling is afgekoeld en
het bericht van het voertuiginformatiedisplay is
verdwenen.

Houd de auto nooit in stilstand op een opwaartse
helling door op het gaspedaal te trappen. Houd de
auto alleen op zijn plaats op een opwaartse helling
door:

• Bij het indrukken van het rempedaal.

• De elektrische parkeerrem te activeren.

Kickdown

Gebruik kickdown voor maximale acceleratie:

• Trap het gaspedaal in voorbij het drukpunt.

De versnellingsbak schakelt dan over op een la-
gere versnelling, afhankelijk van het toerental.

• Laat het gaspedaal langzaam opkomen zodra
de gewenste snelheid is bereikt.

De automatische versnellingsbak schakelt weer
naar een hogere versnelling.

Programmakeuzeknop

Met de programmakeuzeknop kunt u kiezen tussen
rijprogramma's met verschillende rijkenmerken.

Programmakeuzeknop ➀. Een pop-upbericht ➁
verschijnt op het voertuiginformatiedisplay en
toont de huidige keuze. Na ongeveer twee secon-
den verschijnt het gekozen rijprogramma in het on-
derste kader van het voertuiginformatiedisplay ➂
en het pop-upbericht verdwijnt.
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Telkens wanneer de motor gestart wordt, schakelt
de automatische versnellingsbak naar rijpro-
gramma E.

E (Economy): comfortabel en zuinig rijden

S (Sport): sportieve rijstijl

M (Manual): handmatig schakelen

Voor meer informatie over het handmatige rijpro-
gramma, zie “Handmatig rijprogramma” verderop
in dit hoofdstuk.

Schakelpaddles op het stuurwiel

➀ Linker schakelpaddle op het stuurwiel
(terugschakelen)

➁ Rechter schakelpaddle op het stuurwiel
(opschakelen)

In het rijprogramma M kunt u zelf schakelen met de
schakelpaddle op het stuurwiel.

Als u aan de linker of rechter schakelpaddle op het
stuurwiel trekt in automatisch rijprogramma E of S
schakelt de automatische versnellingsbak gedu-
rende korte tijd naar rijprogramma M. Afhankelijk
van de schakelpaddle waaraan getrokken wordt,
schakelt de automatische versnellingsbak direct te-
rug of op.

Automatische rijprogramma's

Rijprogramma E heeft de volgende kenmerken:

• Op comfort gerichte motorinstellingen.

• Optimaal brandstofverbruik doordat de auto-
matische versnellingsbak eerder opschakelt.

• De auto trekt geleidelijker op, zowel vooruit als
achteruit, tenzij het gaspedaal helemaal wordt
ingetrapt.

• Verhoogdegevoeligheid.Hierdoor verbetert bij-
voorbeeld de rijstabiliteit op gladde wegen.

• De automatische versnellingsbak schakelt eer-
der op. Hierdoor rijdt de auto met een lager toe-
rental en zullen de wielen minder snel gaan slip-
pen.

Rijprogramma S heeft de volgende kenmerken:

• Sportieve motorinstellingen.

• De automatische versnellingsbak schakelt later
op.

• Doordat er later geschakeld wordt, verbruikt de
auto mogelijk meer brandstof.

Handmatig rijprogramma

In het handmatigerijprogrammaM kunt u zelf scha-
kelen met de schakelpaddle op het stuurwiel. Hier-
voor moet de versnellingsbak in de D-stand (rijden)
staan. De momenteel geselecteerde en actieve ver-
snelling wordt aangegeven op het voertuiginfor-
matiedisplay

Handmatig rijprogramma M verschilt van de rijpro-
gramma's E en S wat betreft de spontaniteit, ge-
voeligheid en geleidelijkheid van het schakelen.

Handmatige versnellingen gebruiken:

• Om op de motor te remmen.

• Om de remmende werking van de motor te be-
nutten op neerwaartse hellingen en op steile
bergweggetjes, in bergachtige omgeving of on-
der moeilijke omstandigheden.

• Om de remmende werking van de motor te be-
nutten op zeer steile neerwaartse hellingen en
op lange neerwaartse hellingen.

NSD725
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Het handmatige rijprogramma activeren:

• Permanent: druk de programmakeuzeknop ➀
herhaaldelijk in totdat M op het voertuiginfor-
matiedisplay verschijnt. Handmatig rijpro-
gramma M blijft nu actief totdat rijprogramma
E of S wordt geselecteerd.

• Tijdelijk: trek aan de rechter of linker schakel-
paddle op het stuurwiel (zie “Schakelpaddles op
het stuurwiel” verderop in dit hoofdstuk). Hand-
matig rijprogramma M is nu tijdelijk actief. Af-
hankelijk van de schakelpaddle waaraan getrok-
ken wordt, schakelt de automatische versnel-
lingsbak direct terug of op.

Als handmatig rijprogramma M wordt geactiveerd
door middel van de schakelpaddles op het stuur-
wiel zal het tijdelijk geactiveerdehandmatigerijpro-
gramma M automatisch uitgeschakeld worden na
een bepaalde tijd, mits de rijsituatie dat toestaat.
De automatische versnellingsbak schakelt dan over
op het daarvoor geselecteerde rijprogramma, E of
S. Als er op een neerwaartse helling wordt gere-

den, wordt het tijdelijk geactiveerde rijprogramma
M alleen uitgeschakeld als het gaspedaal wordt in-
getrapt terwijl de auto van de helling af rolt.

Opschakelen:

Trek aan de rechter schakelpaddle op het stuurwiel
(zie “Schakelpaddles op het stuurwiel” eerder in dit
hoofdstuk). De automatische versnellingsbak scha-
kelt op naar de volgende versnelling.

Om schade aan de motor te voorkomen schakelt de
automatische versnellingsbak alleen naar een ho-
gere versnelling als het maximale toerental voor de
huidige versnelling is bereikt en u op het gaspedaal
trapt.

Aanbevelingen voor het schakelen:

De aanbevelingen voor het schakelen helpen u om
zuinig te rijden. De aanbevolen versnelling wordt
op het voertuiginformatiedisplay aangegeven.

Schakel naar de aanbevolen versnelling ➀ op basis
van de aanbeveling ➁ die op het voertuiginforma-
tiedisplay verschijnt.

Terugschakelen:

Trek aan de linker schakelpaddle op het stuurwiel
(zie “Schakelpaddles op het stuurwiel” eerder in dit
hoofdstuk). De automatische versnellingsbak scha-
kelt terug naar de vorige versnelling.

Als u vaart mindert zonder terug te schakelen zal
de automatische versnellingsbak dat automatisch
doen.

Trek voor maximale acceleratie aan de linker scha-
kelpaddle op het stuurwiel totdat de versnellings-
bak de optimale versnelling selecteert voor de hui-
dige snelheid.

Als de motor het maximale toerental overschrijdt
doordat er terug wordt geschakeld, zal de automa-
tische versnellingsbak de motor beschermen tegen
beschadigen en dus niet terugschakelen.

Kickdown:

U kunt kickdown ook gebruiken voor maximale ac-
celeratie in het handmatige rijprogramma M

• Trap het gaspedaal in voorbij het drukpunt. De
versnellingsbak schakelt dan naar een lagere
versnelling op basis van het toerental.

• Schakel weer naar een hogere versnelling zodra
de gewenste snelheid is bereikt.

Tijdens kickdown kunt u niet schakelen met de
schakelpaddles op het stuurwiel.

Als u plankgas geeft schakelt de automatische ver-
snellingsbak naar de volgende hogere versnelling
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zodra het maximale toerental is bereikt. Zodoende
wordt voorkomen dat het motortoerental te hoog
wordt.

Tijdelijk geactiveerd handmatig rijprogramma
uitschakelen:

Trek aan de rechter schakelpaddle op het stuurwiel
en houd deze naar u toe getrokken totdat de auto-
matische versnellingsbak naar het meest recente-
lijk actieve automatische rijprogramma schakelt,
d.w.z. E of S.

Zodra het handmatige rijprogramma M uitgescha-
keld is, schakelt de automatische versnellingsbak,
die dan in automatisch rijprogramma E of S staat,
mogelijk van de huidige versnelling naar een hogere
of een lagere versnelling. Dit hangt af van de stand
van het gaspedaal, de snelheid en de belading.

Problemen met de versnellingsbak:

Probleem Mogelijke oorzaak/gevolgen en oplossingen

De versnel-
lingsbak
schakelt
moeilijk

Er lekt olie uit de versnellingsbak.
Laat de versnellingsbak direct nakijken door een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

De accelera-
tiecapaciteit
wordt minder.
De versnel-
lingsbak
schakelt niet
meer naar alle
versnellingen.
De achteruit
kan niet meer
geselecteerd
worden

De versnellingsbak staat in de noodstand.
• Stoppen.
• Schakel naar de P-stand (parkeren).
• Zet de motor uit.
• Wacht ten minste tien seconden voordat u de motor opnieuw start.
• Schakel naar de D-stand (rijden).
• Laat de versnellingsbak direct nakijken door een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.
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WAARSCHUWING

• Rijd volgens de bandenspecificatie, zelfs met de
vierwielaandrijving ingeschakeld. Als u plotse-
ling snel accelereert, scherpe stuurmanoeuvres
uitvoert of abrupt remt kunt u de macht over
het stuur verliezen.

• Zorg ervoor dat alle vier de banden dezelfde
maat hebben, van hetzelfde merk zijn en de-
zelfde constructie (diagonaal, diagonaalgordel
of radiaal) en hetzelfde profiel hebben. Mon-
teer sneeuwkettingen op de voorwielen wan-
neer u op gladde wegen rijdt. Rijd voorzichtig
onder deze omstandigheden.

• Deze auto is niet bedoeld voor gebruik op ruw
terrein. Rijd niet op zanderige of modderige we-
gen waar de wielen in vast kunnen blijven zit-
ten.

• Voor auto's met 4WD, probeer niet twee wie-
len van de grond te liften en de versnellingsbak
in een voor- of achteruitrijstand te zetten met
een draaiende motor. Dit kan schade aan de
aandrijflijn toebrengen of een onverwachte be-
weging veroorzaken wat kan leiden tot ern-
stige schade aan de auto of personen.

• Probeer niet een auto met 4WD/AWD te tes-
ten op een tweewiel-vermogenstestbank (zo-
als de vermogenstestbanken die in sommige
landen worden gebruikt voor het testen van
uitlaatgassen) of vergelijkbare uitrusting, ook
al zijn de andere twee wielen van de grond ge-
licht. Breng de medewerkers op de hoogte van

het feit dat uw auto is uitgerust met 4WD,
voordat het wordt geplaatst op een vermo-
genstestbank. Het gebruik van de verkeerde
testuitrusting kan schade aan de aandrijflijn
toebrengen of een onverwachte beweging ver-
oorzaken wat kan leiden tot ernstige schade
aan de auto of personen.

• Laat een wiel dat van de grond is gelicht van-
wege een oneffen oppervlak niet overmatig
draaien.

LET OP

Sleep de auto nooit met één as van de grond. Hier-
door kan het differentieel schade oplopen. Derge-
lijke schade wordt niet door de garantie gedekt.
Alle wielen moeten helemaal van de grond zijn (zie
“Modellen met vierwielaandrijving (4WD) slepen”
in hoofdstuk “6. In geval van nood”).

4WD, samen met de ESP/VDC, verbetert de trac-
tie van uw auto wanneer een wiel begint te slippen
omdat het niet voldoende grip heeft.

Als u uw rijgedrag niet aanpast, zal de 4WD niet in
staat zijn de kans op een ongeval te verlagen en
kan ook niet de wetten van de natuurkunde teniet-
doen. 4WD kan geen rekening houden met de staat
van het wegdek, het weer en verkeersomstandig-
heden. 4WD is alleen een hulpmiddel. Het is uw
verantwoordelijkheid om afstand te houden tot het
voertuig voor u, om een goede snelheid te kiezen,
om op tijd te remmen en om op uw rijstrook te blij-
ven rijden.

Als een wiel slipt door onvoldoende grip

• Trap wanneer u optrekt het gaspedaal niet ver-
der in dan noodzakelijk.

• Accelereer minder tijdens het rijden.

OPMERKING

Bij winterse omstandigheden is de maximale effec-
tiviteit van vierwielaandrijving alleen mogelijk als
u winterbanden (M+S banden), en zo nodig
sneeuwkettingen, gebruikt.

VIERWIELAANDRIJVING (4WD)
(indien aanwezig)
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WAARSCHUWING

• De ESP/VDC is bedoeld om de bestuurder te
helpen de rijstabiliteit te behouden, maar het
voorkomt geen ongelukken als gevolg van plot-
selinge stuurmanoeuvres of een onzorgvuldige
of gevaarlijke rijstijl. Matig uw snelheid, rijd
voorzichtig en let vooral op wanneer u rijdt en
bochten neemt op glad wegdek.

• Breng geen wijzigingen aan in de wielophan-
ging van de auto. Als onderdelen van de wie-
lophanging, zoals schokdempers, veerpoten,
veren, driehoekstangen, moffen en wielen niet
van het type zijn dat door INFINITI wordt aan-
bevolen voor uw auto of extreem versleten zijn,
werkt het ESP/VDC-systeem wellicht niet cor-
rect. Dit kan een negatief effect hebben op het
besturen van de auto, en het ESP/VDC-waar-
schuwingslampje m licht wellicht op.

• Als onderdelen van het remsysteem, zoals rem-
blokken, rotors en remblokhouders niet door
INFINITI zijn aanbevolen of extreem versleten
zijn, werkt het ESP/VDC-systeem wellicht niet
goed, en kan het ESP/VDC-waarschuwings-
lampje m gaan branden.

• Als onderdelen van het motorregelingssysteem
niet door INFINITI zijn aanbevolen of extreem
versleten zijn, kan het ESP/VDC-waarschu-
wingslampje m gaan branden.

• Wanneer u op extreme hellingen rijdt, zoals
schuine bochten, werkt het ESP/VDC-systeem

wellicht niet correct en kan het ESP/VDC-
waarschuwingslampje m gaan branden. Ga
niet rijden op dit soort wegen.

• Wanneer u op een instabiele ondergrond rijdt,
zoals een draaitafel, veerboot, lift, of schans,
zal het ESP/VDC-waarschuwingslampje m
wellicht oplichten. Dit is geen storing. Start de
motor opnieuw nadat u zich weer op een sta-
biele ondergrond bevindt.

• Als wielen of banden afwijken van de typen die
door INFINITI worden aanbevolen, werkt het
ESP/VDC-systeem wellicht niet correct, en
licht het ESP/VDC-waarschuwingslampje m
op.

• Het ESP/VDC-systeem is op een besneeuwde
weg geen vervanger voor winterbanden of
sneeuwkettingen.

• Als er een storing is in de ESP/VDC, kan ESP/
VDC de auto niet stabiliseren. Bovendien wor-
den andere veiligheidssystemen dan ook uitge-
schakeld. Hierdoor bestaat grotere kans op
slippen en een ongeval. Rijd voorzichtig verder.
Laat de ESP/VDC nakijken door een INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf.

LET OP

• Wanneer de elektronische stabiliteitsregeling
uit staat blijft het m ESP/VDC OFF-waar-
schuwingslampje branden.

• Als zowel het m -waarschuwingslampje als
hetm -waarschuwingslampje blijft branden
is de ESP/VDC niet beschikbaar wegens een
storing.

ESP/VDC houdt de stabiliteit en de tractie in de
gaten, d.w.z. de krachtoverbrenging tussen de ban-
den en het wegdek.

Zodra de ESP/VDC opmerkt dat de auto afwijkt
van de door de bestuurder bedoelde richting, wor-
den één of meerdere wielen geremd om de auto te
stabiliseren. Het motorvermogen wordt ook aan-
gepast om de auto op de gewenste koers te hou-
den binnen de limieten van wat fysiek mogelijk is.
De ESP/VDC helpt de bestuurder bij het optrekken
op een nat of glad wegdek. De ESP/VDC kan de
auto ook stabiliseren tijdens het remmen.

TRACTIECONTROLE
Het tractiecontrolesysteem (TCS) is een onderdeel
van de ESP/VDC.

Tractieregeling remt de aangedreven wielen afzon-
derlijk af als deze slippen. Hierdoor kunt u optrek-
ken en accelereren op een glad wegdek, bijvoor-
beeld wanneer de weg maar aan één kant glad is.
Er wordt dan ook meer koppel overgebracht op het
wiel of de wielen met betere grip.

Tractiecontrole blijft actief als u de ESP/VDC uit-
zet.

ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME (ESP) (voor Europa) VEHICLE
DYNAMIC CONTROL (VDC) (behalve Europa)
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EIGENSCHAPPEN VAN ESP/VDC
Als het m ESP/VDC-waarschuwingslampje uit-
gaat voordat u gaat rijden staat de ESP/VDC au-
tomatisch aan.

Als de ESP/VDC ingrijpt, gaat het waarschuwings-
lampje m ESP/VDC knipperen in de combinatie-
meter.

Als de ESP/VDC ingrijpt:

• Zet de ESP/VDC onder geen enkele omstandig-
heid uit.

• Trap wanneer u optrekt het gaspedaal niet ver-
der in dan noodzakelijk.

• Pas uw rijstijl aan de weg- en weersomstandig-
heden aan.

Uitzetten/aanzetten van ESP/VDC

WAARSCHUWING

Als u ESP/VDC uitschakelt, zal ESP/VDC de auto
niet meer stabiliseren. Er bestaat dan een grotere
kans dat de auto slipt en bij een ongeval betrokken
raakt.

Schakel de ESP/VDC alleen uit in situaties die in de
volgende paragraaf worden beschreven.

U kunt kiezen tussen de volgende standen voor de
ESP/VDC:

• ESP/VDC is geactiveerd.

• ESP/VDC is uitgeschakeld.

In de volgende situaties kan de ESP/VDC het beste
uitgeschakeld worden:

• Als u sneeuwkettingen gebruikt.

• In diepe sneeuw.

• Op zand of grint.

OPMERKING

Zet de ESP/VDC weer aan zodra de hierboven be-
schreven situaties niet meer gelden. De ESP/VDC
zal anders niet in staat zijn om de auto te stabilise-
ren als de auto begint te slippen of een wiel begint
door te draaien.

U kunt deESP/VDC aan-/uitzetten op het voertui-
ginformatiedisplay. ESP/VDC aan-/uitzetten:

1. De motor starten.

2. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Assist.]-menu te openen op
het voertuiginformatiedisplay.

3. Druk op de m -knop of de m -knop om
[ESP] te selecteren.

4. Druk op de <OK>-knop op het stuurwiel. De hui-
dige selectie wordt weergegeven.

5. Om in/uit te schakelen: druk wederom op de
<OK>-knop.

De ESP/VDC is uitgeschakeld als het
m -waarschuwingslampje op het dashboard
blijft branden terwijl de motor draait.

Eigenschappen wanneer de ESP/VDC is
uitgeschakeld:

Als de ESP/VDC is uitgeschakeld en één wiel of
meerdere wielen beginnen te slippen, gaat het m
ESP/VDC-waarschuwingslampje op het dash-
board knipperen. In dergelijke gevallen zal de ESP/
VDC de auto niet stabiliseren.

Als u de ESP/VDC uitschakelt:

• Verbetert de ESP/VDC de rijstabiliteit niet
meer.

• Wordt motorkoppel niet meer beperkt en kun-
nen aangedreven wielen gaan slippen.

Het slippen van wielen leidt tot een snijwerking
voor betere grip op losse ondergrond.

• Tractiecontrole wordt wel geactiveerd.

• ESP/VDC assisteert de bestuurder nog bij het
remmen.

ESP/VDC
AANHANGERSTABILISATIE
Als uw auto en aanhangwagen beginnen te slinge-
ren, treedt de ESP/VDC in werking om u te helpen.
De ESP/VDC laat de auto vaart minderen door te
remmen en het motorvermogen te beperken totdat
de auto en de aanhangwagen weer stabiel zijn.

WAARSCHUWING

Bij slechte weg- of weersomstandigheden kan de
aanhangerstabilisatie niet voorkomen dat de com-
binatie van de auto en de aanhanger gaan zwen-
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ken. Aanhangers met een hoog zwaartepunt kun-
nen kantelen voordat de ESP/VDC dit kan waar-
nemen. Er bestaat een kans op een ongeval.

Pas uw rijstijl altijd aan de weg- en weersomstan-
digheden aan.

Als uw auto met aanhangwagen begint te slinge-
ren, kunt u de auto met aanhangwagen alleen sta-
biliseren door de rem in te trappen.

De aanhangwagenstabilisatie van de ESP/VDC
werkt bij snelheden boven ongeveer 65 km/u.

De aanhangwagenstabilisatie van de ESP/VDC
werkt niet als de ESP/VDC uitstaat of uitgescha-
keld is vanwege een storing.

ELEKTRONISCHE
REMKRACHTVERDELING (EBD)
De elektronische remkrachtverdeling (EBD) contro-
leert en regelt de remkracht op de achterwielen om
stabiliteit te verbeteren tijdens het remmen.

WAARSCHUWING

Als de elektronische remkrachtverdeling een sto-
ring heeft, kunnen de achterwielen blokkeren, bij-
voorbeeld wanneer er geremd wordt. Hierdoor be-
staat grotere kans op slippen en een ongeval.

U moet daarom uw rijstijl aanpassen aan de ver-
schillende rijeigenschappen. Laat het remsysteem
nakijken door een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

STUURCONTROLE
STUURCONTROLE helpt u door voelbare stuur-
kracht op het stuurwiel uit te oefenen in de richting
waarin de auto gestabiliseerd wordt.

Deze stuurondersteuning wordt vooral geleverd
wanneer:

• Beide rechterwielen of beide linkerwielen op een
nat gedeelte van de weg rijden wanneer u remt.

• De auto begint te slippen.

De STUURCONTROLE levert geen stuuronder-
steuning als:

• Er een storing in de ESP/VDC is.

• Het stuursysteem defect is.

Bij een storing in de ESP/VDC wordt u nog wel
geholpen door de elektrische stuurbekrachtiging.

Het ECO Stop/Start-systeem schakelt de motor
onder bepaalde omstandigheden automatisch uit
als de auto stilstaat.

Zodra u gas geeft om weg te rijden, start de motor
automatisch weer. Het ECO Stop/Start-systeem
helpt u zodoende om het brandstofverbruik en de
uitstoot te verminderen.

WAARSCHUWING

Als u de auto verlaat wanneer de motor automa-
tisch is afgezet, zal de motor automatisch weer ge-
start worden. De auto kan dan in beweging komen,
waardoor er een kans op ongeval en letsel bestaat.

Zet als u de auto wilt verlaten altijd het contact uit
en beveilig de auto tegen wegrollen.

Als het m ECO-symbool in het groen op het
voertuiginformatiedisplay wordt getoond, schakelt
het ECO Stop/Start-systeem de motor automa-
tisch uit zodra de auto tot stilstand is gekomen.

NSD620

ECO Stop/Start-symbool

ECO STOP/START-SYSTEEM (indien
aanwezig)
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De stop/start-functie wordt automatisch geacti-
veerd wanneer u de motor start met de contact-
sleutel.

Als de ECO stop/start-functie handmatig is uitge-
zet (zie “De ECO stop/start-functie
aan-/uitzetten” verderop in dit hoofdstuk) of door
een storing in het systeem is uitgeschakeld, wordt
het m ECO-symbool niet op het display weer-
gegeven.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
VAN DE MOTOR
De ECO stop/start-functie is operationeel en het
m ECO-symbool wordt weergegeven op het
voertuiginformatiedisplay als:

• Het controlelampje in deECO-knop in het groen
brandt.

• De buitentemperatuur binnen het bedrijfsbereik
voor het systeem ligt.

• De motor op normale bedrijfstemperatuur is.

• De ingestelde temperatuur voor het interieur
van de auto bereikt is.

• De accu voldoende opgeladen is.

• Het systeem detecteert dat de voorruit niet be-
slagen is als de airconditioning aanstaat.

• De motorkap dicht is.

• Het bestuurdersportier dicht is en deveiligheids-
gordel van de bestuurdersstoel vastgemaakt is.

Als niet aan alle voorwaarden voor automatische
uitschakeling van de motor wordt voldaan, is het
m ECO-symbool geel.

Alle systemen in de auto blijven functioneren wan-
neer de motor automatisch wordt uitgeschakeld.

De motor kan maximaal vier keer achter elkaar au-
tomatisch uitgezet worden (eerste stop en drie vol-
gende stops). Na de vierde keer dat de motor auto-
matisch is gestart wordt het m ECO-symbool
in het geel weergegeven op het voertuiginforma-
tiedisplay. Als het m ECO-symbool groen is op
het voertuiginformatiedisplay is automatisch uit-
schakeling van de motor weer mogelijk.

OPMERKING

Als de motorkap wordt geopend terwijl de motor
draait en de ECO stop/start-functie operationeel
is, zal de motor automatisch uitgeschakeld wor-
den.

Auto's met handgeschakelde
versnellingsbak

De ECO stop/start-functie schakelt de motor au-
tomatisch uit bij lage snelheden

1. Rem de auto.

2. Schakel naar de vrijstand (N).

3. Haal uw voet van het koppelingspedaal. De mo-
tor wordt automatisch uitgeschakeld.

Auto's met automatische versnellingsbak

Als de auto tot stilstand komt in de D-stand of N-
stand, schakelt de ECO stop/start-functie de mo-
tor automatisch uit.

AUTOMATISCH STARTEN VAN DE
MOTOR
De motor wordt automatisch gestart als:

• U de ECO stop/start-functie uitschakelt door
op de ECO-knop te drukken.

• U de achteruitversnelling (R) of D-stand (rijden)
selecteert.

• U uw veiligheidsgordel losmaakt of het bestuur-
dersportier opent.

• De auto weg begint te rollen.

• Het remsysteem dit vereist.

• De temperatuur in de auto afwijkt van het inge-
stelde bereik.

• Het systeem vocht waarneemt op de voorruit
als de airconditioning aan staat.

• De accu niet voldoende laadstroom heeft.
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Auto's met handgeschakelde
versnellingsbak

OPMERKING

Schakel alleen met het koppelingspedaal inge-
trapt.

De motor wordt automatisch gestart als u:

• Het koppelingspedaal helemaal intrapt.

• Trap het gaspedaal in.

Auto's met automatische versnellingsbak

De motor wordt automatisch gestart als u:

• Uw voet van het rempedaal haalt met de ver-
snellingsbak in de D-stand (rijden) of N-stand
(vrij).

• Trap het gaspedaal in.

• De versnelling uit de P-stand (parkeren) haalt.

Als u naar de P-stand (parkeren) schakelt zal de
motor niet starten.

Als u uit de R-stand (achteruit) naar de D-stand
(rijden) schakelt is de ECO stop/start-functie weer
beschikbaar zodra hetm ECO-symbool weer in
het groen verschijnt op het voertuiginformatiedis-
play.

DE ECO STOP/START-FUNCTIE
AAN-/UITZETTEN

• Uitzetten: druk op de ECO-knop ➀. Het con-
trolelampje ➁ en het m ECO-symbool op
het voertuiginformatiedisplay gaan uit.

• Aanzetten: druk op de ECO-knop ➀. Het con-
trolelampje ➁ gaat branden. Als aan alle voor-
waarden voor automatische uitschakeling van
de motor (zie “Automatische uitschakeling van
de motor” eerder in dit hoofdstuk) wordt vol-
daan, wordt het m ECO-symbool in het
groen weergegeven op het voertuiginformatie-
display.

Als niet aan alle voorwaarden voor automati-
sche uitschakeling van de motor wordt voldaan,
wordt hetm ECO-symbool in het geel weer-
gegeven op het voertuiginformatiedisplay. De
ECO stop/start-functie is dan niet actief.

Als het controlelampje ➁ op de ECO-knop ➀ uit-
staat, is de ECO stop/start-functie handmatig of
door een storing uitgeschakeld. De motor wordt
dan niet automatisch uitgeschakeld wanneer de
auto stopt.

NIC2633
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WAARSCHUWING

• Vertrouw nooit alleen op de hellingoprijhulp
(HSA) om te voorkomen dat de auto op een
heuvel naar achteren rijdt. Rijd altijd voorzich-
tig en aandachtig. Trap het rempedaal in als u
stopt op een steile helling. Wees vooral voor-
zichtig als u stopt op bevroren of modderige
hellingen. Als u niet kunt voorkomen dat het
voertuig naar achteren rolt, kunt u de macht
over het voertuig verliezen en ernstig of zelfs
dodelijk letsel oplopen.

• De hellingoprijhulp is niet bedoeld om de auto
stil te laten staan op een heuvel. Trap het rem-
pedaal in als u stopt op een steile helling. Wan-
neer u dit niet doet, kan de auto naar achteren
rollen, met een aanrijding of ernstig lichamelijk
letsel tot gevolg.

• De hellingoprijhulp kan soms niet voorkomen
dat de auto op een heuvel onder alle belastings-
of wegomstandigheden naar achteren rijdt.
Wees er altijd op voorbereid om het rempedaal
in te trappen om te voorkomen dat het voer-
tuig naar achteren rolt. Wanneer u dit niet doet,
kan dit tot een aanrijding of ernstig persoonlijk
letsel leiden.

• Na een korte tijd remt de hellingoprijhulp uw
auto niet meer af en kan de auto wegrollen.
Hierdoor zou er een kans op een ongeval kun-
nen bestaan. Verplaats uw voet daarom snel
van het rempedaal naar het gaspedaal. Verlaat
de auto nooit als de auto op zijn plaats gehou-
den wordt door de hellingoprijhulp.

De hellingoprijhulp helpt u bij het vooruit optrekken
of achteruit rijden tegen een helling op. Het houdt
de auto even op zijn plaats nadat u uw voet van het
rempedaal heeft gehaald. Zo heeft u voldoende tijd
om uw voet van het rempedaal naar het gaspedaal
te verplaatsen en deze in te trappen voordat de
auto de helling begint af te rollen.

De hellingoprijhulp is niet actief als

• U optrekt op een vlakke weg of neerwaartse
helling.

• Bij auto's met automatische versnellingsbak de
versnelling in de N-stand staat.

• De auto staat op de elektrische parkeerrem.

• ESP/VDC heeft een storing.

WAARSCHUWING

Als u zich niet houdt aan de waarschuwingen en
aanwijzingen voor correct gebruik van het LDW-
systeem kan dat ernstig lichamelijk letsel of de
dood tot gevolg hebben. Het LDW-systeem is niet
bedoeld om de auto te sturen of om te voorkomen
dat de bestuurder de macht over het stuur verliest.
Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder
om alert te zijn, veilig te rijden, het voertuig binnen
de rijstrook te houden, en te allen tijde het voer-
tuig onder controle te houden.

Het LDW-systeem maakt gebruik van een waar-
schuwingslampje en intermitterende trillingen in
het stuurwiel om de bestuurder te waarschuwen
dat de auto de rijstrook dreigt te verlaten.

Het LDW-system maakt gebruik van een camera
➀ achter de voorruit om toezicht te houden op de
rijstrookmarkeringen.

NSD644

HELLINGOPRIJHULP (HSA - HILL
START ASSIST)

LANE DEPARTURE WARNING-
SYSTEEM (LDW) (indien aanwezig)
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WERKING VAN HET LDW-SYSTEEM

➀ Bedieningen op het stuurwiel

➁ Voertuiginformatiedisplay

jA Weergavegebied

jB Menubalk

Het LDW-systeem werkt bij snelheden boven de
60 km/u (40 MPH) en onder de 200 km/u (120
MPH) wanneer de rijstrookmarkeringen duidelijk
zichtbaar zijn.

Er wordt wellicht een waarschuwing gegeven als
een voorwiel over een rijstrookmarkering rijdt. U
wordt gedurende maximaal 1,5 seconden gewaar-
schuwd door middel van intermitterende trillingen
in het stuurwiel.

OPMERKING

Het LDW-systeem geeft geen waarschuwing als u
eerst de richtingaanwijzer activeert en dan van
rijstrook verandert in de aangegeven richting.

Er volgen geen waarschuwingstrillingen als u de
richtingaanwijzer activeert. In dat geval worden de
waarschuwingen een bepaalde tijd onderdrukt.

NSD626
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HET LDW-SYSTEEM
AAN-/UITZETTEN

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel ➀ om het [Assist.]-menu op deMenu-
balkjB te selecteren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om
[Rijstrookassistent] te selecteren.

3. Druk op de <OK>-knop op het stuurwiel ➀. De
huidige selectie wordt weergegeven.

4. Druk op de <OK>-knop om te bevestigen.

5. Druk op de m - of de m -knop om [Uit],
[Standaard] of [Adaptief] in te stellen.

6. Druk op de <OK>-knop om de instelling op te
slaan. Als het LDW-systeem aan staat, worden
de rijstrookmarkeringen op het voertuiginfor-
matiedisplay weergegeven als heldere lijnen in
de weergave van grafische hulpmiddelenjA

Als [Standaard] is geselecteerd, zullen er geen
waarschuwingstrillingen gegeven worden als:

• U eerst de richtingaanwijzer hebt aangezet. In
dat geval worden de waarschuwingen een be-
paalde tijd onderdrukt.

• Er een veiligheidssysteem in werking is getre-
den, zoals ABS, de remassistent of de ESP/
VDC.

Als [Adaptief] is geselecteerd, zullen er geen waar-
schuwingstrillingen gegeven worden als:

• U eerst de richtingaanwijzer hebt aangezet. In
dat geval worden de waarschuwingen een be-
paalde tijd onderdrukt.

• Een van de rijsystemen ingrijpt, zoals ABS, BAS
of ESP/VDC.

• U snel accelereert, bijvoorbeeld kickdown.

• U krachtig remt.

• U actief stuurt, bijvoorbeeld, als u een manoeu-
vre maakt om een obstakel te ontwijken of snel
van rijstrook wisselt.

• U afsnijdt in een scherpe bocht.

Om te zorgen dat u bij het passeren van een
rijstrookmarkering tijdig gewaarschuwd wordt en
alleen wanneer dat echt nodig is, detecteert het
systeem bepaalde omstandigheden en waarschuwt
u overeenkomstig.

De waarschuwingstrillingen komen eerder als:

• U de rijstrookmarkering aan de buitenkant in
een bocht nadert.

• De weg zeer brede rijstroken heeft, zoals bij-
voorbeeld op een snelweg.

• Het systeem doorgetrokken lijnen waarneemt.

De waarschuwingstrillingen komen later als:

• De weg smalle rijstroken heeft.

• U een bocht afsnijdt.

BEPERKINGEN VAN HET
LDW-SYSTEEM

WAARSCHUWING

Hieronder worden de beperkingen van het LDW-
systeem beschreven. Nalaten om de auto te bedie-
nen in overeenstemming met deze systeembeper-
kingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

• Dit systeem is alleen bedoeld als waarschu-
wingsmiddel om de bestuurder erop te wijzen
dat hij/zij mogelijk onbedoeld de rijstrook
dreigt te verlaten. Het systeem stuurt de auto
niet en kan ook niet voorkomen dat de bestuur-
der de controle over de auto verliest. Het is de
verantwoordelijkheid van de bestuurder om
alert te zijn, veilig te rijden, het voertuig binnen
de rijstrook te houden, en te allen tijde het voer-
tuig onder controle te houden.

NSD599

Grafische hulpmiddelen
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• Het systeem zal niet werken bij snelheden on-
der ongeveer 60 km/u (40 MPH) of boven 200
km/u (120 MPH), of als het geen rijstrookmar-
keringen kan waarnemen.

• Het systeem zal mogelijk niet correct werken
onder de volgende omstandigheden:

– Op wegen met meerdere parallelle rijstrook-
markeringen; vage rijstrookmarkeringen;
gele rijstrookmarkeringen; ongewone
rijstrookmarkeringen; of rijstrookmarkerin-
gen die bedekt zijn met water, vuil, sneeuw,
etc.

– Op wegen waar onderbroken wegmarkerin-
gen net nog zichtbaar zijn.

– Op wegen met scherpe bochten.

– Op wegen met scherp contrasterendeobjec-
ten, zoals schaduwen, sneeuw, water,
wielsporen, naden of lijnen die zijn achter-
gebleven na wegwerkzaamheden. (Het
LDW-systeem kan deze zaken mogelijk in-
terpreteren als rijstrookmarkeringen.)

– Op wegen waar rijstroken samengevoegd of
gesplitst worden.

– Wanneer de rijrichting van het voertuig niet
op één lijn ligt met de rijstrookmarkering.

– Wanneer u dicht op de auto voor u rijdt,
waardoor het detectiebereik van de camera
belemmerd wordt.

– Wanneer regen, sneeuw of vuil op de voor-
ruit terecht is gekomen, voor de plek waar
de camera zit.

– Wanneer de koplampen niet genoeg licht af-
geven door vuil op de lens of verkeerde af-
stelling.

– Wanneer er scherp licht in de camera schijnt.
(Bijvoorbeeld direct zonlicht bij zonsopgang
of zonsondergang.)

– Bij plotselinge veranderingen in de lichtom-
standigheden. (Bijvoorbeeld wanneer het
voertuig een tunnel in- of uitrijdt of onder
een brug doorrijdt.)

– Bij slecht zicht. (Bijvoorbeeld door onvol-
doende verlichting van de weg, of door
sneeuw, regen, mist of opspattend water.)

– Bij verblinding. (Bijvoorbeeld door tegenlig-
gers, de zon of weerspiegeling van lichtstra-
len op een nat wegdek).
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➀ Bedieningen op het stuurwiel

➁ Voertuiginformatiedisplay

jA Weergavegebied

jB Menubalk

LDW-SYSTEEM TIJDELIJK NIET
BESCHIKBAAR
Onder de volgende omstandigheden wordt het
LDW-systeem automatisch uitgeschakeld en ver-
schijnt het bericht [Rijstrookassistent nu niet be-
schikbaar Zie handleiding] op het voertuiginforma-
tiedisplay ➁.

Het LDW-systeem is tijdelijk niet beschikbaar als:

• De voorruit is bevuild daar waar de camera zit.

• Zich wordt belemmerd door hevige regen,
sneeuw of mist.

• Er zijn al een tijdje geen rijstrookmarkeringen.

• De rijstrookmarkeringen zijn versleten, donker,
of bedekt door vuil of sneeuw, enz.

Te nemen maatregel: Zodra de bovenstaande om-
standigheden niet meer bestaan, verdwijnt het be-
richt en is het LDW-systeem weer operationeel. Als
het bericht niet verdwijnt, stop de auto dan op een
veilige plek, druk op de P-knop (parkeren) (model
met automatische versnellingsbak) of zet de scha-
kelhendel in de N-stand (vrij) (model met handge-
schakelde versnellingsbak) en maak de voorruit
schoon.

SYSTEEMSTORING
Bij een storing in het LDW-systeem wordt het au-
tomatisch geannuleerd en verschijnt het bericht
[Rijstrookassistent funct. niet].

Te nemen maatregel: Stop de auto op een veilige
plek, zet de schakelhendel in de P-stand (parkeren)
(model met automatische versnellingsbak) of zet de
schakelhendel in de N-stand (vrij) (model met hand-
geschakelde versnellingsbak), zet de motor af en
start de motor opnieuw. Als het bericht niet ver-
dwijnt, moet u het systeem na laten kijken door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

NSD626
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SYSTEEMONDERHOUD

De rijstrookcamera ➀ voor het LDW-systeem is
boven de binnenspiegel aangebracht.

Om de goede werking van het LDW-systeem te
behouden en een storing in het systeem te voorko-
men, dient u het volgende in acht te nemen:

• Houd de voorruit altijd schoon.

• Plak geen sticker (inclusief van doorzichtig ma-
teriaal) over de camera en monteer geen acces-
soires in de nabijheid.

• Plaats geen reflecterend materiaal, zoals wit
papier of een spiegel, op het dashboard. De
weerkaatsing van zonlicht kan een negatief ef-
fect hebben op het vermogen van de camera
om rijstrookmarkeringen te detecteren.

• Stoot niet tegen de camera of de omliggende
delen en beschadig deze niet. Raak de camera-
lens niet aan en verwijder geen onderdelen van
de camera-eenheid. Als de camera na een onge-
val beschadigd is geraakt, neem dan contact op
met een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf.

NSD644
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WAARSCHUWING

Nalatigheid in het opvolgen van de waarschuwin-
gen en aanwijzingen voor correct gebruik van het
BSW-systeem kan leiden tot ernstig letsel of de
dood.

• Het Blind Spot Warning-systeem (BSW - Do-
dehoekassistent) is geen vervanging voor een
correcte rijprocedure en is niet ontworpen om
botsingen met andere voertuigen of objecten
te voorkomen. Wanneer u van rijstrook wilt
veranderen moet u altijd de buitenspiegels en
achteruitkijkspiegel raadplegen en in de rich-
ting kijken waarin u van rijstrook wilt verande-
ren om er zeker van te zijn dat het veilig is. Ver-
trouw nooit alleen op het BSW-systeem.

Het Blind Spot Warning-systeem (BSW) maakt de
bestuurder attent op de aanwezigheid van andere
voertuigen in de aangrenzende rijstrook wanneer
hij/zij van rijstrook verandert.

Het BSW-systeem maakt gebruik van radarsenso-
renjA die dicht bij de achterbumper gemonteerd zijn
om andere voertuigen naast het eigen voertuig in een
aangrenzende rijstrook waar te nemen.

De radarsensoren kunnen voertuigen aan beide
kanten van uw eigen auto die zich binnen het detec-
tiegebied bevinden detecteren, zoals aangegeven
in de afbeelding. Dit detectiegebied begint bij de
buitenspiegel van uw voertuig en loopt tot onge-
veer 3 m (10 ft) achter de achterbumper, en zijde-
lings tot ongeveer 3 m (10 ft).

WAARSCHUWING

• Het BSW-systeem is geen vervanging voor een
correcte rijprocedure en is ook niet ontworpen
om botsingen met voertuigen of voorwerpen te
voorkomen. Wanneer u van rijstrook wilt ver-
anderen moet u altijd de buitenspiegels en ach-
teruitkijkspiegel raadplegen en in de richting
kijken waarin u van rijstrook wilt veranderen
om er zeker van te zijn dat het veilig is. Ver-
trouw nooit alleen op het BSW-systeem.

• Het BSW-systeem kan nalaten te waarschu-
wen wanneer voertuigen op hoge snelheid het
detectiegebied passeren.

NAA1727

SSD1030Z

Detectiegebied

BLIND SPOT WARNING-SYSTEEM
(BSW) (indien aanwezig)
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WERKING VAN HET BSW-SYSTEEM

➀ Zijlampje

➁ Bedieningen op het stuurwiel

➂ Voertuiginformatiedisplay

jA MENU-balk

Het BSW-systeem werkt bij snelheden boven on-
geveer 30 km/u (20 MPH). Als het BSW wordt
aangezet, gaat het zijcontrolelampje in het geel
branden totdat een snelheid van 30 km/u (20
MPH) wordt bereikt. Bij snelheden boven 30 km/u
(20 MPH) gaat het controlelampje uit en is het
BSW-systeem operationeel.

Afbeelding 1: Als de radarsensoren een voertuig
waarnemen in het detectiegebied, gaat het BSW-
controlelampje ➀ in de buitenspiegels branden.

Afbeelding 2: Als de richtingaanwijzer vervolgens
geactiveerd wordt, zal het systeem (tweemaal) een
geluidssignaal geven en gaat het BSW-controle-
lampje knipperen. Het BSW-controlelampje blijft
knipperen totdat de gedetecteerde voertuigen het
detectiegebied hebben verlaten.

NSD623

SSD1026Z

Afbeelding 1

SSD1031Z

Afbeelding 2
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OPMERKING

• De BSW-controlelampjes gaan gedurende en-
kele seconden branden wanneer de contact-
schakelaar op ON wordt gezet.

• De helderheid van de BSW-controlelampjes
wordt automatisch aangepast aan de lichtom-
standigheden van de omgeving.

• Als een voertuig het detectiegebied binnen-
komt nadat de bestuurder de richtingaanwijzer
heeft aangezet, zal alleen het BSW-controle-
lampje knipperen en geen geluidssignaal klin-
ken. (Zie “Een ander voertuig nadert van
achteren” verderop in dit hoofdstuk.)

Een geluidssignaal klinkt als de radarsensoren
reeds voertuigen hebben opgemerkt op het mo-
ment dat de bestuurder de richtingaanwijzer be-
dient.

WAARSCHUWING

• Gebruik het BSW-systeem niet wanneer u met
een aanhangwagen rijdt aangezien het systeem
dan mogelijk niet goed werkt.

• Te veel lawaai (zoals het volume van het audio-
systeem of een open raampje) kan het geluids-
signaal overstemmen, waardoor het mogelijk
niet gehoord wordt.

• De radarsensoren zijn mogelijk niet in staat om
bepaalde objecten te detecteren en vervolgens
het BSW-systeem te activeren, zoals bij:

– Voetgangers, fietsen, dieren.

– Verschillende soorten voertuigen, zoals mo-
tors.

– Tegenliggers.

– Voertuigen die in het detectiegebied blijven
wanneer u optrekt vanuit stilstand.

– Een voertuig dat een aangrenzende
rijstrook binnenrijdt met een snelheid die
ongeveer gelijk is aan die van uw auto.

– Een voertuig dat snel van achteren nadert.

– Een voertuig welke u snel voorbijrijdt.

• Slecht weer of opspattend water kunnen het
moeilijk maken voor de radarsensoren om an-
dere voertuigen waar te nemen.

• Het detectiegebied van de radarsensoren is ge-
baseerd op de standaardbreedte van rijstroken.
Wanneer u op een bredere rijstrook rijdt, detec-
teren de radarsensoren voertuigen in de aan-
grenzende rijstrook wellicht niet. Wanneer u op
een smallere rijstrook rijdt, detecteren de ra-
darsensoren wellicht voertuigen die twee
rijstroken verderop rijden wel.

• De radarsensoren zijn ontworpen om de meeste
stilstaande objecten te negeren, maar objecten
zoals vangrails, muren, gebladerte en gepar-
keerde auto's kunnen nu en dan wel gedetec-
teerd worden. Dit is een normale bedrijfscondi-
tie.
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HET BSW-SYSTEEM
AAN-/UITZETTEN

➀ Bedieningen op het stuurwiel (linkerzijde)

➁ Voertuiginformatiedisplay

jA Weergavegebied

jB MENU-balk

Gebruik de volgende procedure om het BSW-sys-
teem aan/uit te zetten:

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel ➀ om het [Assist. ]-menu te selecte-
ren op de MenubalkjB .

2. Druk op de m -knop of de m -knop ➀ om
de Blind Spot Warning te selecteren.

3. Druk op de <OK>-knop op het stuurwiel ➀. De
huidige selectie wordt weergegeven.

4. BSW aan-/uitzetten: druk nogmaals op de
<OK>-knop ➀.

BEPERKINGEN VAN HET
BSW-SYSTEEM

WAARSCHUWING

Hieronder worden de beperkingen van het BSW-
systeem beschreven. Nalaten om de auto te bedie-
nen in overeenstemming met deze systeembeper-
kingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

• Het BSW-systeem kan niet alle voertuigen de-
tecteren onder alle omstandigheden.

• De radarsensoren zijn mogelijk niet in staat om
bepaalde objecten te detecteren en vervolgens
het BSW-systeem te activeren, zoals bij:

– Voetgangers, fietsers of dieren

– Voertuigen zoals motors, lage voertuigen of
voertuigen met hoge bodemvrijheid.

– Tegenliggers.

– Voertuigen die in het detectiegebied blijven
wanneer u optrekt vanuit stilstand.

– Een voertuig dat een aangrenzende
rijstrook binnenrijdt met een snelheid die
ongeveer gelijk is aan die van uw auto.

– Een voertuig dat te dicht bij uw auto is.

– Een voertuig dat snel van achteren nadert.

NSD626
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– Een voertuig welke u snel voorbijrijdt.

• Het detectiegebied van de radarsensoren is ge-
baseerd op de standaardbreedte van rijstroken.
Wanneer u op een bredere rijstrook rijdt, detec-
teren de radarsensoren voertuigen in de aan-
grenzende rijstrook wellicht niet. Wanneer u op
een smallere rijstrook rijdt, detecteren de ra-
darsensoren wellicht voertuigen die twee
rijstroken verderop rijden wel.

• De radarsensoren zijn ontworpen om de meeste
stilstaande objecten te negeren, maar objecten
zoals vangrails, muren, gebladerte en gepar-
keerde auto's kunnen nu en dan wel gedetec-
teerd worden. Dit is een normale bedrijfscondi-
tie.

• Door de volgende omstandigheden is de radar
mogelijk niet goed in staat andere voertuigen
te detecteren:

– Slecht weer

– Opspattend water en vuil

– Opgehoopt ijs op het voertuig

– Opgehoopte rijp op het voertuig

– Vuil op de auto

• Plak geen stickers (ook geen transparante), in-
stalleer geen accessoires en breng geen extra
lak aan bij deradarsensoren.Door dezeomstan-
digheden is de radar mogelijk niet goed in staat
andere auto's te signaleren.

• Gebruik het BSW-systeem niet wanneer u met
een aanhangwagen rijdt aangezien het systeem
dan mogelijk niet goed werkt.

• Te veel lawaai (zoals het volume van het audio-
systeem of een open raampje) kan het geluids-
signaal overstemmen, waardoor het mogelijk
niet gehoord wordt.

Een ander voertuig nadert van achteren

Afbeelding 1: Het BSW-controlelampje gaat bran-
den wanneer een voertuig het detectiegebied van
achteren binnenkomt vanuit een aangrenzende
rijstrook.

Als het inhalende voertuig echter veel sneller rijdt
dan uw auto, gaat het lampje mogelijk pas branden
als het voertuig naast u rijdt. Als u van rijstrook wilt
veranderen moet u altijd de buitenspiegels en de
binnenspiegel gebruiken en uw hoofd omdraaien
om in de richting te kijken waarin u zich wilt ver-
plaatsen zodat u er zeker van bent dat het veilig is.

Afbeelding 2: Als de bestuurder de richtingaanwij-
zer activeert, geeft het systeem een geluidssignaal
(tweemaal) en gaat het BSW-controlelampje knip-
peren.

OPMERKING

• De radarsensoren zullen voertuigen die snel na-
deren van achteren wellicht niet detecteren.

• Als de bestuurder de richtingaanwijzer acti-
veert voordat een voertuig het detectiegebied
binnenrijdt, zal het BSW-controlelampje knip-
peren maar klinkt er geen geluidssignaal wan-
neer het andere voertuig waargenomen wordt.

SSD1026Z

Afbeelding 1 – Van achteren naderend

SSD1031Z

Afbeelding 2 – Van achteren naderend
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Gasgeven vanuit stilstand

OPMERKING

Afbeelding 3: Als u gas geeft vanuit stilstand met
een voertuig in het detectiegebied, wordt het an-
dere voertuig mogelijk niet waargenomen.

Een ander voertuig inhalen

Als u een voertuig inhaalt zal de waarschuwing al-
leen gegeven worden als het snelheidsverschil klei-
ner is dan 12 km/u (7 MPH).

Afbeelding 4: Het zijlampje gaat branden als u een
voertuig inhaalt terwijl dat voertuig ongeveer 3 se-
conden in het detectiegebied blijft.

Afbeelding 5: Als de bestuurder de richtingaanwij-
zer activeert terwijl er een ander voertuig in het
detectiegebied rijdt, dan zal het systeem (twee-
maal) een geluidssignaal geven en gaat het BSW-
controlelampje knipperen.

OPMERKING

• Wanneer u meerdere voertuigen achter elkaar
inhaalt, worden de voertuigen na het eerste
voertuig wellicht niet gedetecteerd als deze
dicht achter elkaar rijden.

• De radarsensoren detecteren mogelijk geen
langzamer rijdende voertuigen als deze snel
worden ingehaald.

• Als de bestuurder de richtingaanwijzer acti-
veert voordat een voertuig het detectiegebied
binnenrijdt, zal het zijlampje gaan knipperen
maar zal geen geluidssignaal klinken wanneer
het andere voertuig gedetecteerd wordt.

SSD1032Z

Afbeelding 3 – Vanuit stilstand gas geven
SSD1033Z

Afbeelding 4 – Een ander voertuig inhalen

SSD1034Z

Afbeelding 5 – Een ander voertuig inhalen
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Meerdere voertuigen inhalen

Afbeelding 6: Wanneer u meerdere voertuigen ach-
ter elkaar inhaalt, worden de voertuigen na het eer-
ste voertuig wellicht niet waargenomen als deze
dicht achter elkaar rijden.

Van opzij naderend

Afbeelding 7: Het zijlampje gaat branden wanneer
een voertuig het detectiegebied van één van beide
kanten binnenkomt.

Afbeelding 8: Als de bestuurder de richtingaanwij-
zer activeert, gaat het BSW-controlelampje knip-
peren en klinkt er tweemaal een geluidssignaal.

OPMERKING

• De radarsensoren detecteren mogelijk een
voertuig niet dat met ongeveer dezelfde snel-
heid als uw voertuig het detectiegebied binnen-
komt.

• Als de bestuurder de richtingaanwijzer acti-
veert voordat een voertuig het detectiegebied
binnenkomt, zal het BSW-controlelampje gaan
knipperen, maar klinkt er geen geluidssignaal
wanneer een ander voertuig opgemerkt wordt.

SSD1036Z

Afbeelding 6 – Meerdere voertuigen inhalen

SSD1037Z

Afbeelding 7 – Van opzij naderend voertuig

SSD1038Z

Afbeelding 8 – Van de zijkant naderend voertuig
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SYSTEEM TIJDELIJK NIET
BESCHIKBAAR

➀ Voertuiginformatiedisplay

Zodra een belemmering van de radar wordt gede-
tecteerd, wordt het systeem automatisch uitgezet
en verschijnt het bericht [Blinde hoek-assistent nu
niet beschikbaar zie handleiding] op het voertuigin-

formatiedisplay ➀. Het systeem is niet beschikbaar
zolang deze omstandigheden aanwezig zijn.

De radarsensoren kunnen belemmerd worden door
tijdelijke omgevingsfactoren, zoals opspattend
water of mist. Een belemmering kan ook veroor-
zaakt worden door ijs, rijp of vuil op de sensoren.

Te nemen maatregel: Zodra de bovenstaande om-
standigheden niet meer aanwezig zijn wordt het

systeem automatisch weer aangezet. Als het be-
richt nog steeds getoond wordt, moet het systeem
nagekeken worden door een INFINITICenter of een
erkend garagebedrijf.

Systeemstoring

Als er een storing optreedt in het systeem wordt
het automatisch uitgezet en verschijnt de melding
[Blinde hoek-assistent functioneert niet] op het
voertuiginformatiedisplay ➀.

Te nemen actie: Stop de auto op een veilige plek en
zet de versnelling in de -stand (parkeren), zet dan
de motor af en start de motor weer.

Als het bericht nog steeds getoond wordt, moet
het systeem nagekeken worden door een INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf.

NSD631
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RADARONDERHOUD

De twee radarsensoren jA voor het BSW-systeem
bevinden zich vlakbij de achterbumper. Houd het ge-
bied rond de radarsensoren altijd schoon.

De radarsensoren kunnen belemmerd worden door
tijdelijke omgevingsfactoren, zoals opspattend
water of mist.

Een belemmering kan ook veroorzaakt worden
door ijs, rijp of vuil op de sensoren.

Controleer of er eventueel voorwerpen zijn die het
gebied rond de radarsensoren bedekken en verwij-
der deze zo nodig.

Plak geen stickers (ook geen transparante), instal-
leer geen accessoires en breng geen extra lak aan
bij de radarsensoren.

Stoot niet tegen en beschadig het gebied rond de
radarsensoren niet. Neem contact op met een
INFINITICenter of een erkend garagebedrijf als het
gebied rond de radarsensoren beschadigd is na een
botsing.

Cruise control houdt een constante snelheid aan
voor u. Deze functie remt automatisch om te voor-
komen dat de ingestelde snelheid overschreden
wordt. Rem op tijd op de motor als u een lange en
steile helling afrijdt, vooral als de auto zwaar bela-
den is of u een aanhangwagen trekt. Bij auto's met
een automatische versnellingsbak moet u de hand-
matige schakelstand M hebben geselecteerd (zie
“Handmatig rijprogramma” eerder in dit hoofd-
stuk). Zodoende zult u gebruik maken van de rem-
mende werking van de motor. Hierdoor wordt de
belasting op het remsysteem verminderd en zullen
de remmen niet snel oververhit raken en slijten.

Gebruik de cruise control alleen als de toestand van
de weg en het verkeer het toelaten om gedurende
langere tijd een vaste snelheid aan te houden. U
kunt een snelheid instellen boven 30 km/u.

De snelheid die wordt aangegeven op de snelheids-
meter kan enigszins verschillen van de ingestelde
snelheid.

LET OP

Als u uw rijgedrag niet aanpast, zal de cruise con-
trol noch de kans op een ongeval kunnen beperken,
noch de wetten van de natuurkunde kunnen om-
zeilen. Cruise control kan geen rekening houden
met de toestand van de weg, het weer, of verkeers-
omstandigheden. Cruise control is slechts een
hulpmiddel. Het is uw verantwoordelijkheid om af-
stand te houden tot het voertuig voor u, om een
goede snelheid te kiezen, om op tijd te remmen en
om op uw rijstrook te blijven rijden.

Als u iemand anders laat rijden, breng deze nieuwe
bestuurder dan op de hoogte van de opgeslagen
snelheid.

WAARSCHUWING

• Houd u aan de aangegeven snelheidsbeperkin-
gen en overschrijd ze niet.

• Gebruik de cruise control niet onder de
volgende omstandigheden. U kunt anders de
controle over de auto verliezen en een ongeval
veroorzaken.

– Wanneer het niet mogelijk is een constante
snelheid te handhaven

– Bij druk verkeer

– In verkeer met steeds wisselende rijsnelhe-
den

– In zeer winderige gebieden

– Op bochtige of heuvelachtige wegen

– Op gladde wegen (regen, sneeuw, ijs, enz.)

NAA1640

CRUISE CONTROL (indien aanwezig)
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CRUISE CONTROL BEDIENEN

➀ De huidige of een hogere snelheid opslaan

➁ LIM-controlelampje (snelheidsbegrenzer)

➂ De huidige snelheid opslaan of laatst
opgeslagen snelheid oproepen

➃ De huidige of een lagere snelheid opslaan

➄ Schakelen tussen cruise control en
snelheidsbegrenzer

➅ De cruise control uitschakelen

U kunt zowel de cruise control als de snelheidsbe-
grenzer bedienen met de hendel voor de cruise con-
trol. Het LIM-controlelampje op de cruise control-
hendel geeft aan welk systeem u hebt geselecteerd:

• LIM-controlelampje staat uit: cruise control is
geselecteerd.

• LIM-controlelampje staat aan: snelheidsbe-
grenzer is geselecteerd.

Zodra u de cruise control activeert, zal de opgesla-
gen snelheid gedurende vijf seconden op het voer-
tuiginformatiedisplay verschijnen.

Cruise control selecteren

Kijk of het LIM-controlelampje ➁ uit staat. Als dit
lampje uitstaat is de cruise control reeds geselec-
teerd.

Druk als dit lampje aan staat snel op de ➄-knop op
de hendel voor de cruise control. Het LIM-contro-
lelampje gaat dan uit en cruise control is nu gese-
lecteerd.

Voorwaarden voor activering

Om cruise control te kunnen activeren moet er eerst
aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

• De elektrische parkeerrem moet vrijgegeven
zijn.

• U rijdt harder dan 30 km/u.

• ESP/VDC moet aan staan, maar niet in werking
getreden zijn.

• Cruise control moet geselecteerd zijn.

Een snelheid opslaan, aanhouden en
oproepen

De huidige snelheid opslaan en aanhouden:

U kunt de huidige snelheid opslaan als u harder rijdt
dan 30 km/u:

1. Accelereer de auto tot de gewenste snelheid.

2. Druk de bedieningshendel voor de cruise control
kort omhoog ➀ of omlaag ➃.

3. Haal uw voet van het gaspedaal.

Cruise control is nu geactiveerd. De auto houdt nu
automatisch de ingestelde snelheid aan.

OPMERKING

Wanneer u tegen een helling op rijdt, kan de cruise
control wellicht de opgeslagen snelheid niet aan-
houden. Zodra de hellingsgraad afneemt zal de op-
geslagen snelheid weer aangehouden worden. De
cruise control houdt de opgeslagen snelheid aan
wanneer er van een helling af wordt gereden door
automatisch te remmen.

OPMERKING

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:

• Rijd altijd met een geschikt, niet te hoog, mo-
tortoerental.

• Schakel op tijd.

• Schakel bij voorkeur niet meerdere versnellin-
gen tegelijk terug.

De huidige snelheid opslaan of laatst opgeslagen
snelheid oproepen:

WAARSCHUWING

Als u een opgeslagen snelheid oproept die verschilt
van de huidige snelheid zal de auto accelereren of
afremmen. Als u niet weet wat de opgeslagen snel-
heid is, kan de auto onverwacht accelereren of af-
remmen. Er bestaat een kans op een ongeval.

NSD618
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Houd rekening met de verkeersomstandigheden
voordat u de opgeslagen snelheid oproept. Als u
niet weet wat de opgeslagen snelheid is, dient u de
gewenste snelheid opnieuw op te slaan.

1. Trek de hendel voor de cruise control kort naar u
toe ➂.

2. Haal uw voet van het gaspedaal. De eerste keer
dat de cruise control wordt geactiveerd zal het
de huidige snelheid opslaan of de snelheid van
de auto regelen aan de hand van de eerder op-
geslagen snelheid.

Een snelheid instellen

Houd er rekening mee dat het even kan duren voor-
dat de auto geaccelereerd of afgeremd is tot de
ingestelde snelheid.

1. Druk de hendel voor de cruise control omhoog
➀ voor een hogere snelheid of omlaag ➃ voor
een lagere snelheid.

2. Houd de hendel voor de cruise control ingedrukt
totdat de gewenste snelheid is bereikt.

3. Laat de hendel voor de cruise control los. De
nieuwe snelheid is nu opgeslagen.

4. Om de snelheid in stappen van 1 km/u te wijzi-
gen: druk de hendel voor de cruise control kort
omhoog ➀ of omlaag ➃ tot het drukpunt. De
laatst opgeslagen snelheid gaat in stappen van
1 km/u omhoog of omlaag.

5. Om de snelheid in stappen van 10 km/u te wij-
zigen: druk de hendel voor de cruise control kort
omhoog ➀ of omlaag ➃ voorbij het drukpunt.

De laatst opgeslagen snelheid gaat in stappen
van 10 km/u omhoog of omlaag.

OPMERKING

De cruise control wordt niet uitgeschakeld als u op
het gaspedaal trapt. Als u bijvoorbeeld kort remt
om in te halen, past de cruise control de snelheid
van de auto aan de laatst opgeslagen snelheid aan
zodra u uw inhaalmanoeuvre heeft voltooid.

Cruise control uitschakelen

De cruise control kan op verschillende manieren
worden uitgeschakeld:

• Druk de hendel voor de cruise control kort naar
voren ➅.

of

• Rem.

of

• Druk kort op de ➄-knop in de hendel voor de
cruise control. De snelheidsbegrenzer wordt dan
geselecteerd. Het LIM-controlelampje ➁in de
hendel voor de cruise control gaat branden.

Cruise control wordt automatisch uitgeschakeld
als:

• De auto op de parkeerrem wordt gezet.

• U minder dan 30 km/u rijdt.

• ESP/VDC in werking treedt of als u de ESP/
VDC uitzet.

Als de cruise control wordt uitgeschakeld hoort u
een waarschuwingssignaal. Het bericht [Tempo-
mat Uit] verschijnt dan gedurende ongeveer vijf se-
conden op het voertuiginformatiedisplay.

OPMERKING

De laatst opgeslagen snelheid wordt gewist zodra
u de motor afzet.
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De snelheidsbegrenzer activeert de remmen auto-
matisch om te voorkomen dat u harder rijdt dan de
ingestelde maximumsnelheid. Rem op tijd op de
motor als u een lange en steile helling afrijdt, vooral
als de auto zwaar beladen is of u een aanhangwa-
gen trekt. Bij auto's met een automatische versnel-
lingsbak moet u de handmatige schakelstand M
hebben geselecteerd (zie “Handmatig
rijprogramma” eerder in dit hoofdstuk). Zodoende
zult u gebruik maken van de remmende werking
van de motor. Hierdoor wordt de belasting op het
remsysteem verminderd en zullen de remmen niet
snel oververhit raken en slijten. Als u toch bij moet
remmen, trap dan het rempedaal herhaaldelijk in, in
plaats van het rempedaal ingetrapt te houden.

U kunt een variabele of permanente snelheidslimiet
instellen:

• Variabel voor snelheidslimieten, bijv. in de be-
bouwde kom.

• Permanent voor snelheidsbeperkingen die lang-
durig gelden, bijvoorbeeld wanneer u met
sneeuwkettingen rijdt.

De snelheid die wordt aangegeven op de snelheids-
meter kan enigszins verschillen van de ingestelde
snelheid.

LET OP

Als u uw rijgedrag niet aanpast, zal de snelheidsbe-
grenzer noch de kans op een ongeval kunnen be-
perken, noch de wetten van de natuurkunde kun-
nen omzeilen. De snelheidsbegrenzer kan geen re-
kening houden met de toestand van het wegdek,

weer- of verkeersomstandigheden. De snelheids-
begrenzer is alleen een hulpmiddel. Het is uw ver-
antwoordelijkheid om afstand te houden tot het
voertuig voor u, om een goede snelheid te kiezen,
om op tijd te remmen en om op uw rijstrook te blij-
ven rijden.

Als u iemand anders laat rijden, breng deze nieuwe
bestuurder dan op de hoogte van de opgeslagen
snelheid.

WAARSCHUWING

• Houd u altijd aan deaangegeven maximumsnel-
heid. Overschrijd deze niet bij het instellen.

• Kijk altijd op het voertuiginformatiedisplay om
te zien op welke snelheid de snelheidsbegrenzer
is ingesteld.

Het cruise controlsysteem of het Intelligent Cruise
Controlsysteem (ICC) (indien aanwezig) kan niet
worden bediend wanneer de snelheidsbegrenzer
aan staat.

VARIABELE SNELHEIDSBEGRENZER

➀ De huidige of een hogere snelheid opslaan

➁ LIM-controlelampje (snelheidsbegrenzer)

➂ De huidige snelheid opslaan of laatst
opgeslagen snelheid oproepen

➃ De huidige of een lagere snelheid opslaan

➄ Schakelen tussen cruise control en
snelheidsbegrenzer

➅ Snelheidsbegrenzer uitschakelen

Met de hendel voor de cruise control kunt u de
cruise control of de Intelligent Cruise Control en de
variabele snelheidsbegrenzer bedienen. Het LIM-
controlelampje op de cruise controlhendel geeft
aan welk systeem u hebt geselecteerd:

• LIM-controlelampje staat uit: cruise control of
Intelligent Cruise Control is geselecteerd (mits
deze actief zijn).

NSD618

SNELHEIDSBEGRENZER (indien
aanwezig)
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• LIM-controlelampje staat aan: variabele snel-
heidsbegrenzer is geselecteerd.

Als de motor draait kunt de hendel voor de cruise
control gebruiken om de snelheid te begrenzen tot
willekeurig welke snelheid tussen 30 km/u en de
technisch mogelijke maximumsnelheid van de auto.
Als de snelheidsinstelling van de permanente snel-
heidslimiet lager is dan zal deze waarde gelden.

De variabele snelheidsbegrenzer
selecteren

Kijk of het LIM-controlelampje ➁ aan staat. Als dit
controlelampje aan staat, betekent het dat de snel-
heidsbegrenzer al is geselecteerd.

Als dit controlelampje uit staat, moet u snel de hen-
del voor de cruise control in de richting van de pijl
➄ drukken. Het LIM-controlelampje gaat branden
en de variabele snelheidsbegrenzer is nu geselec-
teerd.

De huidige snelheid opslaan

U kunt de hendel voor de cruise control gebruiken
om de snelheid te begrenzen op willekeurig welke
snelheid boven 30 km/u terwijl de motor draait.

Druk de hendel voor de cruise control kort omhoog
➀ of omlaag ➃. De huidige snelheid is dan opge-
slagen en wordt op het voertuiginformatiedisplay
getoond.

De snelheid opslaan of oproepen

WAARSCHUWING

Als u de opgeslagen snelheid oproept en deze is la-
ger dan de huidige snelheid zal de auto gaan af-
remmen. Als u niet weet welke snelheid opgesla-
gen is, zou de auto onverwacht kunnen gaan af-
remmen. Er bestaat een kans op een ongeval.

Let op de toestand van de weg en het verkeer voor-
dat u de opgeslagen snelheid oproept. Als u niet
weet welke snelheid opgeslagen is, dient u de ge-
wenste snelheid opnieuw op te slaan.

Trek de hendel voor de cruise control kort naar u
toe ➂.

Een snelheid instellen

Snelheid aanpassen in stappen van 10 km/u:

• Druk de hendel voor de cruise control kort om-
hoog ➀ voorbij het drukpunt om de snelheid te
verhogen of omlaag ➁ om de snelheid te verla-
gen.

of

• Druk de hendel voor de cruise control voorbij
het drukpunt en houd vast totdat de gewenste
snelheid is ingesteld. Druk de hendel voor de
cruise control omhoog ➀ voor een hogere snel-
heid of omlaag ➁ voor een lagere snelheid.

Snelheid aanpassen in stappen van 1 km/u:

• Druk de hendel voor de cruise control kort om-
hoog ➀ tot het drukpunt om de snelheid te ver-
hogen of omlaag ➁ om de snelheid te verlagen.

of

• Druk de hendel voor de cruise control voorbij
het drukpunt en houd vast totdat de gewenste
snelheid is ingesteld. Druk de hendel voor de
cruise control omhoog ➀ voor een hogere snel-
heid of omlaag ➁ voor een lagere snelheid

De snelheidsbegrenzer overschakelen op
passieve stand

Als u het gaspedaal intrapt voorbij het drukpunt
(kickdown) wordt de snelheidsbegrenzer overge-
schakeld naar de passieve stand. Het volgende be-
richt verschijnt dat op het voertuiginformatiedis-
play: [Snelheidsbegrenzer passief].

U kunt dan de opgeslagen snelheid overschrijden.
De snelheidsbegrenzer wordt opnieuw geactiveerd
zodra u:

• Langzamer gaat rijden dan de opgeslagen snel-
heid zonder het gaspedaal in te trappen (kick-
down).

• Een nieuwe snelheid instelt of

• de laatst opgeslagen snelheid oproept.

Het bericht [Snelheidsbegrenzer passief] verschijnt
op het voertuiginformatiedisplay.
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De variabele snelheidsbegrenzer
uitschakelen

De variabele snelheidsbegrenzer kan niet uitge-
schakeld worden door te remmen.

Er zijn verschillende manieren om de variabele snel-
heidsbegrenzer uit te schakelen:

• Druk de hendel voor de cruise control kort naar
voren ➅.

of

• Druk kort op de ➄-knop op de hendel voor de
cruise control. Het LIM-controlelampje➁ op de
hendel voor de cruise control gaat uit. De varia-
bele snelheidsbegrenzer is nu uitgeschakeld.
Cruise control of Intelligent Cuise Control is nu
geselecteerd.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:

De snelheidsbegrenzer zal uitgaan als u naar een
hogere versnelling schakelt en het toerental daar-
door te laag wordt.

OPMERKING

De laatst opgeslagen snelheid wordt gewist zodra
u de motor afzet.

PERMANENTE
SNELHEIDSBEGRENZER
U kunt op het voertuiginformatiedisplay de snel-
heid permanent begrenzen op een snelheid tussen
160 km/u (bijvoorbeeld voor het rijden met win-
terbanden) en de maximumsnelheid.

Vlak voordat de opgeslagen snelheid wordt bereikt,
verschijnt het op het voertuiginformatiedisplay.

De permanente snelheidsbegrenzer blijft actief, ook
al wordt de variabele snelheidsbegrenzer uitge-
schakeld.

U kunt de opgeslagen snelheidslimiet niet over-
schrijden, zelfs niet als u gas geeft tot voorbij het
drukpunt (kickdown).

WAARSCHUWING

Nalatigheid in het volgen van de waarschuwingen
en aanwijzingen voor correct gebruik van het ICC-
systeem kan ernstig letsel of de dood tot gevolg
hebben.

• ICC is geen systeem dat een botsing kan voor-
komen of ervoor kan waarschuwen. Het is be-
doeld om gebruikt te worden op hoofdwegen
en snelwegen en niet in druk verkeer of in de
stad. Nalaten op de rem te trappen kan een on-
geval tot gevolg hebben.

• Houd u aan aangegeven snelheidslimieten en
overschrijd ze niet.

• Rijd altijd voorzichtig en houd uw aandacht bij
het rijden wanneer u het ICC-systeem gebruikt.
Lees het Instructieboekje goed door en zorg dat
u het goed begrijpt voordat u het ICC-systeem
gebruikt. Om ernstig letsel of de dood te voor-
komen is het belangrijk niet uitsluitend op het
systeem te vertrouwen om ongelukken te voor-
komen of om de snelheid van de auto onder con-
trole te houden in noodsituaties. Gebruik het
ICC-systeem alleen bij geschikte weg- en ver-
keersomstandigheden.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL-
SYSTEEM (ICC) (alle snelheden)
(indien aanwezig)
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Het ICC-systeem is bedoeld om de bediening van
de auto te vereenvoudigen wanneer u een voertuig
in dezelfde richting en op dezelfde rijstrook volgt.

Als de afstandssensor jA een langzamer rijdende
auto opmerkt, zal het systeem de rijsnelheid aanpas-
sen zodat uw auto de voorligger volgt op de geselec-
teerde afstand.

WERKING VAN HET ICC-SYSTEEM

➀ Snelheidsmeter

➁ Afstandswaarschuwingslampje

➂ Voertuiginformatiedisplay

➃ Cruise controlhendel

NSD645

NSD625
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Het ICC-systeem handhaaft een geselecteerde af-
stand tot een voorligger, binnen een snelheidsbe-
reik van 0 tot 200 km/u (0 tot 125 MPH), tot de
ingestelde snelheid. De instelbare snelheid kan door
de bestuurder worden gekozen binnen een bereik
van 30 tot 200 km/u (20 tot 125 MPH).

De auto rijdt op de ingestelde snelheid wanneer de
weg voor u vrij is.

Het ICC-systeem is ontworpen om een ingestelde
snelheid aan te houden tot de voorligger en snel-
heid te minderen in overeenstemming met de voor-
ligger. Het systeem zal de auto afremmen als dat
nodig is en zelfs tot stilstand brengen als de voor-
ligger onverwachts mocht stoppen. Het ICC-sys-
teem kan echter maximaal beschikken over 50%
van het remvermogen van uw auto. Dit systeem
dient alleen gebruikt te worden wanneer de ver-
keersomstandigheden het toelaten om een redelijk
constante of slechts geleidelijk veranderende rij-
snelheid aan te houden. Als een voertuig vóór u in
de rijstrook invoegt, of als een voorligger plotseling
afremt, kan de afstand tussen de voertuigen mo-
gelijk kleiner worden omdat het ICC-systeem de
auto niet snel genoeg kan afremmen. In dat geval
laat het ICC-systeem een waarschuwingszoemer
horen en gaat het afstandswaarschuwingslampje
branden om de bestuurder aan te sporen de nodige
actie te ondernemen.

De volgende zaken worden geregeld door het ICC-
systeem:

• Als er geen voorliggers zijn, handhaaft het ICC-
systeem de door de bestuurder ingestelde rij-

snelheid. De snelheid kan worden ingesteld tus-
sen ongeveer 30 en 200 km/u (20 en 125
MPH).

• Als er een voorligger is, past het ICC-systeem
de snelheid aan die van de voorligger aan om de
door de bestuurder geselecteerd afstand tot de
voorligger aan te houden. Het aangepaste snel-
heidsbereik reikt tot de ingestelde snelheid. Als
uw voorligger plotseling stopt, remt de auto af
tot stilstand binnen de beperkingen van het sys-
teem. Zodra de auto stilstaat blijft de auto stil-
staan en hoeft u niet het rempedaal in te trap-
pen.

• Trek als de voorligger van rijstrook wisselt de
hendel voor de cruise control kort omhoog of
druk kort op het gaspedaal. Het ICC-systeem
voert de snelheid dan op tot de ingestelde snel-
heid en houdt deze aan.

Het ICC-systeem regelt de rijsnelheid niet en waar-
schuwt u niet wanneer u stilstaande of langzaam
rijdende voertuigen nadert. U moet op de bedie-
ning van de auto letten om de juiste volgafstand
tot voertuigen vóór u aan te houden wanneer u
tolpoorten of verkeersopstoppingen nadert.

ICC-SCHAKELAAR (CRUISE
CONTROLHENDEL)

➀ De huidige of een hogere snelheid opslaan

➁ De gespecificeerde minimumafstand instellen

➂ LIM-controlelampje

➃ De huidige snelheid opslaan of laatst
opgeslagen snelheid oproepen

➄ De huidige of een lagere snelheid opslaan

➅ Overschakelen tussen ICC en
snelheidsbegrenzer (zie “Snelheidsbegrenzer
(indien aanwezig)” eerder in dit hoofdstuk).

ICC aan- of uitzetten).

➆ Het ICC-systeem uitschakelen

Het ICC-systeem wordt bediend door middel van
de cruise controlhendel die op de stuurkolom zit.

NSD582
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Het LIM-controlelampje op de cruise controlhendel
geeft aan welk systeem u heeft geselecteerd of het
ICC aan is of uit:

• LIM-controlelampje staat uit: ICC is geselec-
teerd

• LIM-controlelampje staat aan: Snelheidsbe-
grenzer is geselecteerd

DISPLAY EN INDICATORS VOOR HET
ICC-SYSTEEM

Weergave in snelheidsmeter

Als het ICC-systeem aan staat en er geen voorlig-
gers worden gedetecteerd, gaan één of twee seg-
menten ➁ in het bereik voor de ingestelde snelheid
branden.

Zodra het ICC-systeem een voorligger detecteert
gaan de segmenten ➁ tussen de snelheid van de
voorligger ➂ en de opgeslagen snelheid ➀ bran-
den.

OPMERKING

Omwille van het ontwerp kan de snelheid die op de
snelheidsmeter wordt weergegeven enigszins ver-
schillen van de ingestelde snelheid voor het ICC-
systeem.

Weergave als ICC-systeem uit staat

➀ Voorligger, mits waargenomen

➁ Afstandsindicator: huidige afstand tot
voorligger

➂ Gespecificeerde minimumafstand tot voorlig-
ger; instelbaar

➃ Eigen auto

Weergave als ICC-systeem aan staat

U zult eerst de opgeslagen snelheid ongeveer vijf
seconden zien wanneer u het ICC-systeem aanzet.

➀ Voorligger, mits waargenomen

➁ Gespecificeerde minimumafstand tot voorlig-
ger; instelbaar

➂ Eigen auto

➃ Opgeslagen snelheid in ICC (de tekst
verschijnt alleen als de cruise controlhendel
wordt bediend)

NSD600

NSD614

NSD601
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HET ICC-SYSTEEM BEDIENEN

Kijk of het LIM-controlelampje ➂ uit staat. Als dit
lampje uit staat is het ICC-systeem reeds geselec-
teerd.

Druk als dit lampje aan staat even op de cruise
controlknop ➅. Het LIM-controlelampje gaat dan
uit en het ICC-systeem is operationeel.

Voer om de kruissnelheid in te stellen de snelheid
op tot de gewenste snelheid en trek de cruise con-
trolhendel snel naar u toe ➃, omhoog ➀ of omlaag
➄. Haal uw voet van het gaspedaal. Uw auto blijft
op de ingestelde snelheid rijden.

OPMERKING

Als u het gaspedaal niet helemaal loslaat,
verschijnt het bericht [ICC passief] op het voertui-
ginformatiedisplay. De ingestelde afstand tot een
langzamer rijdende voorligger wordt dan niet meer
aangehouden. U rijdt nu op de snelheid die u be-
paalt met het gaspedaal.

U kunt het ICC-systeem ook activeren als uw auto
stilstaat. De laagst mogelijke snelheid die ingesteld
kan worden is 30 km/u (20 MPH).

Werking van het systeem

De bestuurder stelt de gewenste rijsnelheid in op
basis van de wegomstandigheden. Het ICC-sys-
teem behoudt de ingestelde rijsnelheid, vergelijk-
baar met de standaard cruise control, zolang er op
de rijstrook vóór u geen voertuig wordt gedetec-

teerd. Het ICC-systeem toont gedurende 5 secon-
den na het bedienen van de cruise controlhendel de
ingstelde snelheid.

Voorligger gedetecteerd:

Wanneer er een voorligger wordt gedetecteerd in
dezelfde rijstrook, remt het ICC-systeem de auto
af door het gaspedaal te regelen en de remmen te
activeren om zo af te stemmen op de rijsnelheid
van de langzamer rijdende voorligger. Vervolgens
regelt het systeem de rijsnelheid, gebaseerd op de
rijsnelheid van de voorligger om de door de bestuur-
der gekozen afstand te behouden.

De remlichten van de auto gaan aan wanneer het
ICC-systeem remt. Als de remmen worden bediend
kunt u een geluid horen. Dit is geen storing.

Als er een voorligger wordt waargenomen
verschijnt het voorliggersymbool ➀ op het voertui-
ginformatiedisplay.

Geen voorligger gedetecteerd:

Wanneer de voorligger niet langer wordt gedetec-
teerd, geeft het ICC-systeem geleidelijk gas om de
eerder ingestelde rijsnelheid te hervatten. Het ICC-
systeem houdt vervolgens de ingestelde snelheid
aan.

Wanneer er geen voorligger meer wordt waarge-
nomen, gaat de voorliggerindicator uit ➁.

Als een voorligger verschijnt tijdens het accelere-
ren naar de ingestelde rijsnelheid of terwijl het ICC-
systeem in werking is, zal het systeem de
volgafstand tot dat voertuig regelen.

NSD582
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Van rijstrook wisselen om een voertuig in
te halen:

Als u van rijstrook verandert om in te halen, kan het
ICC-systeem de inhaalmanoeuvre ondersteunen
als:

• De snelheid hoger is dan 70 km/u

• Het ICC-systeem de afstand tot een voorligger
aanhoudt

• De betreffende richtingaanwijzer wordt aange-
zet

• Het ICC-systeem geen gevaar van botsing
waarneemt

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan zal de
snelheid van de auto opgevoerd worden. Accelera-
tie wordt onderbroken als het wisselen van
rijstrook te lang duurt of als de afstand tussen uw
auto en de voorligger te klein wordt.

De ingestelde rijsnelheid wijzigen

Het annuleren van de ingestelde rijsnelheid kan op
de volgende manieren:

• Druk de cruise controlhendel in de richting van
de pijl ➅. Let er wel op dat hierdoor de snel-
heidsbegrenzer wordt geactiveerd.

• Tik op het rempedaal als de auto rijdt.

• Druk de cruise controlhendel snel in de richting
van de pijl ➆.

Het bericht [ICC UIT] verschijnt 5 seconden op het
voertuiginformatiedisplay.

Het verhogen van de ingestelde rijsnelheid kan op
de volgende manieren:

• Trap het gaspedaal in. Trek zodra de auto de
gewenste snelheid heeft bereikt de cruise con-
trolhendel snel naar u toe ➃.

• Trek de cruise controlhendel omhoog ➀ voorbij
het drukpunt. De ingestelde rijsnelheid wordt nu
met ca. 10 km/u (10 MPH) verhoogd.

• Trek de cruise controlhendel omhoog (1) tot het
drukpunt. De ingestelde rijsnelheid wordt nu
met ca. 1 km/u (1 MPH) verhoogd.

Het verlagen van de ingestelde rijsnelheid kan op
de volgende manieren:

• Tik met uw voet lichtjes op het rempedaal. Trek
zodra de auto de gewenste snelheid heeft be-
reikt de cruise controlhendel snel naar u toe ➃.

• Trek de cruise controlhendel omlaag ➄ voorbij
het drukpunt. De ingestelde rijsnelheid wordt nu
met ca. 10 km/u (10 MPH) verlaagd.

• Trek de cruise controlhendel omlaag ➄ tot het
drukpunt. De ingestelde rijsnelheid wordt nu
met ca. 1 km/u (1 MPH) verlaagd.

Trek om de ingestelde snelheid weer aan te houden
de cruise controlhendel snel naar u toe ➃. De auto
keert terug naar de laatst ingestelde kruissnelheid
wanneer de rijsnelheid hoger is dan 30 km/u (20
MPH).

OPMERKING

Als u het gaspedaal niet helemaal loslaat verschijnt
het bericht [ICC autom. uitgeschakeld] op het
voertuiginformatiedisplay. De ingestelde afstand
tot een langzamer rijdende voorligger wordt dan
niet meer aangehouden. U rijdt nu op de snelheid
die u bepaalt met het gaspedaal.

U kunt het ICC-systeem ook activeren als uw auto
stilstaat. De laagst mogelijke snelheid die ingesteld
kan worden is 30 km/u (19 MPH).

Stoppen

WAARSCHUWING

Als u de auto verlaat terwijl deze alleen geremd
wordt door het ICC-systeem kan het toch wegrol-
len als:

• Er een storing is in het systeem of in de stroom-
toevoer.

NSD582
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• Het ICC-systeem uitgeschakeld is met de cruise
controlhendel, bijv. door een inzittende of van
buiten de auto.

• Er geknoeid is met het elektrische systeem in de
motorruimte, de accu of de zekeringen.

• De accu is losgekoppeld.

• Het gaspedaal is ingetrapt, bijv. door een inzit-
tende.

Er bestaat een kans op een ongeval.

Als u de auto wilt verlaten, zet dan altijd het ICC-
systeem uit en beveilig de auto tegen wegrollen.

Raadpleeg voor meer informatie over het uitscha-
kelen van het ICC-systeem “ICC-schakelaar (cruise
controlhendel)” eerder in dit hoofdstuk

Als het ICC-systeem detecteert dat de voorligger
stopt, zal het uw auto afremmen tot stilstand.

Zodra uw auto stilstaat blijft uw auto stilstaan en
hoeft u niet het rempedaal in te trappen.

OPMERKING

Afhankelijk van de gespecificeerde mini-
mumafstand zal uw auto stil komen te staan op
voldoende afstand van de voorligger. De gespecifi-
ceerde minimumsnelheid wordt ingesteld met de
bediening op cruise controlhendel.

De ingestelde volgafstand wijzigen

U kunt op elk gewenst moment de afstand tussen
uw auto en de voorligger instellen, afhankelijk van
de verkeersomstandigheden.

Draai om de volgafstand te vergroten de knop ➂
richting achterkant ➁. Draai om de volgafstand te
verkleinen de knop ➂ richting voorkant ➀.

U kunt deze afstand op het voertuiginformatiedis-
play zien.

De afstand tot de voorligger verandert afhankelijk
van de rijsnelheid. Hoe hoger de rijsnelheid, hoe
groter de volgafstand.

Waarschuwingssignaal bij naderen

Als uw auto een voorligger te dicht nadert doordat
deze abrupt afremt of omdat een andere auto in-
voegt, waarschuwt het systeem de bestuurder met
een alarmsignaal en het afstandswaarschuwings-

lampje. Minder vaart door het rempedaal in te trap-
pen en zo een veilige volgafstand aan te houden
als:

• Het geluidssignaal klinkt.

• Het afstandswaarschuwingslampje brandt.

Het waarschuwingssignaal klinkt wellicht niet en
het afstandswaarschuwingslampje gaat in som-
mige gevallen niet branden wanneer de afstand
tussen twee voertuigen klein is. Enkele voorbeel-
den zijn:

• Wanneer de auto's met dezelfde snelheid rijden
en de afstand tussen de auto's niet verandert In
dit geval zal het afstandswaarschuwingslampje
branden.

• Wanneer de voorligger sneller rijdt en de af-
stand tussen de auto's groter wordt

• Wanneer een voertuig vlak vóór u invoegt

• Het alarmsignaal klinkt niet en het afstands-
waarschuwingslampje gaat niet branden als:

– Uw auto voertuigen nadert die geparkeerd
staan of langzaam rijden.

– Het gaspedaal wordt ingetrapt, om de sys-
teemwerking te annuleren.

Bovendien kan de gevoeligheid van de sensor beïn-
vloed worden door de voertuigbediening (stuurma-
noeuvres of positie in de rijstrook), door de ver-
keerssituatie of door de toestand van de auto (bij-
voorbeeld wanneer er met een beschadigde auto
wordt gereden).

NSD583
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Automatisch annuleren

Een signaal klinkt en het bericht [ICC Uit] wordt
gedurende 5 seconden onder de volgende omstan-
digheden op het voertuiginformatiedisplay ge-
toond en de regeling wordt automatisch geannu-
leerd.

• De auto staat op de elektrische parkeerrem.

• De ESP/VDC grijpt in of de ESP/VDC wordt
uitgeschakeld.

• Er is geschakeld in de P- (parkeren), R (achter-
uit) of N-stand (vrij).

• Er wordt aan de cruise controlhendel getrokken
om weg te rijden maar het voorpassagierspor-
tier of een van de achterportieren is open.

• De auto slipt.

• Parkeerhulp is actief.

BEPERKINGEN VAN HET
ICC-SYSTEEM

WAARSCHUWING

Hieronder worden de systeembeperkingen van het
ICC-systeem aangegeven. Nalaten om de auto te
bedienen in overeenstemming met deze systeem-
beperkingen kan leiden tot ernstig letsel of de
dood.

• Dit systeem dient alleen ter ondersteuning van
de bestuurder en is geen voorziening die een
botsing kan voorzien of voorkomen. De

bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk
om alert te zijn, veilig te rijden en de controle
over de auto te behouden.

• Het systeem is vooral bedoeld voor gebruik op
rechte, droge of open wegen zonder al te druk
verkeer. Het is niet verstandig om het systeem
te gebruiken in stadsverkeer of op overvolle
wegen.

• Het systeem past zich niet automatisch aan de
wegomstandigheden aan. Dit systeem functio-
neert het best in verkeer met een rustige
rijstroom. Gebruik het systeem niet op wegen
met scherpe bochten, op bevroren wegen, tij-
dens hevige regen of in mist.

• Aangezien de afstandsregelingfunctie onder-
hevig is aan prestatiebeperkingen, moet u nooit
alleen op het ICC-systeem vertrouwen. Dit sys-
teem is niet bedoeld om roekeloos, onvoorzich-
tig of onoplettend rijgedrag te corrigeren en
biedt ook geen hulp bij verminderd zicht door
regen, mist, of andere slechte weersomstandig-
heden. Matig uw snelheid door het rempedaal
in te trappen, afhankelijk van de afstand tot de
voorligger en de omliggende omstandigheden,
om zo een veilige afstand tussen de voertuigen
te behouden.

• Als uw voorligger plotseling stopt, remt de auto
af tot stilstand binnen de beperkingen van het
systeem. Zodra de auto stilstaat blijft de auto
stilstaan en hoeft u niet het rempedaal in te
trappen.

• Houd altijd uw aandacht bij het bedienen van
de auto en zorg ervoor dat u altijd klaar bent
om de juiste volgafstand zelf aan te passen. Het
ICC-systeem zal onder sommige rijomstandig-
heden niet in staat zijn om de geselecteerde af-
stand tussen voertuigen (volgafstand) of dege-
selecteerde rijsnelheid aan te houden.

• Normaal gesproken wanneer de afstand tot de
voorligger geregeld wordt, zal het systeem au-
tomatisch accelereren of afremmen overeen-
komstig de snelheid van het voorliggende voer-
tuig. Trap het gaspedaal in wanneer dit nodig is
om van rijstrook te veranderen. Druk het rem-
pedaal in als het nodig is om af te remmen om
de volgafstand te behouden, wanneer een
voorligger plotseling afremt of wanneer er een
ander voertuig invoegt. Blijf altijd alert wan-
neer u het ICC-systeem gebruikt.

• Het systeem zal onder bepaalde weg- of weers-
omstandigheden een voertuig vóór u niet altijd
detecteren. Om ongevallen te voorkomen moet
u het ICC-systeem onder de volgende omstan-
digheden nooit gebruiken:

– Op drukke wegen of op wegen met scherpe
bochten.

– Op gladde wegoppervlakken, zoals op ijs of
sneeuw, enz.

– Tijdens slecht weer (regen, mist, sneeuw,
enz.).

– Wanneer de systeemsensor is bedekt met
regen, sneeuw of vuil
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– Heuvelafwaarts (de auto gaat mogelijk
sneller rijden dan de ingestelde snelheid en
door de aanhoudende remwerking kunnen
de remmen oververhit raken).

– Op alsmaar dalende en stijgende wegen in
heuvelachtig gebied.

– Wanneer het door de verkeersomstandig-
heden lastig wordt om de juiste afstand tus-
sen auto's te bewaren, vanwege het veel-
vuldig gas geven en afremmen.

– Bij storing die veroorzaakt wordt door an-
dere radarbronnen.

• Gebruik het ICC-systeem niet wanneer u met
een aanhanger rijdt. Het systeem zal mogelijk
voorliggers niet detecteren.

• Bij sommige weg- of verkeersomstandigheden
kan een voertuig of een object onverwachts in
het detectiegebied van de sensor terechtkomen
waardoor de auto automatisch afgeremd
wordt. U moet wellicht de volgafstand tot
eventuele voorliggers regelen door middel van
het gaspedaal. Blijf te allen tijde alert en ver-
mijd het gebruik van het ICC-systeem als het
wordt afgeraden in dit hoofdstuk.

De afstandssensor is niet in staat om de volgende
voorwerpen op te merken:

• Stilstaande en langzaam rijdende voertuigen.

• Voetgangers of voorwerpen op de weg.

• Tegemoetkomend verkeer op dezelfde rijstrook.

• Motorfietsen die aan de rand van de rijstrook
rijden.

Hier volgen enkele omstandigheden waaronder de
sensor niet in staat is om goed een voorligger te
detecteren en het systeem mogelijk niet goed
werkt:

• Wanneer sneeuw of opspattend water van de
weg het bereik van de sensor vermindert.

• Wanneer de achterbank of bagageruimte van
uw auto is volgeladen met zeer zware bagage.

Het ICC-systeem is ontworpen om automatisch de
werking van de sensor te controleren binnen de be-
perkingen van het systeem. Als de sensor is bedekt
met vuil of als het wordt belemmerd, wordt het
systeem automatisch uitgeschakeld. Als de sensor
is bedekt met ijs, een doorzichtige of doorschij-
nende zak van vinyl, enz., is het ICC-systeem mo-
gelijk niet in staat dit op te merken. Het ICC-sys-
teem wordt in deze gevallen mogelijk niet geannu-
leerd en kan wellicht de geselecteerde afstand tot
de voorligger niet aanhouden. Controleer en reinig
de sensor regelmatig.

TIPS VOOR HET RIJDEN MET HET
ICC-SYSTEEM

Algemene opmerkingen

Hieronder volgen beschrijvingen van bepaalde
weg- en rijomstandigheden waaronder u bijzonder
goed moet opletten. Rem zo nodig af in dergelijke
situaties. Het ICC-systeem wordt dan uitgescha-
keld

Bij het nemen van bochten, een bocht in-
en uitrijden

In een bocht zal het ICC-systeem minder goed in
staat zijn om voertuigen op te merken. Uw auto
kan dan onverwacht of te laat remmen.

NSD603
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Voertuigen die niet in het midden van hun
rijstrook rijden

Het ICC-systeem detecteert voertuigen die niet in
het midden van hun rijstrook rijden wellicht niet. De
afstand tot de voorligger zal te klein zijn.

Andere voertuigen wisselen van rijstrook

Het ICC-systeem heeft het voertuig dat voor u is
gaan rijden nog niet gedetecteerd. De afstand tot
dit voertuig zal te klein zijn.

Smalle voertuigen

Het ICC-systeem heeft de voorligger op de rand
van de rijstrook nog niet waargenomen omdat dit
voertuig smal is. De afstand tot de voorligger zal te
klein zijn.

Obstakels en stilstaande voertuigen

Het ICC-systeem remt niet voor obstakels of stil-
staande voertuigen. Als het gedetecteerde voertuig
bijvoorbeeld de hoek om gaat en een obstakel of
stilstaand voertuig zichtbaar maakt, zal het ICC-
systeem daar niet voor remmen.

Kruisende voertuigen

Het ICC-systeem detecteert wellicht voertuigen
die per ongeluk uw rijstrook kruisen. Als het ICC-
systeem wordt aangezet bij een stoplicht terwijl er
verkeer voor u kruist, zou uw auto bijvoorbeeld on-
bedoeld op kunnen trekken.

NSD606
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➀ Bedieningen op het stuurwiel (linkerzijde)

➁ Voertuiginformatiedisplay

jA Weergavegebied

jB MENU-balk

SYSTEEM TIJDELIJK NIET
BESCHIKBAAR
Als het radarsensoppervlak bedekt is met vuil of
verstopt is, wordt het systeem automatisch uitge-
schakeld. Als de radarsensor is bedekt met ijs, een
doorzichtige of doorschijnende zak van vinyl, enz.,
is het ICC-systeem mogelijk niet in staat dit op te
merken. Het ICC-systeem wordt in deze gevallen

mogelijk niet geannuleerd en kan wellicht de gese-
lecteerde afstand tot de voorligger niet aanhou-
den.

Als het ICC-systeem niet meer werkt door een sto-
ring of om een andere reden, wordt een van de vol-
gende berichten getoond op het voertuiginforma-
tiedisplay ➁.

• [ICC Uit]

• [ICC weer beschikbaar]

• [ICC nu niet beschikbaar zie handleiding]

• [ICC functioneert niet]

• [ICC passief]

• [ICC- – – – km/h]

• [ICC en snelheidsbegrenzer functioneren niet]

[ICC Uit]: Het ICC-systeem is uitgezet. Als het niet
is uitgezet door de bestuurder zal er ook een waar-
schuwingssignaal klinken.

[ICC weer beschikbaar]: Het ICC-systeem is we-
derom operationeel nadat het tijdelijk niet beschik-
baar is geweest. U kunt nu het ICC-systeem weer
gebruiken.

[ICC nu niet beschikbaar zie handleiding]: Het ICC-
systeem is tijdelijk buiten werking. Mogelijke oor-
zaken:

• De functie wordt belemmerd door zware regen-
val of sneeuwval.

NSD626
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• Het radarsysteem is tijdelijk buiten werking,
bijv. door elektromagnetische straling van TV-
of radiomasten of andere bronnen van elektro-
magnetische straling in de buurt.

• De bedrijfstemperatuur van het systeem ligt
buiten het toegestane bereik.

• De elektrische spanning in de auto is te laag.

Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.

Zodra de bovenstaande oorzaken zijn verholpen
gaat het bericht op het display uit.

Als het bericht op het display niet verdwijnt:

• Stop de auto langs de kant van de weg zodra
dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het
verkeer.

• Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.

• Start de motor opnieuw.

[ICC functioneert niet]: Het ICC-systeem is defect.
Er kan ook een storing in de adaptieve remassisten-
tiefunctieopgetreden zijn.Er zal ook een waarschu-
wingssignaal klinken. Ga bij een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf langs.

[ICC passief]: U heeft het gaspedaal ingetrapt. De
snelheid van de auto wordt niet meer geregeld door
het ICC-systeem.

Haal uw voet van het gaspedaal

[ICC – – – km/h]: Er wordt niet voldaan aan een
van de voorwaarden voor activering van het ICC-
systeem.

Controleer de voorwaarden voor activering van het
ICC-systeem.

[ICC en snelheidsbegrenzer functioneren niet]: Het
ICC-systeem en de snelheidsbegrenzer zijn defect.
Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken. Ga
bij een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
langs.

SYSTEEMONDERHOUD

De sensor voor het ICC-systeem jA zit achter het
INFINITI-logo op de voorkant van de auto.

Let op het volgende om te zorgen dat het ICC-sys-
teem correct werkt:

• Houd de zone rond de sensor altijd schoon.

• Stoot niet tegen delen direct rondom de sensor
en beschadig deze niet. Raak de schroef op de
sensor niet aan en verwijder hem niet. U kunt zo
de sensor beschadigen of hij raakt zo defect. Als

de sensor na een ongeval beschadigd is geraakt,
neem dan contact op met een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

• Bedek de sensor niet, plak er geen sticker op
(inclusief van doorzichtig materiaal) en monteer
geen accessoire in de buurt van de sensor. U
kunt zo een defect of storing veroorzaken.

NSD645
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WAARSCHUWING

Als u zich niet houdt aan de waarschuwingen en
aanwijzingen voor correct gebruik van het FEB-
systeem kan dat ernstig lichamelijk letsel of de
dood tot gevolg hebben.

• Het FEB-systeem is een extra hulpmiddel voor
de bestuurder. Het betekent niet dat de be-
stuurder niet meer op de verkeersomstandig-
heden hoeft te letten en is ook geen vervanging
voor de verantwoordelijkheid om veilig te rij-
den. Het systeem kan geen ongelukken voor-
komen die veroorzaakt worden door onvoor-
zichtig of gevaarlijk rijgedrag.

• Het FEB-systeem werkt niet bij alle rij-, ver-
keers-, weers-, en wegomstandigheden.

Het FEB-systeem kan de bestuurder helpen wan-
neer de kans bestaat op een aanrijding met een
voorligger op dezelfde rijstrook.

Het FEB-systeem maakt gebruik van een radarsen-
sorjA die achter het INFINITI-logo is aangebracht om
de afstand tot de voorligger op dezelfde rijstrook te
meten.

NSD645
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WERKING VAN HET FEB-SYSTEEM

➀ Bedieningen op het stuurwiel (linkerzijde)

➁ Afstandswaarschuwingslampje

➂ Forward Emergency Braking OFF-display

Het FEB-systeem bestaat uit een afstandswaar-
schuwingsfunctie met een autonome noodrem-
functie en adaptieve remassistentiefunctie.

Het FEB-systeem kan u helpen om de kans op een
aanrijding met een voorligger te verkleinen of de
gevolgen ervan te beperken.

Zodra het FEB-systeem detecteert dat er een kans
op een aanrijding bestaat, wordt u hiervan door
middel van visuele en geluidssignalen op de hoogte
gebracht. Als u niet reageert op de visuele en ge-
luidssignalen, zal de autonome noodstop in kritieke
gevallen in werking treden. Als u in een dergelijke
kritieke situatie zelf remt, zal de adaptieve remas-
sistentiefunctie u bijstaan.

Afstandswaarschuwingsfunctie

De afstandswaarschuwingsfunctie kan u helpen
om de kans op een aanrijding met een voorligger te
verkleinen of de gevolgen van een dergelijke aanrij-
ding te beperken. Zodra de afstandswaarschu-
wingsfunctie waarneemt dat er een kans op een

NSD624
NSD598
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aanrijding bestaat, wordt u hiervan door middel van
visuele en geluidssignalen op de hoogte gebracht.

De afstandswaarschuwingsfunctie geeft een
waarschuwing af bij snelheden:

• Van ongeveer 30 km/u of meer, als gedurende
enkele seconden de afstand tot de voorligger
niet groot genoeg is. Het afstandswaarschu-
wingslampje gaat dan branden op het dash-
board.

• Van ongeveer 7 km/u of meer als u een voorlig-
ger snel nadert. Een met tussenpozen klinkende
waarschuwingstoon zal dan klinken en het af-
standswaarschuwingslampje zal gaan branden
op het dashboard.

Als er een waarschuwing wordt afgegeven:

• Direct remmen om de afstand tot de voorligger
te vergroten.

of

• Ontwijk de voorligger als dat veilig kan.

Vanwege de aard van het systeem kunnen bijzon-
der ingewikkelde maar niet-kritieke rijomstandig-
heden er ook toe leiden dat het systeem een waar-
schuwing afgeeft.

Tot op een snelheid van ongeveer 70 km/u zou de
afstandswaarschuwingsfunctie ook kunnen reage-
ren op stilstaande voorwerpen zoals stilstaande of
geparkeerde voertuigen.

Als u een voorwerp nadert en de afstandswaar-
schuwingsfunctie ziet een kans op een aanrijding
zal het systeem u hier zowel visueel als via geluid
op wijzen.

Autonome remfunctie

Als de bestuurder in een kritieke situatie niet rea-
geert op de afstandswaarschuwing, kan het FEB-
systeem helpen door middel van de autonome rem-
functie

De autonome remfunctie:

• Geeft de bestuurder meer tijd om te reageren
op kritieke rijsituaties.

• Kan de bestuurder helpen om een ongeval te
voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

Auto's zonder Intelligent Cruise Control:

De autonome remfunctie werkt binnen de volgende
snelheden:

• 7-105 km/u bij bewegende voorwerpen

• 7-50 km/u bij stilstaande voorwerpen

Auto's met Intelligent Cruise Control:

De autonome remfunctie werkt binnen de volgende
snelheden:

• 7-200 km/u bij bewegende voorwerpen

• 7-50 km/u bij stilstaande voorwerpen

Adaptieve remassistentiefunctie

De adaptieve remassistentiefunctie biedt remassis-
tentie in gevaarlijke situaties bij snelheden boven
de 7 km/u. Deze functie maakt gebruik van radar-
sensortechnologie om de verkeerssituatie te beoor-
delen.

Als het systeem waarneemt dat er een kans op een
botsing met de voorligger bestaat, maakt het di-
rect een berekening van de remkracht die nodig is
om deze botsing te voorkomen. Als u de rem dan
hard intrapt zal de adaptieve remassistentiefunctie
automatisch de remkracht opvoeren tot er hard ge-
noeg geremd wordt voor de verkeersomstandighe-
den.

Houd als de adaptieve remassistentiefunctie in
werking treedt het rempedaal ingetrapt totdat de
noodremsituatie voorbij is. Het ABS-systeem zal
voorkomen dat de wielen blokkeren.

De remmen zullen weer normaal functioneren zo-
dra:

• U het rempedaal loslaat.

• Er geen kans meer is op een aanrijding.

• Er geen obstakel wordt waargenomen voor uw
auto.

De remassistentiefunctie wordt dan uitgeschakeld.

Tot op een snelheid van ongeveer 250 km/u kan
de adaptieve remassistentiefunctie reageren op be-
wegende voorwerpen die reeds minstens eenmaal
als zodanig waargenomen zijn tijdens de waarne-
mingsperiode.
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Tot op een snelheid van ongeveer 70 km/u kan het
adaptieve remassistentiesysteem ook reageren op
stilstaande obstakels.

HET FEB-SYSTEEM
AAN-/UITZETTEN

➀ Bedieningen op het stuurwiel (linkerzijde)

➁ Voertuiginformatiedisplay

jA Weergavegebied

jB Menubalk

NSD626

5-62 Starten en rijden



Gebruik de volgende procedure om het FEB-sys-
teem aan of uit te zetten:

1. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel ➀ om het [Assist.]-menu op deMenu-
balkjB te selecteren.

2. Druk op de m -knop of de m -knop om
[Nood remsyst.] te selecteren.

3. Druk op de <OK>-knop op het stuurwiel ➀. De
huidige selectie wordt weergegeven.

4. Het FEB-systeem aan-/uitzetten: druk nog-
maals op de <OK>-knop

Als het FEB-systeem wordt uitgezet, verschijnt het
m -symbooljC op het voertuiginformatiedisplay.

OPMERKING

Het FEB-systeem wordt automatisch aangezet
wanneer de motor opnieuw wordt gestart.

BEPERKINGEN VAN HET
FEB-SYSTEEM

WAARSCHUWING

Hieronder worden de beperkingen van het FEB-
systeem beschreven. Nalaten om de auto te bedie-
nen in overeenstemming met deze systeembeper-
kingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

• Het FEB-systeem kan niet alle voertuigen on-
der alle omstandigheden detecteren.

• De radarsensor is niet in staat om de volgende
objecten te detecteren:

– Voetgangers of dieren

– Tegenliggers

– Kruisende voertuigen

• Deradarsensor heeft enkelewerkingsbeperkin-
gen. Voor stilstaande voertuigen zal het FEB-
systeem niet werken als de auto harder rijdt
dan:

– Ongeveer 50 km/u (31 MPH) voor de auto-
nome remfunctie.

• De radarsensor detecteert een voorligger wel-
licht niet onder de volgende omstandigheden:

– Als vuil, ijs, sneeuw of ander materiaal de
radarsensor bedekt.

– Bij storing die veroorzaakt wordt door an-
dere radarbronnen.

– Bij sneeuw of hevige regen.

– Als de voorligger smal is (zoals een motor).

– Als de voorligger op een andere rijstrook
rijdt.

– Bij sterke reflecties van radargolven, zoals
in een parkeergarage.

– Nieuwe auto of na onderhoud aan het FEB-
systeem.

– Op steile afdalingen of wegen met scherpe
bochten.

– Als er een aanhangwagen getrokken wordt.

• Bij bepaalde weg- of verkeersomstandigheden
zal het FEB-systeem wellicht onnodig ingrijpen
of een onnodige waarschuwing afgeven. Let al-
tijd goed op de verkeerssituatie. Ga niet alleen
af op de afstandswaarschuwingsfunctie en
beëindig zo nodig de interventie.

• De remweg is langer op glad wegdek.

• Het systeem is ontworpen om de functionali-
teit van de sensor automatisch te controleren,
binnen bepaalde beperkingen. Het systeem
neemt sommige belemmeringen van het sens-
orgedeelte wellicht niet waar, zoals bijvoor-
beeld ijs, sneeuw, stickers. In zulke gevallen kan
het systeem de bestuurder mogelijk niet goed
waarschuwen. Controleer het sensorgedeelte
regelmatig, en maak zo nodig schoon.

• Overmatig lawaai kan het geluid van het waar-
schuwingssignaal overstemmen waardoor het
mogelijk niet gehoord wordt.

NSD630
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SYSTEEM TIJDELIJK NIET
BESCHIKBAAR
Als het FEB-systeem niet meer werkt door een sto-
ring of om een andere reden, wordt één van de vol-
gende drie berichten getoond op het voertuiginfor-
matiedisplay.

• [Nood remsyst. nu niet beschikbaar zie handlei-
ding]

• [Nood remsyst. functioneert niet]

• [Radarsensoren vervuild zie handleiding]

Hieronder staan de mogelijke oorzaken en oplos-
singen die bij deze berichten horen.

[Nood remsyst. nu niet beschikbaar zie handlei-
ding]: Het FEB-systeem is tijdelijk buiten werking.
Mogelijke oorzaken:

• Het radarsensorsysteem functioneert tijdelijk
niet door bijvoorbeeld elektromagnetische stra-
ling van TV- of radiomasten in de buurt of an-
dere bronnen van elektromagnetische straling.

• De bedrijfstemperatuur van het systeem ligt
buiten het toegestane bereik.

• De elektrische spanning in de auto is te laag.

Zodra de bovenstaande oorzaken zijn verholpen
gaat het bericht op het display uit. Het FEB-sys-
teem is wederom operationeel.

Als het bericht op het display niet verdwijnt:

• Stop de auto langs de kant van de weg zodra
dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het
verkeer.

• Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.

• Zet de motor uit.

[Nood remsyst. functioneert niet]: Het FEB-sys-
teem is tijdelijk buiten werking wegens een storing.
Er kan ook een storing in de adaptieve remassisten-
tiefunctie opgetreden zijn.

Ga bij een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf langs.

[Radarsensoren vervuild zie handleiding]: Het
FEB-systeem is tijdelijk beperkt of buiten werking.
Mogelijke oorzaken:

• De sensor achter het INFINITI-logo is bevuild.

• De werking van het FEB-systeem wordt belem-
merd door hevige regen of sneeuw.

Er zal ook een waarschuwingssignaal klinken.

Zodra de bovenstaande oorzaken zijn verholpen
gaat het bericht op het display uit. Het FEB-sys-
teem is wederom operationeel.

Als het bericht op het display niet verdwijnt:

• Stop de auto langs de kant van de weg zodra
dat veilig kan, en let hierbij op de weg en het
verkeer.

• Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.

• Zet de motor uit.

• Maak het gebied rond de sensoren schoon.

• Start de motor opnieuw. Het bericht op het dis-
play verdwijnt.

SYSTEEMONDERHOUD

De sensorjA zit achter het INFINITI-logo aan de voor-
kant van de auto.

Let op het volgende om te zorgen dat het systeem
naar behoren functioneert:

• Houd het sensorgebied rond het INFINITI-logo
altijd schoon.

• Stoot niet tegen delen direct rondom de sensor
en beschadig deze niet.

• Bedek de sensor niet en plak geen stickers of
andere voorwerpen op de voorbumper bij de
sensor. U kunt zo een defect of storing veroor-
zaken.

• Bevestig geen metalen objecten in de buurt van
het sensoroppervlak (grillebeschermer, enz.). U
kunt zo een defect of storing veroorzaken.

• Breng geen wijzigingen aan in de voorgrille of
het INFINITI-logo, en verwijder of verf deze ook
niet.
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ALGEMENE OPMERKINGEN

TSR (Traffic Sign Recognition - Verkeersborden-
herkenning) toont de gedetecteerde maximumsnel-
heden op het voertuiginformatiedisplay. Zodra een
verkeersbord wordt herkend dat een maximum-
snelheid of einde maximumsnelheid aangeeft,
wordt het getoond op het voertuiginformatiedis-
play. TSR detecteert verkeersborden door middel
van een camera die aan de bovenzijde achter de
voorruit is aangebracht

BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSOPMERKINGEN
TSR is alleen een hulpmiddel en zal niet altijd ver-
keersborden die de maximumsnelheid aangeven
waarnemen. U moet altijd zelf op verkeersborden
letten en niet alleen op de TSR vertrouwen.

Het systeem kan belemmerd zijn of niet werken:

• Bij slecht zicht, bijv. door sneeuw, regen, mist of
opspattend water.

• Bij fel licht, bijv. zonnestralen of van de koplam-
pen van tegenliggers.

• Als de voorruit vies, beslagen of bedekt is, bij-
voorbeeld door een sticker in de buurt van de
camera.

• Als de verkeersborden bedekt zijn, door bijvoor-
beeld vuil, sneeuw of bomen.

• Als de verkeersborden slecht verlicht zijn.

• Als verkeersborden geen eenduidige instructies
geven, zoals bij wegwerkzaamheden of wegen
met meerdere rijstroken.

INFORMATIE OP HET
VOERTUIGINFORMATIEDISPLAY

➀ Maximaal toegestane snelheid (voorbeeld).

➁ De maximale toegestane snelheid voor
voertuigen waarvoor een beperking geldt
zoals aangegeven op het extra bord
(voorbeeld).

➂ Extra bord, bijvoorbeeld: [bij mist].

Gedetecteerde verkeersborden kort
tonen op het voertuiginformatiedisplay

Activeer de TSR-waarschuwingsfunctie via het
voertuiginformatiedisplay, (zie “Traffic Sign Recog-
nition (TSR)” in hoofdstuk “2. Instrumenten en be-
dieningen”).

Een verkeersbord dat een maximumsnelheid of
einde maximumsnelheid aangeeft verschijnt gedu-
rende ongeveer vijf seconden op het voertuiginfor-
matiedisplay zodra het wordt waargenomen. Alle
andere informatie op het voertuiginformatiedisplay
is gedurende deze vijf seconden niet zichtbaar.

Gedetecteerde verkeersborden
permanent tonen op het
voertuiginformatiedisplay

Toon de grafische hulpmiddelen met behulp van het
voertuiginformatiedisplay (zie “De afstandsweer-
gave tonen” in hoofdstuk “2. Instrumenten en be-
dieningen”). Een verkeersbord dat een maximum-
snelheid of einde maximumsnelheid aangeeft ver-
schijnt zodra het wordt waargenomen op het
voertuiginformatiedisplay.

Het verkeersbord dat een maximumsnelheid aan-
geeft ➀ wordt over het algemeen getoond tot:

• Een verkeersbord einde maximumsnelheid
wordt waargenomen.

• U een bocht maakt.

NSD644

Camera

NSD646

TRAFFIC SIGN RECOGNITION (TSR)
(indien aanwezig)
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• U een bepaalde minimumafstand hebt afgelegd
zonder dat het verkeersbord is herhaald of nog-
maals is waargenomen.

OPMERKING

Om ervoor te zorgen dat de actieve geluidsonder-
drukking en actieve geluidsverbetering goed wer-
ken:

• Bedek de luidsprekers of woofer niet.

• Bedek de microfoons niet.

• Verander de luidsprekers inclusief de woofer en
andere audiocomponenten, zoals de versterker,
niet en breng geen wijzigingen aan.

• Breng geen wijzigingen aan, inclusief geluid-
demping, rondom de microfoons, luidsprekers
of woofer.

NSD647

ACTIEVE GELUIDSONDERDRUKKING (indien aanwezig)/ACTIEVE GELUIDS-
VERBETERING (indien aanwezig)
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ACTIEVE GELUIDSONDERDRUKKING
De actieve geluidsonderdrukking maakt gebruik
van microfoons ➀ in de auto om het gedreun van
de motor waar te nemen. Het systeem genereert in
dat geval een anti-geluid dat door de luidsprekers
➁ en de woofer ➂ (indien aanwezig) verspreid
wordt om het gedreun uit de motor minder hoor-
baar te maken.

Als er op de microfoon ➀ of het gebied eromheen
getikt wordt kan er een abnormaal geluid uit de
luidsprekers komen.

ACTIEVE GELUIDSVERBETERING
Afhankelijk van het motortoerental en de geselec-
teerde rijstand zal de actieve geluidsverbetering
geluiden genereren die door de luidsprekers ➁ en
de woofer ➂ (indien aanwezig) verspreid worden
om de kwaliteit van het geluid van de motor te ver-
beteren.

WAARSCHUWING

• Parkeer of breng de auto nooit tot stilstand bo-
ven brandbaar materiaal, zoals droog gras, oud
papier of vodden. Deze vatten gemakkelijk
vlam.

• Om veilig te parkeren moet de auto op de par-
keerrem gezet worden en de P-stand (parke-
ren) geselecteerd worden. Doet u dit niet, dan
kan het voertuig onverwacht in beweging ko-
men of wegrollen en een ongeluk veroorzaken.

• Zorg dat de P-stand (parkeren) geselecteerd is
als u de auto parkeert. De schakelhendel kan
niet uit de P-stand (parkeren) worden gehaald
zonder het rempedaal in te trappen.

• Laat het voertuig nooit onbeheerd achter met
draaiende motor.

• Om het risico op ernstig of dodelijk letsel door
het onbedoeld bedienen van de auto en/of de
bijbehorende systemen te voorkomen, mag u
kinderen, hulpbehoevende volwassenen of
huisdieren niet zonder toezicht in uw auto ach-
terlaten. Bovendien kan de temperatuur in een
afgesloten auto op een warme dag zo snel op-
lopen dat er een aanzienlijk risico bestaat op
ernstig of dodelijk letsel aan mensen en huis-
dieren.

LET OP

Zorg altijd dat de auto niet weg kan rollen. Anders
zou de auto of de aandrijflijn schade op kunnen lo-
pen.

Om te zorgen dat de auto niet zomaar weg kan rol-
len:

• Activeer de elektrische parkeerrem.

• Bij auto's met handgeschakelde versnellingsbak,
schakel naar de eerste versnelling of de achter-
uitversnelling.

• Bij auto's met automatische versnellingsbak,
schakel e versnellingsbak in de P-stand (parke-
ren) en controleer of de schakelstand P op het
voertuiginformatiedisplay getoond wordt.

• De sleutel moet uit de contactschakelaar ge-
haald worden.

• Op opwaartse en neerwaartse hellingen moe-
ten de voorwielen richting stoeprand gedraaid
worden.

PARKEREN
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1. Activeer stevig de parkeerrem.

2. Druk op de P-knop (parkeren).

3. Om te voorkomen dat de auto gaat rollen wan-
neer deze op een helling is geparkeerd, is het
een goede gewoonte om de wielen zoals afge-
beeld te draaien.

HEUVELAF MET STOEPRAND ➀

Draai de wielen naar de stoeprand toe en laat de
auto iets naar voren komen tot één wiel zacht
de stoeprand raakt. Zet de auto dan op de par-
keerrem.

HEUVELOP MET STOEPRAND ➁

Draai de wielen van de stoeprand weg en laat
het voertuig zover achteruit rijden tot één wiel
zacht de stoeprand raakt. Zet de auto dan op de
parkeerrem.

HEUVELOP OFHEUVELAF, ZONDER STOEP-
RAND ➂

Draai de wielen naar de berm van de weg, zodat
de auto naar de berm rolt als hij in beweging
komt. Zet de auto dan op de parkeerrem.

4. Zet de contactschakelaar in de OFF-stand.

ZET DE MOTOR AF

WAARSCHUWING

Wanneer u de motor afzet schakelt de automati-
sche versnellingsbak over op de N-stand (vrij). De
auto zou weg kunnen rollen. Er bestaat een kans
op een ongeval.

Schakel na het afzetten van de motor altijd naar de
P-stand (parkeren). Voorkom dat de geparkeerde
auto wegrolt door de parkeerrem te activeren.

Auto's met handgeschakelde
versnellingsbak

1. Selecteer de 1ste versnelling of R (achteruit).

2. Met de sleutel: draai de sleutel naar de OFF-
stand in de contactschakelaar en verwijder de
sleutel. De startonderbreker wordt geactiveerd.

3. Zet de auto op de elektrische parkeerrem

SSD0488Z

Modellen met linkse besturing

SSD0489Z

Modellen met rechtse besturing
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Auto's met automatische versnellingsbak

1. Zet de auto op de elektrische parkeerrem.

2. Schakel naar de P-stand (parkeren).

3. Met de sleutel: draai de sleutel naar de OFF-
stand in de contactschakelaar en verwijder de
sleutel. De startonderbreker wordt geactiveerd.

Als u de motor afzet met de versnellingsbak in de
R-stand (achteruit) of D-stand (rijden) schakelt de
automatische versnellingsbak automatisch naar de
N-stand (vrij).

Met de sleutel: als u vervolgens het bestuurder-
sportier of voorpassagiersportier opent, of de sleu-
tel uit de contactschakelaar haalt, schakelt de au-
tomatische versnellingsbak automatisch naar de P-
stand (parkeren).

Als u de automatische versnellingsbak in de vrij-
stand (N) wilt houden, bijvoorbeeld wanneer de
auto wordt gewassen in een automatische was-
straat waar de auto doorheen gesleept wordt:

Met de sleutel:

1. Zet het contact aan.

2. Trap op het rempedaal en houd het ingetrapt.

3. Schakel naar de N-stand (vrij).

4. Laat het rempedaal los.

5. Geef de elektrische parkeerrem vrij.

6. Zet het contact uit en laat de sleutel in de con-
tactschakelaar zitten.

LANG PARKEREN
Als u de auto langer dan vier weken gaat parkeren
kan deaccu beschadigd raken door overmatigeont-
lading.

Als u uw auto langer dan zes weken geparkeerd
laat staan kan het schade ondervinden doordat de
auto niet wordt gebruikt. Ga bij een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf langs voor advies

OPMERKING

Een INFINITI Center of erkend garagebedrijf kan u
informeren over druppelladers voor de accu.

IPA is een elektronisch parkeerhulpmiddel dat ge-
bruik maakt van ultrasone golven. Het meet de weg
aan beide zijden van de auto. Een parkeersymbool
wijst op een geschikte parkeerplaats. De stuuras-
sistent helpt u tijdens het inparkeren en verlaten
van een parkeerplaats. U kunt ook de sonarfunctie
gebruiken (zie “Parkeersensorfunctie (sonar) met
camera’s (indien aanwezig)” verderop in dit hoofd-
stuk).

BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSOPMERKINGEN

WAARSCHUWING

• IPA is slechts een hulpmiddel. Het betekent niet
dat u niet meer op uw directe omgeving hoeft
te letten. U blijft verantwoordelijk voor veilige
manoeuvres en veilig parkeren.

• Controleer of er zich geen personen, dieren of
voorwerpen binnen uw manoeuvreerbereik be-
vinden

• Als de sonarfunctie uitgeschakeld is, is IPA ook
niet beschikbaar.

• Tijdens het parkeren of verlaten van een par-
keerplaats zwenkt de auto uit en kan op de
rijstrook voor tegenliggers terechtkomen.
Hierdoor zou u kunnen botsen met andere weg-
gebruikers. Er bestaat een kans op een onge-
val.

• Let op andere weggebruikers. Zet de auto zo
nodig stil of annuleer de IPA-parkeerprocedure

INTELLIGENT PARKING ASSIST (IPA)
(indien aanwezig)
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LET OP

Als het echt niet anders kan, moet u langzaam over
obstakels zoals een stoeprand rijden en niet onder
een scherpe hoek. Anders zouden de wielen of ban-
den beschadigd kunnen worden.

De parkeerhulp zou ook plaatsen aan kunnen dui-
den die niet geschikt zijn om op te parkeren, zoals:

• Waar parkeren of stilstaan verboden is.

• Voor oprijlanen of ingangen en uitgangen.

• Ongeschikte oppervlakte.

Parkeertips:

• Rijd op smalle wegen zo dicht mogelijk langs de
parkeerplaats.

• Parkeerplaatsen met rommel erop of begroei-
ing worden wellicht onjuist geïdentificeerd of
gemeten.

• Parkeerplaatsen die deels bezet zijn door de
trekhaak van een aanhangwagen worden wel-
licht niet als zodanig geïdentificeerd of onjuist
gemeten.

• Sneeuw of regen kan ertoe leiden dat een par-
keerplaats onnauwkeurig gemeten wordt.

• Let op waarschuwingsberichten van de sonar-
functie tijdens het parkeren.

• U kunt te allen tijde ingrijpen en zelf sturen. IPA
wordt dan geannuleerd.

• Als u een lading heeft die buiten uw auto steekt,
mag u IPA niet gebruiken.

• Gebruik IPA nooit als u met sneeuwkettingen
rijdt.

• Zorg altijd dat alle bandenspanningen correct
zijn. Dit heeft een directe invloed op het parkeer-
gedrag van de auto.

Gebruik IPA voor parkeerplaatsen:

• Die parallel aan of haaks op de rijrichting zijn.

• Op rechte wegen, niet in bochten.

• Op hetzelfde niveau als de weg, d.w.z. niet op
de stoep.

Bij auto's met uitgeklapte trekstang is de minimum-
lengte voor een parkeerplaats iets langer.

Als u met een aanhangwagen rijdt, mag IPA niet
gebruikt worden. Zodra de elektrische verbinding
tussen uw auto en de aanhangwagen tot stand is
gebracht, is IPA niet meer beschikbaar. De sonar-
functie wordt uitgeschakeld voor de achterzijde

PARKEERPLAATSEN WAARNEMEN
Voorwerpen die zich boven het hoogtebereik van
IPA bevinden worden niet waargenomen bij het
meten van de parkeerplaats. Daar wordt dus geen
rekening mee gehouden tijdens de parkeerproce-
dure, bijv. overhangende ladingen, achterzijde of
laadkleppen van vrachtwagens.

WAARSCHUWING

Als deze voorwerpen zich boven het detectiebereik
bevinden, stuurt IPA wellicht te vroeg. Dit kan lei-
den tot een botsing. Er bestaat een kans op een
ongeval.

Als er voorwerpen boven het detectiebereik zijn,
moet u stoppen en IPA uitschakelen.

Voor meer informatie over het detectiebereik, zie
“Bereik van de sensoren” verderop in dit hoofdstuk.

IPA helpt u niet bij het parkeren haaks op de rijrich-
ting als:

• Er twee parkeerplaatsen direct naast elkaar zijn.

• De parkeerplaats direct naast een laag obstakel
zoals een stoeprand is.

• U vooruit inparkeert.

IPA helpt u niet bij het parkeren op plekken die pa-
rallel aan of haaks op de rijrichting liggen als:

• De parkeerplaats op de stoep ligt.

• Het systeem de parkeerplaats als geblokkeerd
beschouwt, bijvoorbeeld door begroeiing of
grastegels.

• De plaats te klein is om in te kunnen parkeren.

• De parkeerplaats naast een obstakel is, zoals
een boom, paal of een aanhangwagen.
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➀ Parkeerplaats waargenomen aan linkerzijde.

➁ Parkeersymbool.

➂ Parkeerplaats waargenomen aan rechterzijde.

OPMERKING

Bij auto's met handgeschakelde versnellingsbak
wordt de parkeerassistent weergegeven in het
hoofdgedeelte van het voertuiginformatiedisplay.

IPA wordt automatisch geactiveerd als u vooruit
rijdt. Het systeem werkt bij snelheden tot ongeveer
35 km/u (22 MPH). Wanneer het in werking is,
zoekt en meet het systeem zelfstandig parkeer-
plaatsen aan beide kanten van de weg

IPA detecteert alleen parkeerplaatsen:

• Die parallel aan of haaks op de rijrichting zijn.

• Die parallel aan de rijrichting en ten minste 1,5
meter breed zijn.

• Die parallel aan de rijrichting en ten minste 1,0
meter langer dan uw auto zijn.

• Die haaks op de rijrichting en ten minste 1,0 me-
ter breder dan uw auto zijn.

OPMERKING

IPA kan de lengte van een parkeerplaats niet me-
ten als deze haaks op de rijrichting is. U moet dan
zelf inschatten of uw auto in de parkeerplaats past

Als u minder dan 30 km/u (19 MPH) rijdt, ziet u het
parkeersymbool ➁ als een statusaanduiding op het
voertuiginformatiedisplay. Zodra een parkeer-
plaats wordt gevonden, verschijnt er ook een pijl
naar rechts ➂ of links ➀. IPA toont standaard al-
leen parkeerplaatsen aan de voorpassagierszijde.
Parkeerplaatsen aan de bestuurderszijde worden
pas getoond als de richtingaanwijzer aan die kant
wordt aangezet. Wanneer er geparkeerd wordt
aan de bestuurderszijde moet de richtingaanwijzer
aan blijven staan totdat u het gebruik van IPA hebt
bevestigd door op de <OK>-knop op het stuurwiel
te drukken. Het systeem bepaalt automatisch of de
parkeerplaats parallel aan of haaks op de rijrichting
is.

Een parkeerplaats wordt weergegeven terwijl u er
langsrijdt en totdat u er ongeveer 15 meter voorbij
bent.

PARKEREN
OPMERKING

Wanneer de sonarfunctie obstakels detecteert,
bent u er verantwoordelijk voor om op tijd te rem-
men.

1. Stop de auto zodra het parkeersymbool de ge-
wenste parkeerplaats aangeeft op het dash-
board

2. Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:
zet de versnelling in de achteruit.

Auto's met automatische versnellingsbak:
schakel naar de R-stand.

Het bericht [Parkeerhulp start? Ja: OK Nee:]
m verschijnt op het voertuiginformatiedis-
play.

3. De procedure annuleren: druk op dem -knop
op het stuurwiel of rijd weg

of

4. Druk om te parkeren met IPA op de <OK>-knop
op het stuurwiel. Het parkeerhulpbericht [Let-
ten op omgeving] verschijnt op het voertuigin-
formatiedisplay.

5. Laat het stuurwiel los.

6. Rijd achteruit en houd uw voet klaar om te rem-
men wanneer dat nodig is. Rijd op een snelheid
van minder dan 10 km/u (5 MPH) achteruit. An-
ders wordt IPA geannuleerd.

7. Stop zodra de sonarfunctie een constant waar-
schuwingssignaal afgeeft, of zelfs eerder. Er kan
enig manoeuvreerwerk nodig zijn bij krappe par-
keerplaatsen.

NSD612

Bovendisplay
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Auto's met automatische versnellingsbak: het
bericht [Parkeerhulp actief Select. schakelstand
D Letten op omgeving] verschijnt op het voer-
tuiginformatiedisplay.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:
het bericht [Parkeerhulp actief Vooruitversn.
insch. Letten op omgeving] verschijnt op het
voertuiginformatiedisplay.

8. Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:
schakel naar de eerste versnelling zodra de auto
stilstaat.

Auto's met automatische versnellingsbak: se-
lecteer schakelstand D (rijden) zodra de auto
stilstaat.

IPA stuurt direct in de tegenovergestelde rich-
ting.

Het bericht [Parkeerhulp Letten op omgeving]
verschijnt op het voertuiginformatiedisplay.

OPMERKING

U zult het beste resultaat krijgen als u wacht
tot de stuurprocedure voltooid is voordat u
wegrijdt.

9. Rijd vooruit en wees te allen tijde klaar om te
remmen.

Er kan enig manoeuvreerwerk nodig zijn bij
krappe parkeerplaatsen.

10. Stop zodra de sonarfunctie een constant
waarschuwingssignaal afgeeft, of zelfs eerder.

Auto's met automatische versnellingsbak: het
bericht [Parkeerhulp actief Select. schakel-
stand R] [Letten op omgeving] verschijnt op
het voertuiginformatiedisplay.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:
het bericht [Parkeerhulp actief Achteruitversn.
insch.] [Letten op omgeving] verschijnt op het
voertuiginformatiedisplay.

Zodra de parkeerprocedure voltooid is, ver-
schijnt het bericht [Parkeerhulp beëindigd] en
klinkt er een waarschuwingssignaal. De auto is
nu geparkeerd.

IPA helpt u nu niet meer met sturen. Wanneer IPA
klaar is, zult u weer zelf moeten sturen. De sonar-
functie blijft beschikbaar.

Parkeertips:

• De manier waarop uw auto in de parkeerplaats
is gepositioneerd na het parkeren hangt af van
verschillende factoren. Hieronder vallen onder
andere de positie en vorm van voertuigen die
vóór en achter u zijn geparkeerd en de omstan-
digheden van de locatie. Het kan zijn dat IPA u
te ver in een parkeerplaats leidt of niet ver ge-
noeg. In sommige gevallen kan het systeem u
ook over of op de stoeprand leiden. Annuleer zo
nodig de parkeerprocedure met IPA.

• U kunt ook schakelstand D voorselecteren. De
auto verandert van rijrichting en rijdt niet zo ver
de parkeerplaats in. Als de schakeling te vroeg
plaatsvindt wordt de parkeerprocedure gean-

nuleerd. Een redelijke parkeerpositie kan vanuit
deze positie niet meer bereikt worden.

EEN PARKEERPLAATS UITRIJDEN
Om geholpen te worden door IPA bij het uitrijden
van de parkeerplaats:

• Moet u ingeparkeerd hebben met IPA.

• De grens van de parkeerplaats moet hoog ge-
noeg zijn aan de voor- en achterkant. Een stoep-
rand is bijvoorbeeld te klein.

• De grens van de parkeerplaats mag niet te breed
zijn, omdat de positie van de auto niet op een
hoek van meer dan 45 graden ten opzichte van
de startpositie van het inrijden van de parkeer-
plaats mag zijn.

• Er moet een manoeuvreerafstand van tenmin-
ste 1,0 meter beschikbaar zijn.

IPA kan u alleen helpen bij het uitrijden van een
parkeerplaats als u de auto parallel aan de rijrich-
ting hebt geparkeerd met IPA.

1. De motor starten.

2. Geef de elektrische parkeerrem vrij.

3. Zet de richtingaanwijzer aan in de richting
waarin u wegrijdt.

4. Auto's met automatische versnellingsbak:
schakel naar de D- of R-stand

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:
selecteer een vooruitversnelling of de achteruit-
versnelling.
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Het bericht [Parkeerhulp start? Ja: OK Nee:]
m verschijnt op het voertuiginformatiedis-
play.

5. De procedure annuleren: druk op dem -knop
op het stuurwiel of rijd weg

of

6. Parkeerplaats uitrijden met IPA: druk op de
<OK>-knop op het stuurwiel. Het bericht [Let-
ten op omgeving] verschijnt op het display.

7. Laat het stuurwiel los.

8. Rijd weg, en wees te allen tijde klaar om te rem-
men. Rijd niet harder dan ongeveer 10 km/u (5
MPH) bij het uitrijden van een parkeerplaats.
Anders wordt IPA geannuleerd.

9. Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:
stop op zijn laatst wanneer de sonarfunctie het
constante waarschuwingssignaal doet klinken.

10. Auto's met automatische versnellingsbak: af-
hankelijk van het bericht of zoals nodig, scha-
kel naar de D-stand of de R-stand.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:
afhankelijk van het bericht of zoals nodig, se-
lecteer een vooruitversnelling of de achteruit-
versnelling.

IPA stuurt direct in de tegenovergestelde rich-
ting. Het bericht [Letten op omgeving] ver-
schijnt op het display.

OPMERKING

U zult het beste resultaat krijgen als u wacht
tot de stuurprocedure voltooid is voordat u
wegrijdt.

Als u achteruitrijdt na activering wordt het
stuurwiel in de rechtuitstand gedraaid.

11. Rij indien nodig meerdere malen vooruit en ach-
teruit volgens de waarschuwingsdisplays van
de IPA en sonarfunctie.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:
stop op zijn laatst wanneer de sonarfunctie het
constante waarschuwingssignaal doet klinken.

Zodra u de parkeerplaats helemaal uit bent, wordt
het stuurwiel in de rechtuitstand gedraaid. U hoort
een signaal en het bericht [Parkeerhulp beëindigd]
verschijnt op het voertuiginformatiedisplay. U zult
vanaf dat moment zelf moeten sturen en invoegen.
De sonarfunctie blijft beschikbaar. U kunt het stu-
ren weer overnemen voordat de auto de parkeer-
plaats helemaal uit is. Dit is handig, bijvoorbeeld
wanneer u ziet dat u al uit de parkeerplaats kunt
wegrijden.

WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van de waarschuwingen en aan-
wijzingen voor correct gebruik van de sonarfunctie
zoals beschreven in dit hoofdstuk kan ernstig let-
sel of de dood tot gevolg hebben.

• De sonar is een gemaksfunctie. Deze functie is
geen vervanging voor de gebruikelijke hande-
lingen die nodig zijn om correct te parkeren.

• Dit systeem is ontworpen om de bestuurder te
helpen bij het waarnemen van grote stilstaande
voorwerpen, teneinde eventuele schade aan het
voertuig te voorkomen.

• De bestuurder is te allen tijde verantwoordelijk
voor de veiligheid van zichzelf en van anderen
tijdens het parkeren en manoeuvreren. Slecht
weer kan de werking van de sonarfunctie nade-
lig beïnvloeden; dit houdt in verminderde pres-
taties of een onbedoelde activering.

• Kijk voordat u parkeert altijd om u heen en con-
troleer of het veilig is om de manoeuvres uit te
voeren.

• Neem de beperkingen van de sonarfunctie zo-
als beschreven in dit hoofdstuk goed door en
probeer ze te begrijpen.

LET OP

• Houd de passagiersruimte van de auto zo stil
mogelijk om het geluidssignaal goed te kunnen
horen.

PARKEERSENSORFUNCTIE (SONAR)
MET CAMERA’S (indien aanwezig)
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• Houd de sensoren (op de voor- en achterbum-
per) vrij van sneeuw, ijs en vuilophoping. Maak
de sensoren niet schoon met scherpe voorwer-
pen. Als de sensoren bedekt zijn zal de nauw-
keurigheid van de sensorfunctie verminderen.

WAARSCHUWING

INFINITI raadt aan alleen zelfdragende kenteken-
plaathouders te gebruiken.

De sonarsensoren werken mogelijk niet goed als
de kentekenplaat in een lijst is geplaatst, zoals af-
gebeeld.

Neem voor advies contact op met een INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf.

OVERZICHT VAN DE
SONARFUNCTIE

➀ Mogelijke locaties van sonarsensoren

De sonarfunctie is een elektronische parkeerhulp
die gebruik maakt van ultrasone sensoren. De so-
narfunctie geeft via geluidssignalen de afstand aan
tussen uw auto en een object. Deze functie moni-
tort het gebied rond uw auto met behulp van sen-
soren die in de voor- en achterbumper aangebracht
zijn. De mogelijke sensorconfiguraties kunnen be-
staan uit 4 sensoren, 10 sensoren of 12 sensoren.

NSD642

Geen lijst/zelfdragend

NSD643

Met lijst

NSD040

NSD041
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NSD636

Type A: systeem met 4 sensoren
NSD635

Type B: systeem met 10 sensoren
NSD634

Type C: systeem met 12 sensoren
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Voor auto's uitgerust met sensoren aan de achter-
zijde (type A):

Het systeem wijst u op obstakels achter de auto
door middel van visuele signalen en geluidssignalen
als de schakelhendel in de R-stand (achteruit) staat.

De onderbroken toon stopt na 3 seconden wan-
neer een obstakel alleen door de hoeksensor wordt
waargenomen en de afstand niet verandert. Het
geluidssignaal stopt wanneer het obstakel zich van
de auto verwijdert.

Voor auto's uitgerust met sensoren aan de voor-
en achterzijde (type B en C):

Het systeem wijst u op obstakels vóór de auto door
middel van visuele signalen en geluidssignalen als
de schakelhendel in de D-stand (rijden) staat en op
obstakels zowel vóór als achter de auto als de scha-
kelhendel in de R-stand (achteruit) staat.

De onderbroken toon stopt na 3 seconden wan-
neer een obstakel alleen door de hoeksensor wordt
waargenomen en de afstand niet verandert. Het
geluidssignaal stopt wanneer het obstakel zich van
de auto verwijdert. NSD708

Met Around View Monitor
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jA Achteruitrij-/Around View Monitordisplay

jB INFINITI-controller

jC <MENU>-knop

jD <CAMERA>-knop

Wanneer de hoek van de auto een object nadert,
verschijnen de hoeksensorindicatoren ➀ (indien
aanwezig).

Wanneer het midden van de auto een object na-
dert, verschijnt de centrale indicator ➁.

Als het object wordt gedetecteerd, verschijnt de
(groene), knipperende indicator en het geluidssig-
naal klinkt met tussenpozen. Wanneer de auto het
object nadert, wordt de indicator geel en gaat snel-
ler knipperen. Wanneer de auto het object nog ver-
der nadert, stopt de indicator met knipperen en
wordt rood, terwijl het geluidssignaal onafgebro-
ken klinkt.

De sonarfunctie wordt automatisch geactiveerd
wanneer u:

• Het contact aanzet

• Naar de D-stand (rijden) of R-stand (achteruit)
schakelt bij auto's met automatische versnel-
lingsbak

NSD707

Met achteruitrijmonitor

NAA1547

5-78 Starten en rijden



• De elektrische parkeerrem vrijgeeft

De sonarfunctie wordt uitgeschakeld bij snelheden
boven de 18 km/u (10 MPH). Het wordt opnieuw
ingeschakeld bij lagere snelheden.

De sonarfunctie voor de achterzijde wordt uitge-
schakeld zodra u een elektrische verbinding tot
stand brengt tussen uw auto en een aanhangwa-
gen.

BEREIK VAN DE SENSOREN
De sonarfunctie houdt geen rekening met obsta-
kels:

• Onder het detectiebereik, bijv. personen, dieren
of objecten.

• Boven het detectiebereik, bijv. overhangende
lading, achtergedeelten of laadkleppen van
vrachtwagens.

De sensoren moeten vrij gehouden worden van vuil,
ijs en modder. Anders werken ze wellicht niet goed.
Maak de sensoren regelmatig schoon, waarbij u
voorzichtig moet zijn om er geen krassen op te ma-
ken of ze anderszins te beschadigen.

SONARFUNCTIE OFF-SCHAKELAAR

De sonarfunctie OFF-schakelaar ➁ aan de onder-
kant van het dashboard biedt de bestuurder de mo-
gelijkheid om de sonarfunctie aan en uit te zetten.
Om de sonarfunctie aan en uit te zetten, moet de
contactschakelaar in de ON-stand staan. Het con-
trolelampje➀ op de schakelaar gaat branden wan-
neer het systeem wordt uitgeschakeld.

De sonarfunctie gaat automatisch aan wanneer de
contactschakelaar van de OFF-stand in de ON-
stand wordt gezet.

NIC2635
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jA [Instellingen]-toets

jB <MENU>-knop

INSTELLINGEN VAN DE
SONARFUNCTIE
De instellingen van de sonarfunctie kunnen door
middel van de volgende procedure gewijzigd wor-
den.

1. Druk op <MENU>jB en tik op [Instellingen]jA .

2. Tik op [Instelling camera/parkeersensor].

3. Tik op [Sensor].

[Gevoeligh.parkrsens.]:

Stel de gevoeligheid van de sonar in door op [+]/[-]
te tikken.

[Vol.parkrsensor]:

Stel het volume van de waarschuwingstoon in door
op [+]/[-] te tikken.

BEPERKINGEN VAN DE
SONARFUNCTIE

WAARSCHUWING

Hieronder worden de systeembeperkingen van de
sonarfunctie beschreven. Nalaten om de auto te
bedienen in overeenstemming met deze systeem-
beperkingen kan leiden tot ernstig letsel of de
dood.

• Slecht weer of de nabijheid van ultrasone bron-
nen, zoals een automatische wasstraat, het
luchtdrukremsysteem van een vrachtwagen of
een luchtdrukboor kunnen mogelijk de werking
van het systeem beïnvloeden, bijvoorbeeld ver-
minderde prestaties of onbedoelde activering.

• Dit systeem is niet ontworpen om botsingen te
voorkomen met kleine of bewegende objecten.

• Het systeem is mogelijk niet in staat om kleine
objecten onder de bumper of objecten dichtbij
de bumper of op de grond te detecteren.

• Het systeem neemt mogelijk de volgende ob-
jecten niet waar:

– Pluizige objecten, zoals sneeuw, stof, ka-
toen, gras of wol.

– Smalle objecten, zoals touw, draad of ket-
tingen.

NSD628

5-80 Starten en rijden



– Wigvormige objecten.

• Als de bumper van uw auto beschadigingen op-
loopt waardoor deze onjuist uitgelijnd of gebo-
gen raakt, kan het sensorgebied wijzigingen
ondergaan, hetgeen onnauwkeurige metingen
van obstakels of vals alarm kan veroorzaken.

LET OP

Te veel lawaai (zoals het volume van het audiosys-
teem of een open raampje) kan het geluidssignaal
verstoren, waardoor het mogelijk niet gehoord
wordt.

PROBLEMEN MET DE SONARFUNCTIE

Probleem Mogelijke oorzaak/gevolgen en oplossingen

Alleen de rode segmenten op de
display’s van de sonarfunctie branden.
U hoort ook gedurende ongeveer twee
seconden een geluidssignaal.
De sonarfunctie wordt vervolgens
uitgeschakeld en het controlampje in
de OFF-schakelaar van de sonarfunctie
gaat branden.

Er is een storing opgetreden in de sonarfunctie en de functie is
uitgeschakeld.
Als de problemen aanhouden moet u de sonarfunctie na laten kijken door
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

Alleen de rode segmenten op de
display’s van de sonarfunctie branden.
De sonarfunctie wordt dan
uitgeschakeld.

De sonarsensoren zijn vies of er is storing.
• Maak de sensoren schoon.
• Zet het contact weer aan.
Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een externe bron van
radiogolven of ultrasone golven.
Controleer of het sonarsysteem op een andere locatie wel werkt.
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SYSTEEMONDERHOUD
LET OP

Houd het oppervlak van de sonarsensoren (indien
aanwezig) (op het paneel van de voor- en achter-
bumpers) vrij van sneeuw, ijs en vuil. Maak tijdens
het reinigen geen krassen op het oppervlak van de
ultrasone sensoren. Als de sensoren bedekt zijn zal
de nauwkeurigheid van de ultrasone functie min-
der zijn.

Uw nieuwe auto is vooral bedoeld om passagiers
en bagage te vervoeren.

Als u een aanhangwagen trekt zal dat extra belas-
ting betekenen voor de motor, het aandrijfsysteem,
het stuursysteem, het remsysteem en andere sys-
temen van uw auto. Rijden met een aanhangwa-
gen zal bepaalde omstandigheden versterken, zo-
als het effect van zijwinden, slechte wegoppervlak-
ken of passerende vrachtwagens.

U moet uw rijstijl en snelheid aanpassen aan de
omstandigheden. Ga voordat u een aanhangwa-
gen gaat slepen eerst bij een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf langs voor uitleg over het
correcte gebruik van sleepmiddelen.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR
HET RIJDEN MET EEN
AANHANGWAGEN

• Rijd niet met een aanhangwagen tijdens de in-
rijperiode van uw voertuig.

• Zorg er voordat u gaat rijden voor dat de lichten
op de aanhangwagen correct functioneren.

• Houd u aan de maximum snelheid voor het rij-
den met aanhangwagen.

Rijd niet harder dan 100 km/u (62 MPH).

• Vermijd plotseling optrekken, accelereren en
stoppen.

• Vermijd scherpe bochten en blijf zoveel mogelijk
op dezelfde rijstrook.

• Rijd altijd met gematigde snelheid.

• Houd u aan de gebruiksaanwijzingen van de fa-
brikant van de aanhangwagen.

• Kies geschikte koppelstukken (trekinrichting,
veiligheidsketting, dakdrager, enz.) voor uw
auto en aanhangwagen. Deze apparatuur is be-
schikbaar bij een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf waar u ook verdere informatie
kunt krijgen over het rijden met een aanhang-
wagen.

• Zorg dat het totale gewicht van de aanhangwa-
gen (gewicht van de aanhangwagen plus ge-
wicht van de belading) de maximale waarde
aangegeven voor de auto en de koppelinrichting
niet overschrijdt. Ga bij een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf langs voor meer in-
formatie.

• Belaad de aanhangwagen zodanig dat zware
voorwerpen boven de as liggen. De maximaal
toegestane verticale belasting op de koppeling
van de aanhangwagen mag niet overschreden
worden.

• Laat uw auto vaker onderhouden dan de inter-
vallen uit het apart meegeleverde onder-
houdsboekje.

• Het rijden met een aanhangwagen kost meer
brandstof dan het rijden onder normaleomstan-
digheden omdat de trekkracht en weerstand
aanzienlijk toenemen.

Kijk tijdens het rijden met een aanhangwagen op
de temperatuurmeter voor motorkoelvloeistof om
te zorgen dat de motor niet oververhit raakt.

RIJDEN MET AANHANGWAGEN
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BANDENSPANNING
Wanneer u met een aanhangwagen gaat rijden
moet u de banden van de auto oppompen tot de
maximaal aangeraden koude bandenspanning
(voor volledige belading) aangegeven op de ban-
densticker. Zorg ervoor dat de bandenspanning van
de aanhangwagen juist is.

LET OP

Rijd niet met een aanhangwagen wanneer er een
tijdelijk reservewiel op uw auto gemonteerd is.

VEILIGHEIDSKETTINGEN
Gebruik altijd een geschikte ketting tussen auto en
aanhangwagen. De ketting moet aan de trekhaak
worden bevestigd, niet aan de bumper van de auto
of aan de as. Zorg dat er genoeg speling in de ket-
ting zit zodat u door bochten kunt rijden. De ket-
ting mag niet over de grond slepen: afhankelijk van
uw aanhangwagen kunt u de ketting het beste
langs de trekhaak leggen.

REMMEN VAN DE
AANHANGWAGEN
Zorg dat er remmen op de aanhangwagen aanwe-
zig zijn zoals vereist door plaatselijke wetgeving.
Controleer ook of alle andere aanhangwagenon-
derdelen voldoen aan plaatselijke wetgeving.

Blokkeer altijd zowel de wielen van de auto als de
wielen van de aanhangwagen wanneer u parkeert.
Trek de handrem op de aanhangwagen aan als deze
aanwezig is. Parkeren op een steile helling wordt
afgeraden.

AANHANGWAGENDETECTIE (indien
aanwezig)

Wanneer u een aanhangwagen sleept met een ori-
ginele elektrische INFINITI-trekhaakkit en de rich-
tingaanwijzers worden gebruikt, zal het elektrische
systeem van de auto opmerken dat er extra elektri-
citeit wordt gebruikt omdat de lichten van de aan-
hangwagen zijn aangesloten. Het geluid van de
richtingaanwijzers zal daarom anders klinken.

KOPPELINRICHTING INSTALLEREN
INFINITI raadt aan om de koppelinrichting voor het
trekken van een aanhangwagen te installeren on-
der de volgende voorwaarden:

• Maximaal toegestane belasting op de koppelin-
ginrichting: 785 N (80 kg, 176 lb)

• De koppelinrichting, montagepunten en instal-
latiedelen op uw auto: zoals het voorbeeld in de
afbeelding.

Volg bij montage en gebruik van de koppelinrichting
altijd de instructies van de fabrikant.
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Achteroverhang van de koppelinrichting:

jA 883 mm (34,8 in)

➀ Trekstangdrager

➁ Montagebeugels

➂ Verwijderbare trekstang

De elektrische stuurbekrachtiging is ontworpen om
het sturen van de auto lichter te maken voor de
bestuurder.

Als er tijdens het sturen een storing wordt gedetec-
teerd in het systeem wordt het volgende bericht
getoond op het voertuiginformatiedisplay en zal
een waarschuwingstoon klinken.

[Stuurbekrachtiging Storing zie handleiding]

Naast het tonen van deze waarschuwing zal te-
vens de stuurbekrachtiging niet meer beschikbaar
zijn.

Het sturen zal dan zwaarder worden. Dit zult u
vooral merken bij lage snelheden en wanneer u een
scherpe bocht maakt.

Controleer of u in staat bent om de vereiste extra
kracht op te brengen voor het sturen.

Als u nog steeds veilig kunt sturen: Rijd voorzichtig
naar een INFINITI Center of een erkend garagebe-
drijf.

Als u niet veilig meer kunt sturen: Rijd niet verder.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf.

OPMERKING

Wanneer het stuurwiel herhaaldelijk of onafge-
broken gebruikt wordt tijdens het parkeren of
wanneer u langzaam rijdt, zal de stuurbekrachti-
ging afnemen. Dit is om oververhitting van het
stuurbekrachtigingsysteem en schade te voorko-
men. Wanneer bekrachtiging verminderd wordt,
zal het sturen moeilijker gaan. Wanneer de tempe-

NSD617

ELEKTRISCHE
STUURBEKRACHTIGING
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ratuur van het stuurbekrachtigingsysteem zakt,
zal de stuurbekrachtiging weer op normaal niveau
komen. Vermijd herhaalde stuurmanoeuvres die
oververhitting van de elektrische stuurbekrachti-
ging kunnen veroorzaken.

Het remsysteem heeft twee afzonderlijke hydrauli-
sche circuits. Als er in één van de circuits een storing
is, heeft de auto nog steeds remvermogen op twee
wielen.

VOORZORGSMAATREGELEN
TIJDENS HET REMMEN

WAARSCHUWING

Wees op een glad wegdek extra voorzichtig met
remmen, accelereren en terugschakelen. Abrupt
remmen of fel accelereren kan leiden tot slippar-
tijen en een ongeluk veroorzaken.

Remmen met vacuümbekrachtiging

De rembekrachtiging ondersteunt het remmen met
behulp van de onderdruk in de motor. Als de motor
afslaat, kunt u de auto tot stilstand brengen door
het rempedaal in te trappen. Er is echter meer
kracht nodig op het rempedaal om de auto tot stil-
stand te brengen. De remweg zal langer zijn.

WAARSCHUWING

• Indien de motor uitstaat of wordt uitgezet tij-
dens het rijden, zal de rembekrachtiging niet
werken. Remmen wordt daardoor moeilijker.

• Laat de auto nooit vrij rollen met afgezette mo-
tor.

Wanneer het rempedaal langzaam maar zeker
wordt ingetrapt, zou u een klikkend geluid kunnen

horen en lichtetrilling voelen.Dit is normaal en geeft
aan dat het remhulpsysteem (Brake Assist) in wer-
king is (indien aanwezig).

Remmen gebruiken

Laat uw voet niet op het rempedaal rusten tijdens
het rijden. De remmen zullen zo oververhit raken,
de remvoeringen of remblokken slijten sneller en
het brandstofverbruik zal toenemen.

Spaar uw remmen en voorkom oververhitting door
vóór een afdaling al snelheid te minderen en terug
te schakelen naar een lagere versnelling. Door over-
verhitte remmen wordt het remvermogen vermin-
derd, waardoor u de controle over het voertuig kunt
verliezen.

Wees op een glad wegdek extra voorzichtig met
remmen, accelereren en terugschakelen. Abrupt
remmen of fel accelereren kan leiden tot slippartijen
en een ongeluk veroorzaken.

Natte remmen

Na wassen van het voertuig of rijden over natte
wegen kunnen de remmen nat zijn. De remweg is
hierdoor langer en het voertuig kan tijdens het rem-
men naar één kant trekken.

De remmen kunnen gedroogd worden door bij een
veilige snelheid het rempedaal een tijd lang licht in-
getrapt te houden. Doe dit totdat de remmen weer
normaal functioneren. Wacht tot de remmen weer
normaal werken voordat u uw snelheid verhoogt.

REMSYSTEEM
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Heuvelopwaarts rijden

Wanneer u weg wilt rijden op een steile helling, is
het soms moeilijk om de rem te bedienen of zowel
de rem als de koppeling te bedienen (modellen met
handgeschakelde versnellingsbak). Gebruik de par-
keerrem om de auto in bedwang te houden. Laat de
koppeling niet slippen (MT-modellen). Wanneer u
klaar bent om weg te rijden, zorg er dan voor dat de
schakelhendel in een geschikte vooruitversnelling
of de achteruitversnelling staat, geef de parkeer-
rem vrij terwijl u het gaspedaal intrapt en laat de
koppeling opkomen (modellen met handgescha-
kelde versnellingsbak) of u het gaspedaal intrapt
(modellen met automatische versnellingsbak). Als
uw auto een elektrische parkeerrem heeft zal deze
automatisch vrijgegeven worden wanneer u op het
gaspedaal trapt (DCT-modellen).

Heuvelafwaarts rijden

Het gebruiken van de motorremwerking is zeer ef-
fectief om de auto onder controle te houden tijdens
het heuvelafwaarts rijden.

De schakelhendel (MT-modellen) moet in een ver-
snelling gezet worden die laag genoeg is om vol-
doende op de motor af te kunnen remmen.

Bij DCT-modellen met in de handmatige schakel-
modus een versnelling worden geselecteerd die
laag genoeg is om voldoende op de motor te kun-
nen remmen.

Inrijden parkeerrem

Laat, om de beste remwerking te krijgen, de par-
keerremschoenen inlopen wanneer het remvermo-
gen van de parkeerrem zwakker wordt of wanneer
de parkeerremschoenen en/of de trommels/schij-
ven worden vervangen.

Deze procedure wordt beschreven in het Werk-
plaatshandboek van de auto en kan worden uitge-
voerd door een INFINITI Center of een erkend ga-
ragebedrijf.

ANTIBLOKKEERREMSYSTEEM (ABS)

WAARSCHUWING

Het antiblokkeerremsysteem (ABS) is een geavan-
ceerde voorziening, maar het systeem voorkomt
geen ongevallen die ontstaan door een roekeloze
of gevaarlijke rijstijl. Dit systeem zorgt dat u het
voertuig beter onder controle kunt houden wan-
neer u op een glad wegdek moet remmen. Houd er
rekening mee dat de remweg op een glad wegdek
langer zal zijn dan op een normaal wegdek, ook al
is de auto uitgerust met ABS. De remweg kan ook
langer zijn op slechte of besneeuwde wegen of op
grintwegen, of bij het gebruik van sneeuwkettin-
gen. Houd altijd een veilige afstand tot eventuele
voorliggers. De bestuurder is uiteindelijk verant-
woordelijk voor de veiligheid.

Het soort banden en de staat van de banden zijn
ook van invloed op de remwerking.

– Monteer bij het vervangen van de banden de
aangegeven maat banden op alle vier de wielen.

– Wanneer u een reservewiel monteert, zorg er
dan voor dat het type en het formaat overeen-
komen met de aanwijzingen op de bandenspan-
ningssticker. (Zie “Wielen en banden” in hoofd-
stuk “9. Technische informatie”.)

– Zie voor meer informatie “Banden en wielen” in
hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”.

Het antiblokkeerremsysteem (ABS) regelt de rem-
kracht voor elk wiel, zodat de wielen niet blokkeren
als u plotseling moet remmen of als u remt op een
glad wegdek. Het systeem meet de draaisnelheid
van elk wiel en varieert de remvloeistofdruk om zo
te voorkomen dat de wielen blokkeren en slippen.
Door tevoorkomen dat dewielen geblokkeerd wor-
den, behoudt de bestuurder met dit systeem ge-
makkelijker de macht over het stuur en op gladde
wegen is er zo minder kans op zwenken en slippen.

Het systeem gebruiken

Trap het rempedaal in en houd het ingetrapt. Trap
het rempedaal in met een gelijkmatige druk. Het is
niet nodig om pompend te remmen. Het ABS-sys-
teem treedt in werking om te voorkomen dat de
wielen blokkeren. Vermijd obstakels.

WAARSCHUWING

Vermijd pompend remmen. Dat kan zelfs een lan-
gere remweg tot gevolg hebben.

Zelfdiagnosefunctie

Het ABS-systeem heeft elektronische sensoren,
elektrische pompen, hydraulische magneetkleppen
en een computer. Deze computer is uitgerust met
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een diagnosefunctie: het antiblokkeerremsysteem
voert een zelfdiagnose uit telkens wanneer de mo-
tor wordt gestart en de auto langzaam voor- of
achteruit beweegt. Tijdens deze zelfdiagnose hoort
u soms een soort gebonk of voelt u trillingen in het
rempedaal. Dit is normaal en betekent niet dat er
een storing in het systeem is. Als de computer een
fout in het systeem waarneemt, wordt het ABS-
systeem uitgeschakeld en gaat het ABS-waarschu-
wingslampje op het dashboard branden. Het rem-
systeem blijft normaal werken, echter zonder de
antiblokkeerondersteuning. Wanneer het ABS-
waarschuwingslampje tijdens de zelfdiagnose of
tijdens het rijden brandt, laat de auto dan contro-
leren door een INFINITI Center of een erkend gara-
gebedrijf.

Normale werking

Het ABS-systeem werkt bij snelheden boven 5 tot
10 km/u (3 tot 6 MPH). De snelheid is afhankelijk
van de staat van het wegdek.

Als het ABS-systeem meet dat één of meer wielen
op het punt staan te blokkeren, wordt er door de
stuureenheid in snelle wisselingen hydraulische
druk toe- en afgevoerd. Dit is vergelijkbaar met snel
pompend remmen. U kunt trillingen in het rempe-
daal voelen en een geluid onder de motorkap horen
of trillingen in de regeleenheid voelen terwijl deze in
werking is. Dit is normaal en betekent dat het ABS-
systeem goed werkt. Dit kan er wel op wijzen dat
de rijomstandigheden gevaarlijk zijn en dat er met
meer zorgvuldigheid moet worden gereden.

Neem de volgende raadgevingen in acht als u uw
auto onbeheerd achterlaat:

• Haal de contactsleutel uit de contactschakelaar
en neem de sleutel altijd mee bij het verlaten van
de auto.

• Sluit altijd alle ramen en vergrendel de portie-
ren.

• Parkeer uw auto altijd in het zicht. Parkeer ’s
nachts bij voorkeur op een goed verlichte plek.

• Indien de auto is uitgerust met het beveiligings-
systeem, gebruik het dan - zelfs voor een korte
periode.

• Laat kinderen en huisdieren niet zonder toezicht
achter in de auto.

• Laat geen dure spullen in de auto liggen. Neem
deze altijd mee.

• Laat uw autopapieren nooit in de auto achter.

• Laat geen voorwerpen achter op een dakdrager.
Haal ze van de drager en berg ze op in de baga-
geruimte of in de auto.

• Bewaar de reservesleutel nooit in de auto.

WAARSCHUWING

• Rijd onder alle omstandigheden altijd voorzich-
tig. Wees voorzichtig bij het optrekken en gas
minderen. Als u te snel gas geeft of gas min-
dert, gaan de aandrijfwielen slippen, waardoor
de auto nog minder grip op de weg heeft.

• Vergeet niet dat uw remweg bij lage tempera-
turen langer is. U zult eerder moeten remmen
dan op een droog wegdek.

• Bewaar op gladde wegen dus meer afstand tot
uw voorligger.

• Nat ijs (0°C, (32°F) en ijzel), erg koude sneeuw
en ijs zijn meestal erg glad en moeilijk berijd-
baar. Uw auto heeft dan veel minder grip. Rij-
den op ijzel is niet aan te bevelen; wacht liever
tot er zand of pekel is gestrooid.

• Pas op voor gladde plekken (ijslaag op de weg).
Door schaduwwerking kunnen op goed berijd-
bare wegen soms onverwacht dergelijke plek-
ken voorkomen. Merkt u een dergelijke ijslaag
in de verte op, rem dan af voordat u eroverheen
rijdt. Ga niet remmen als u eenmaal op ijs rijdt
en vermijd op dat moment ook plotselinge
stuurmanoeuvres.

• Gebruik de cruise control niet op gladde wegen.

• Door sneeuw kunnen gevaarlijke uitlaatgassen
onder de auto blijven hangen. Houd de uitlaat-
pijp en de omgeving rond de auto vrij van
sneeuw.

BEVEILIGING VAN HET VOERTUIG RIJDEN IN WINTERWEER
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ACCU
Als de accu onder zeer koude weersomstandighe-
den niet volledig is opgeladen, bestaat het risico
dat de accuvloeistof bevriest en de accu bescha-
digd raakt. Houd de accu in optimale staat door
hem regelmatig te controleren. Zie voor meer infor-
matie “Accu” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-
het-zelf” in dit boekje.

MOTORKOELVLOEISTOF
Als u de auto buiten wilt laten staan zonder anti-
vries, dient u het koelsysteem af te tappen, inclu-
sief het motorblok. Vul het koelsysteem weer bij
voordat u gaat rijden. Zie voor meer informatie
“Motorkoelvloeistof verversen” in hoofdstuk
“8. Onderhoud en doe-het-zelf” in dit boekje.

BANDEN
1. Als u sneeuwbanden hebt geïnstalleerd op de

voor-/achterwielen van uw auto, dan moeten
zij dezelfde maat en beladingsgraad hebben en
van dezelfde constructie en soort (diagonaal,
diagonaalgordel en radiaal) zijn als de achter-/
voorbanden.

2. Als de auto regelmatig onder strenge winterse
omstandigheden wordt gebruikt, moeten
sneeuwbanden op alle vier de wielen gemon-
teerd worden.

3. Voor extra grip op gladde wegen is het raad-
zaam spijkerbanden te gebruiken. In sommige
landen mag u dit soort banden echter niet ge-
bruiken. Informeer daarom eerst of u dergelijke
banden wel mag monteren.

Sneeuwbanden met spikes hebben op natte of
drogewegen mogelijk minder grip dan sneeuwban-
den zonder spikes.

4. Indien gewenst kunnen sneeuwkettingen wor-
den gebruikt. Controleer eerst wel of de
sneeuwkettingen de bij de band passende maat
hebben en houd u bij het aanbrengen aan de
aanwijzingen van de fabrikant. Gebruik ketting-
spanners als dit door de fabrikant wordt aanbe-
volen. Losse kettingeinden moeten worden
vastgemaakt of verwijderd, om schade aan de
carrosserie te voorkomen. Rijd niet te hard met
sneeuwkettingen. Dit kan de auto beschadigen
en/of de rijeigenschappen en prestaties van de
auto nadelig beïnvloeden.

SPECIALE WINTERUITRUSTING
Aanbevolen wordt om 's winters de volgende voor-
zieningen in de auto te hebben:

• Een ijskrabber en een harde borstel om sneeuw
en ijs van de ruiten te verwijderen.

• Een stevige, harde grondplaat om eventueel on-
der de krik te leggen.

• Een sneeuwschop om de auto sneeuwvrij te ma-
ken.

ROESTPREVENTIE
Chemicaliën die gebruikt worden voor het ijsvrij
maken van wegen, zijn zeer corrosief en versnellen
roestvorming in onderdelen aan de onderzijde van
de auto, zoals de uitlaat, de brandstof- en remlei-
dingen, de remkabels, de bodemplaat en carros-
seriepanelen.

In de winter moet de onderkant regelmatig wor-
den gereinigd. Zie “Roestpreventie” in hoofdstuk
“7. Verzorging van koetswerk en interieur” in deze
handleiding voor meer informatie.

In sommige gebieden kan extra bescherming tegen
roestvorming en corrosie nodig zijn; raadpleeg hier-
voor een INFINITI Center of een erkend garagebe-
drijf.
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De schakelaar voor de waarschuwingsknipperlich-
ten ➀ werkt ongeacht de stand van de contact-
schakelaar, behalve wanneer de accu leeg is.

Gebruik de waarschuwingsknipperlichten om an-
dere weggebruikers te waarschuwen wanneer u in
een noodgeval moet stoppen of parkeren.

Wanneer u de schakelaar voor de waarschuwings-
knipperlichten indrukt, gaan alle richtingaanwijzers
knipperen. Om de waarschuwingsknipperlichten uit
te zetten, drukt u de schakelaar nogmaals in.

WAARSCHUWING

• Als u stopt wegens een noodgeval, moet u de
auto helemaal van de weg zetten.

• Gebruik de schakelaar niet terwijl u op de snel-
weg rijdt, behalve wanneer u onder ongewone
omstandigheden zo langzaam moet rijden dat
uw auto gevaar oplevert voor het overige ver-
keer.

• De gewone richtingaanwijzers werken niet als
de waarschuwingsknipperlichten aanstaan.

Volg bij een lekke band de instructies in dit hoofd-
stuk.

BANDENSPANNINGSCONTROLE-
SYSTEEM (TPMS)

WAARSCHUWING

• Als het waarschuwingslampje lage banden-
spanning gaat branden of een waarschuwing
met betrekking tot bandenspanning op het
voertuiginformatiedisplay verschijnt tijdens
het rijden, moet u plotselinge stuurmanoeuvres
of abrupt remmen vermijden, snelheid minde-
ren, en de auto zo snel mogelijk op een veilige
plek langs de weg stopzetten. Rijden met ban-
den met een te lage bandenspanning kan de
banden permanent beschadigen en de kans op
bandbreuk vergroten. De auto zou ernstig be-
schadigd kunnen raken en een mogelijk ongeval
met ernstig lichamelijk letsel zou het gevolg
kunnen zijn. Controleer de bandenspanning van
alle vier de banden. Breng de bandenspanning
op de aanbevolen spanning in koude toestand,
zoals aangegeven op de bandenspannings-
sticker, zodat het waarschuwingslampje voor
lage bandenspanning uit gaat. Als u een lekke
band krijgt, vervang deze dan zo snel mogelijk
door een reserveband.

• Als er een reserveband is gemonteerd zonder
INFINITI bandenspanningssensor zal het ban-
denspanningscontrolesysteem niet werken en
zal het waarschuwingslampje lage banden-
spanning ongeveer 1 minuut knipperen. Het

NIC2621
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lampje blijft na 1 minuut branden. Neem zo snel
mogelijk contact op met een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf om de band te ver-
vangen en/of het systeem te resetten.

• Als de banden worden vervangen door banden
die niet oorspronkelijk door INFINITI zijn voor-
geschreven, kan dit de juiste werking van het
TPMS verstoren.

• Als u bandenafdichtvloeistof heeft gebruikt om
een klein gaatje in een band te repareren, moet
uw INFINITI Center of erkend garagebedrijf de
TPMS-sensor controleren wanneer ze de band
repareren of vervangen (voor modellen met re-
paratieset voor lekke banden).

• INFINITI raadt uitsluitend het gebruik van ori-
ginele INFINITI-afdichtvloeistof aan, dat met
uw auto wordt meegeleverd.Andere bandenaf-
dichtmiddelen kunnen de afdichting van de
klepsteel mogelijk beschadigen, waardoor de
band luchtdruk kan verliezen (voor modellen
uitgerust met reparatieset voor lekke banden).

Het Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
controleert de bandenspanning van alle banden.
Wanneer het waarschuwingslampje lage banden-
spanning brandt en een aan de banden
gerelateerde waarschuwing op het voertuiginfor-
matiedisplay verschijnt, hebben één of meerdere
banden een veel te lage bandenspanning. Als er met
een lage bandenspanning met de auto wordt gere-
den, treedt het TPMS-systeem in werking en at-
tendeert u op deze omstandigheid door middel van
het waarschuwingslampje lage bandenspanning

(op het dashboard). Dit systeem wordt alleen geac-
tiveerd wanneer de auto harder rijdt dan 25 km/u
(16 mph).

Voor meer informatie over het TPMS, zie “Banden-
spanningscontrolesysteem (TPMS)” in hoofdstuk
“5. Starten en rijden”.

DE AUTO STILZETTEN

WAARSCHUWING

• Zet de auto op de parkeerrem.

• Zorg dat P (parkeren) geselecteerd is.

• Verwissel nooit een band als de auto op een hel-
ling of op een gladde ondergrond staat. Dit is
zeer gevaarlijk.

• Verwissel nooit een band vlakbij voorbijrijdend
verkeer. Vraag assistentie van de wegenwacht
of een garagebedrijf.

1. Zet het voertuig stil op een veilige plek, op af-
stand van het verkeer.

2. Zet de waarschuwingsknipperlichten aan.

3. Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond.

4. Activeer de parkeerrem.

5. Druk op de P-knop (parkeren).

6. Zet de motor uit.

7. Open de motorkap en zet de gevarendriehoek
(indien aanwezig) neer:

• Om het andere verkeer te waarschuwen.

• Om wegenwachtpersoneel erop te wijzen
dat u assistentie nodig hebt.

8. Laat alle inzittenden uitstappen en zorg dat ze
op een veilige plek, buiten bereik van het verkeer
en van de auto, blijven.
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GEVARENDRIEHOEK (indien aanwezig)

Gevarendriehoek verwijderen en
terugplaatsen

Verwijderen:

1. Open de achterklep en trek de vloer van de ba-
gageruimte omhoog.

2. Druk de klemmetjes op de beugel naar achteren
om de gevarendriehoek los te maken.

3. Verwijder de gevarendriehoek ➀ uit de beugel.

Terugplaatsen:

1. Plaats de gevarendriehoek ➀ weer in de beugel
en druk hem omlaag om vast te zetten.

2. Klap de vloer van de bagageruimte weer om-
laag.

3. Sluit de achterklep.

Gevarendriehoek neerzetten

1. Klap de poten aan de zijkant uit.

2. Klap de zijreflectoren omhoog om een driehoek
te vormen en zet ze bovenaan vast met de druk-
knoop.

UITRUSTING
Uw auto is wellicht uitgerust met runflatbanden of
een reparatieset voor lekke banden.

OPMERKING

Auto's met runflatbanden hebben niet standaard
een reparatieset voor lekke banden. Het wordt
daarom aangeraden om een dergelijke reparatie-
set extra aan te schaffen als u banden monteert
die geen runflateigenschappen hebben, zoals win-
terbanden. U kunt een reparatieset voor lekkeban-
den aanschaffen bij een INFINITI Center of een er-
kend garagebedrijf.

RUNFLATBANDEN
Met speciale runflatbanden kunt u doorrijden met
uw auto als één of meerdere banden helemaal leeg
zijn. De band(en) in kwestie mogen verder geen dui-
delijke tekenen van schade vertonen.

U kunt runflatbanden herkennen aan de markering
op de wang van de band. Deze markering staat
naast de maataanduiding, belastingsvermogen en
snelheidsindex van de band.

Runflatbanden mogen alleen gebruikt worden in
combinatie met een geactiveerd waarschuwings-
systeem voor bandenspanningsverlies of een ban-
denspanningscontrolesysteem.

Waarschuwingsbericht
bandenspanningsverlies

Als het waarschuwingsbericht bij bandenspan-
ningsverlies op het voertuiginformatiedisplay ver-
schijnt:

• Volg de instructies uit de berichten op het dis-
play.

• Controleer of de band beschadigd is.

• Als u besluit door te rijden, let dan op het vol-
gende.

De afstand die u kunt afleggen met lege runflatban-
den is ongeveer 80 km als de auto deels beladen is
en ongeveer 30 km als de auto zwaar beladen is.

NIC2686
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Naast de belading van de auto is deze afstand ook
afhankelijk van:

• Rijsnelheid.

• Toestand van de weg.

• Buitentemperatuur.

De mogelijke afstand die u kunt afleggen met lege
runflatbanden kan korter zijn bij extreme rijomstan-
digheden/manoeuvres, of kan verlengd worden
door op gematigde wijze te rijden.

De afstand die u kunt afleggen met lege runflatban-
den gaat in vanaf het moment dat de waarschu-
wing voor bandenspanningsverlies op het voertui-
ginformatiedisplay verschijnt.

U mag niet harder rijden dan 80 km/u.

Wanneer u één of alle banden verwisselt, moet u
zich houden aan de volgende specificaties voor de
banden van uw auto:

• Maat

• Type

• Runflataanduiding

Als een band lek is en niet vervangen kan worden
door een nieuwe runflatband mag u ook tijdelijk
een standaardband monteren. Zorg dat deze band
de juiste maat heeft en van het juiste type is (zo-
mer- of winterband).

WAARSCHUWING

Overschrijd de aangegeven maximumsnelheid niet.
Vermijd abrupte stuur- en rijmanoeuvres en rijd
niet over obstakels (stoepranden, gaten in de weg,
terreinrijden). Dit geldt vooral bij een beladen auto.

Rijd niet verder in de noodmodus als:

• U gedreun hoort.

• De auto begint te trillen.

• U rook ziet en rubber ruikt.

• ESP/VDC grijpt constant in.

• Er scheuren in de wangen van de band zijn.

Laat nadat u in de noodmodus heeft gereden de
velgen nakijken door een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf om te zien of ze nog gebruikt
kunnen worden. De lekke band moet worden ver-
vangen.

EEN LEKKE BAND REPAREREN
(modellen met een reparatieset voor lekke
banden)

De reparatieset voor lekke banden wordt in plaats
van een reservewiel bij het voertuig meegeleverd.
Deze reparatieset voor lekke banden moet worden
gebruikt om tijdelijk een klein lek in de band te repa-
reren. Neem zo snel mogelijk contact op met een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf om de
band te laten controleren en repareren/vervangen.

LET OP

Gebruik de reparatieset voor lekke banden niet on-
der de volgende omstandigheden. Neem contact
op met een INFINITI Center, een erkend garagebe-
drijf, of de wegenwacht.

• wanneer de houdbaarheidsdatum van het af-
dichtmiddel is verlopen (aangegeven op de
sticker aan de onderkant van de fles)

• als de scheur of het gaatje ongeveer 4 mm (0,16
in) of groter is

• als de zijkant van de band beschadigd is

• als u met het voertuig hebt gereden met een
aanzienlijk lege band

• als de band volledig verschoven is binnen of bui-
ten de velg

• als de velg van de band is beschadigd

• als twee of meer banden lek zijn
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De reparatieset voor lekke banden
tevoorschijn halen

Haal de reparatieset voor lekke banden uit de kof-
ferruimte. De reparatieset voor lekke banden be-
staat uit de volgende onderdelen:

➀ Fles met bandenafdichtmiddel

➁ Luchtcompressor

OPMERKING

Een krik en krikstang zijn niet standaard meegele-
verd. Deze onderdelen zijn optioneel. Neem con-
tact op met een INFINITI-centrum of een erkende
werkplaats voor het aanschaffen van deze onder-
delen. Zie “Wielen demonteren en monteren” ver-
derop in dit hoofdstuk voor gebruik van krikge-
reedschap en het verwisselen van een wiel.

Berg geen krik op in de auto.

Voordat u de reparatieset voor lekke
banden gebruikt

• Indien er een vreemd voorwerp (bijvoorbeeld
een schroef of spijker) in de band zit, haal dit er
dan niet uit.

• Controleer de houdbaarheidsdatum van het af-
dichtmiddel (aangegeven op de sticker aan de
onderkant van de fles). Gebruik nooit afdicht-
vloeistof waarvan de houdbaarheidsdatum is
verlopen.

Band repareren

1. Schud de fles met afdichtvloeistof goed ➀.

2. Maak de slang van de compressor vast aan de
fles met afdichtvloeistof ➁.

3. Schuif de fles met afdichtvloeistof in de houder
aan de bovenkant van de compressor ➂.

NCE455 NCE456
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4. Verwijder de snelheidsbeperkingsticker uit de
compressor en plaats deze op een plek die goed
zichtbaar is voor de bestuurder tijdens het rij-
den.

5. Schroef de luchtslang van de fles met afdicht-
vloeistof ➃ goed op het bandventiel. Zorg er-
voor dat de luchtcompressorschakelaar in de
“OFF”-stand (0) staat.

6. Steek de stekker van de compressor in het aan-
sluitcontact in de auto. Zorg dat er geen andere
accessoires op de elektrisch aansluiting aange-
sloten zijn. Zie voor meer informatie “Elektrische
aansluiting” in hoofdstuk “2. Instrumenten en
bedieningen”.

7. Draai de contactschakelaar in de ACC-stand.

8. Schakel vervolgens de compressor in en pomp
de band op tot de spanning die staat aangege-
ven op de bandenspanningssticker die zich op
de middenstijl aan bestuurderszijde bevindt.

LET OP

Laat de compressor niet langer dan 10 minuten in
werking.

Als debandenspanning binnen 10 minuten devoor-
geschreven spanning niet bereikt, is de band moge-
lijk ernstig beschadigd en kan deze niet gerepareerd
worden met de bandenreparatieset. Neem contact
op met een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf.

9. Haal de luchtcompressor van het bandenventiel
af. Rijd meteen met het voertuig met een maxi-
male snelheid van 80 km/u (50 MPH).

10. Controleer na 10 minuten of 10 km (6 mijl)
gereden te hebben de bandenspanning. De tij-
delijke reparatie is voltooid als de bandenspan-
ning niet is gedaald.

Als de bandenspanning lager is dan aangege-
ven, herhaal dan de procedure vanaf stap 5.

Als de bandenspanning weer onder de 180 kPa
(1,8 bar, 26 psi) daalt, kan de band niet met
deze bandenreparatieset worden gerepa-
reerd. Neem contact op met een INFINITICen-
ter of een erkend garagebedrijf.

Na bandenreparatie

Neem zo snel mogelijk contact op met een INFINITI
Center of een erkend garagebedrijf om de band te
laten repareren/vervangen, de TPMS-sensor te la-
ten inspecteren/vervangen en om een nieuwe fles
met afdichtmiddel en een luchtslang aan te schaf-
fen.

NCE457

NCE458
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WIELEN DEMONTEREN EN
MONTEREN

De wielen blokkeren

WAARSCHUWING

Controleer of u het juiste wiel blokkeert om te
voorkomen dat het voertuig in beweging komt,
anders kunt u letsel oplopen.

Plaats geschikte wielblokken ➀ zowel vóór als ach-
ter het wiel diagonaal tegenover het wiel met de
lekke bandjA om te voorkomen dat de auto in bewe-
ging komt terwijl hij op de krik staat.

Wieldop verwijderen (indien aanwezig)

WAARSCHUWING

Let op bij het verwijderen van de wieldop. Deze
kan plotseling losschieten.

Verwijder de wieldop met geschikt gereedschap
zoals afgebeeld of verwijder de wieldop voorzich-
tig met beide handen.

Wiel verwijderen

WAARSCHUWING

• Lees voor gebruik het etiket met voorzorgs-
maatregelen dat op het huis van de krik is aan-
gebracht.

• BLIJF ONDER DE AUTO VANDAAN ZOLANG
DEZE ALLEEN OP EEN KRIK STEUNT.

• Gebruik nooit een krik uit een andere auto.

• De krik in uw auto is alleen bestemd om uw auto
op te krikken tijdens het verwisselen van een
wiel.

• Gebruik de juiste krik-steunpunten. Plaats de
krik nooit onder een ander punt van het voer-
tuig.

• Krik het voertuig nooit hoger op dan noodza-
kelijk is.

• Plaats geen wielblokken op of onder de krik.

• Start de motor niet en laat deze niet draaien
terwijl het voertuig op de krik steunt. De auto
zou onverwacht in beweging kunnen komen en
daardoor een ongeval kunnen veroorzaken.

• Laat geen passagiers in de auto achter zolang
het wiel van de grond is.

• Lees voor gebruik het etiket met voorzorgs-
maatregelen dat op het huis van de krik is aan-
gebracht.

• Verwijder alle bagage voordat u de auto op-
krikt.

MCE0001DZ

NCE453
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1. Alleen voor auto's met contactdrukknop: ver-
wijder de contactdrukknop uit het contactslot
(zie “Contactdrukknop (indien aanwezig)” in
hoofdstuk “5. Starten en rijden”).

2. Plaats de krik pal onder het in de afbeelding aan-
gegeven krikpunt, zodanig dat de bovenkant van
de krik het krikpunt raakt.

LET OP

Plaats de krik op een vlakke en harde onder-
grond.

3. Breng het midden van de krikkop en de inkepin-
gen recht tegenover het krikpunt zoals afge-
beeld.

4. Zorg dat de groef in de krikkop tussen de twee
inkepingen past, zoals in de afbeelding.

5. Draai elke wielbout één of twee slagen los door
de wielmoersleutel linksom te draaien.

Verwijder de wielbouten niet zolang het wiel
nog op de grond staat.

Modellen met wielbouten met slot (indien aan-
wezig):

Indien het wiel is uitgevoerd met een wielbout
met slot, steek dan de wielslotsleutel ➀ in de
wielbout en draai deze los zoals eerder beschre-
ven staat.

De wielbout met het slot kan alleen met de
wielslotsleutel verwijderd worden. Voor het ver-
krijgen van een extra wielslotsleutel is een sleu-
telnummer benodigd.

Noteer het sleutelnummer zoals vermeld op de
sleutelcodekaart op de pagina “Veiligheidsinfor-
matie” achterin dit instructieboekje en bewaar

deze op een veilige plaats, niet in de auto. Als u
de wielslotsleutel mocht kwijtraken, vraag dan
een duplicaat aan bij uw INFINITICenter en geef
daarbij het sleutelnummer door.

Bewaar de wielslotsleutel in de auto. Anders
kunnen de wielen niet verwijderd worden en kan
er geen onderhoud uitgevoerd worden.

6. U brengt de auto veilig omhoog door de ratel-
hendel met beide handen vast te houden en
rechtsom te draaien zoals afgebeeld.

7. Krik het voertuig voorzichtig op totdat de band
loskomt van de grond.

8. Verwijder de wielbouten en verwijder daarna
het wiel met de lekke band.

LET OP

Het wiel is zwaar. Blijf met uw voeten op gepaste
afstand van het wiel en gebruik eventueel hand-
schoenen om letsel te voorkomen.

NCE447

Krikpunten
NCE143Z

NCE473
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Wiel aanbrengen

WAARSCHUWING

• Een compact reservewiel is ontworpen voor ge-
bruik in noodgevallen.

• Gebruik nooit wielbouten die niet bij uw voer-
tuig zijn geleverd. Onjuiste wielbouten of on-
juist aangedraaide wielbouten kunnen veroor-
zaken dat het wiel los bevestigd raakt of geheel
los komt. Dit kan een ongeluk veroorzaken.

• Gebruik nooit olie of vet op dewielbouten.Hier-
door kunnen ze losraken.

jA Vastdraaien

jB Losdraaien

1. Verwijder eventueel aanwezig vuil of modder
van het oppervlak tussen de wielflens en het
wiel.

2. Hang het wiel voorzichtig op zijn plaats en zet
de bouten handvast. Controleer of alle wielbou-
ten horizontaal contact maken met het wielop-
pervlak aan de conische zijde.

Modellen met wielbouten met slot (indien aan-
wezig):

Plaats de wielslotsleutel op de wielbout met slot
en draai de bout handvast.

3. Draai de wielbouten één voor één en gelijkmatig
aan met de wielsleutel, in de volgorde als afge-
beeld (➀ - ➄) totdat deze vastzitten.

4. Laat de auto voorzichtig zakken totdat de band
op de grond rust.

5. Draai de wielbouten stevig vast met behulp van
de wielsleutel in de afgebeelde volgorde.

6. Laat het voertuig helemaal zakken.

7. Breng de wieldop aan (indien aanwezig).
Aanhaalmoment van de wielbouten:

130 N•m (13 kg-m, 96 ft-lb)

Draai bij de eerste gelegenheid de wielbouten met
een momentsleutel met het voorgeschreven aan-
haalmoment vast.

De wielbouten moeten altijd met het voorgeschre-
ven aanhaalmoment vastgezet zijn. Het is raad-
zaam om de wielbouten bij elke onderhoudsbeurt
vast te laten zetten met het voorgeschreven aan-
haalmoment.

Breng de bandenspanning op de COLD-waarde
(KOUD).

De COLD-waarde voor de bandenspanning is de
bandenspanning die wordt gemeten nadat het
voertuig drie uur of langer geparkeerd heeft ge-
staan of nadat er maximaal 1,6 km (1 mijl) is gere-
den.

De COLD-bandenspanning staat vermeld op de
bandenspanningssticker op de middenstijl aan be-
stuurderszijde.

Wielbouten met slot (indien aanwezig)

Om diefstal tegen te gaan is er op elk wiel een spe-
ciaal slot op een wielbout gemonteerd. De wielbout
met slot kan niet verwijderd worden met normaal
gereedschap.

Als u wielen gaat verwijderen zult u de wielslotsleu-
tel die bij uw auto geleverd is moeten gebruiken.

De wielbout met slot verwijderen:

1. Steek de wielslotsleutel ➀ in de wielmoer met
slot.

NCE435

NCE143Z
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2. Om het wielboutslot te verwijderen, de wielslot-
sleutel linksom draaien met de wielsleutel.

LET OP

• Gebruik geen elektrische apparaten om wiel-
boutsloten te verwijderen.

• Wanneer u het wiel weer aanbrengt, de wiel-
bouten met slot aandraaien tot hetzelfde aan-
haalmoment als de normale wielbouten. Zie
voor meer informatie “Wiel aanbrengen” eer-
der in dit hoofdstuk.

OPMERKING

• De wielbout met slot heeft een unieke code. Een
wielslotsleutel die niet dezelfde code heeft als
een wielboutslot kan dit slot niet verwijderen.
Mocht u de wielslotsleutel kwijtraken, vraag
dan een duplicaat aan bij uw INFINITI Center
door het originele sleutelnummer door te ge-
ven.

• Noteer het sleutelnummer zoals vermeld op de
sleutelcodekaart op de pagina “Veiligheidsin-
formatie” achterin dit instructieboekje en be-
waar deze op een veilige plaats, niet in de auto.

• Zorg ervoor dat wanneer u de auto naar een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
brengt voor onderhoud, de wielslotsleutel in de
auto ligt. Anders kunnen de wielen niet verwij-
derd worden en kan er geen onderhoud uitge-
voerd worden.

Gebruik voor het starten met startkabels alleen het
aansluitpunt voor startkabels, dat bestaat uit een
positieve aansluiting en een aardingspunt, in de
motorruimte.

STARTEN MET STARTKABELS
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WAARSCHUWING

• Door verkeerd starten met startkabels kan de
accu exploderen. Een exploderende accu kan
ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Ook kunt
u zo schade toebrengen aan het voertuig. Volg
nauwgezet de instructies in dit hoofdstuk.

• Er bevindt zich altijd explosief waterstofgas in
de nabijheid van de accu. Houd open vuur en
vonken dan ook altijd uit de buurt van de accu.

• Draag altijd een goede veiligheidsbril en verwij-
der ringen, armbanden en andere sieraden wan-
neer u aan of bij een accu werkt.

• Buig nooit over de accu terwijl het voertuig
wordt gestart met startkabels.

• Laat accuvloeistof niet in contact komen met
de huid, de ogen, de kleding of het lakwerk van
het voertuig. Accuvloeistof is een corrosief
zwavelzuur dat ernstige brandwonden kan ver-
oorzaken. Als accuvloeistof ergens mee in aan-
raking komt, spoel dan onmiddellijk met veel
water.

• Houd de accu buiten bereik van kinderen.

• Gebruik altijd een accu van 12 volt als hulpaccu.
Door gebruik van een hulpaccu met een onjuiste
nominale spanning zal de auto schade oplopen.

• Probeer een bevroren accu nooit te starten met
startkabels. De accu kan dan ontploffen en ern-
stig letsel veroorzaken.

1. Controleer of de parkeerrem geactiveerd is.
Zo niet, activeer de parkeerrem dan nadat u de
auto op de hulpaccu heeft aangesloten (na stap
8).
De auto heeft een elektronische parkeerrem,
voor meer informatiezie, “Parkeerrem” in hoofd-
stuk “3. Alvorens te gaan rijden”

2. Bereid het voertuig met de hulpaccujA voor om
het voertuig met pechjB te starten met de startka-
bels.

LET OP

De twee auto's mogen elkaar niet raken.

3. Zet de schakelpook (modellen met handgescha-
kelde versnellingsbak) in stand N (vrij).

Druk op de P-knop (parkeren) (modellen met au-
tomatische versnellingsbak).

NDI1595
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4. Schakel alle onnodige elektrische accessoires uit
(koplampen, waarschuwingsknipperlichten,
etc.).

5. Zet de contactschakelaar van het te starten
voertuig in de OFF-stand.

6. Open de motorkap. Zie voor meer informatie
“Motorkapontgrendeling” in hoofdstuk “3. Al-
vorens te gaan rijden”.

7. Verwijder de celdoppen van de accu (indien aan-
wezig) en bedek de accu met een oude doek.

8. Sluit de startkabels in de aangegeven volgorde
(➀ → ➁ → ➂ → ➃) aan.

LET OP

• Verbind altijd de positieve poolj+ met de an-
dere positieve poolj+ en de negatievej- met
de massa van de carrosserie (bijvoorbeeld de
motorophanging, etc.), niet met de negatieve
pool van de accuj- .

• Verkeerd aansluiten kan schade toebrengen
aan het elektrisch systeem van het voertuig.

• Zorg dat de startkabels geen bewegende
onderdelen van de motor kunnen raken.

• Laat tijdens het aan- en afkoppelen de posi-
tieve startkabel niet in aanraking komen
met het voertuig of met de negatieve start-
kabel.

9. Start de motor van het tweede voertuig jA en
laat deze enkele minuten draaien. Houd het motor-
toerental op ongeveer 2.000 omw/min.

10. Start de motor van uw voertuig jB op de ge-
wone manier.

LET OP

Laat de startmotor niet langer dan 10 secon-
den aaneen draaien. Als de motor niet direct
start, zet dan de contactschakelaar op OFF en
wacht 10 seconden voordat u opnieuw
probeert.

11. Verwijder nadat de motor is gestart zorgvuldig
eerst de negatieve en dan de positieve startka-
bel ( ➃ → ➂ → ➁ → ➀).

12. Gooi de doek die gebruikt werd voor het af-
dekken van de accu weg, omdat deze vervuild
kan zijn met bijtend accuzuur.

13. Breng de celdoppen weer aan (indien aanwe-
zig).

14. Sluit de motorkap.

OPMERKING

Voor modellen met geïntegreerd Stop/Start-sys-
teem:

• Zorg ervoor dat de gebruikte accu de speciale
accu is met meer capaciteit voor opladen en
ontladen en betere prestaties tijdens de gehele
levensduur. Gebruik geen accu van een ander
type in combinatie met het Stop/Start-
systeem aangezien dit een vroegtijdige aftake-
ling van deze accu kan veroorzaken of een sto-
ring in het Stop/Start-systeem. Het wordt
aanbevolen om een originele INFINITI-accu te

gebruiken. Neem voor meer informatie contact
op met een INFINITICenter of een erkend gara-
gebedrijf.

• Als de accupool is losgekoppeld en vervolgens
weer is aangesloten (bij het vervangen van de
accu, enz.), kan zich een zekere vertraging voor-
doen voordat het Stop/Start-systeem op-
nieuw geactiveerd wordt.
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Probeer niet uw auto te starten door deze aan te
duwen.

LET OP

• Modellen met automatische versnellingsbak
kunt u niet starten door aanduwen. Als u dat
wel probeert, kan de motor beschadigd raken.

• Modellen met driewegkatalysator mogen niet
door aanduwen worden gestart. Als u dat wel
probeert, kan de driewegkatalysator bescha-
digd raken.

• Probeer nooit de motor te starten door de auto
te slepen. Als de motor aanslaat, kan de ge-
sleepte auto het sleepvoertuig rammen.

WAARSCHUWING

• Blijf niet doorrijden als de motor van uw voer-
tuig oververhit raakt. Er kan dan brand in het
voertuig ontstaan.

• Open de motorkap nooit als u stoom naar bui-
ten ziet komen.

• Verwijder de radiatordop (indien aanwezig)
en/of de dop van het koelvloeistofreservoir
nooit terwijl de motor heet is. Wanneer u de
dop van de radiateur (indien aanwezig) of van
het motorkoelvloeistofreservoir verwijdert
terwijl de motor heet is, kan er stoom uitspui-
ten waardoor u brandwonden of ander ernstig
letsel kunt oplopen.

• Wanneer u stoom of koelvloeistof uit de motor
ziet komen, blijf dan op veilige afstand van het
voertuig om te voorkomen dat u letsel oploopt.

• De koelventilator van de motor gaat werken
wanneer de temperatuur van de koelvloeistof
hoger is dan vooraf ingestelde waarden.

• Zorg dat u met uw handen, haar, sieraden of
kleding niet in aanraking komt met of vast komt
te zitten in de koelventilator of de aandrijfrie-
men.

Als de motor van uw auto oververhit is (aangege-
ven door de koelvloeistoftemperatuurmeter) of als
u voelt dat het motorvermogen achterblijft, u on-
gewone geluiden hoort etc., handel dan als volgt:

1. Zet het voertuig op een veilige plek uit de buurt
van ander verkeer.

2. Zet de waarschuwingsknipperlichten aan.

3. Activeer de parkeerrem.

4. Zet de schakelpook (modellen met handgescha-
kelde versnellingsbak) in stand N (vrij).

Druk op de P-knop (parkeren) (DCT-modellen).

ZET DE MOTOR NIET AF.

5. Zet alle ramen open.

6. Schakel het airconditioningssysteem uit (indien
aanwezig).

7. Zet de temperatuurknop van het verwarmings-
of airconditioningssysteem op de hoogste stand
en zet de aanjagerknop op maximumsnelheid.

8. Stap uit het voertuig.

9. Kijk en luister voordat u de motorkap opent of u
stoom of koelvloeistof ziet of hoort ontsnappen
uit de radiator. Wacht tot u geen stoom of koel-
vloeistof meer ziet voordat u verder gaat.

10. Open de motorkap. Zie voor meer informatie
“Motorkapontgrendeling” in hoofdstuk “3. Al-
vorens te gaan rijden”.

11. Kijk of de ventilator van de motor draait.

12. Kijk of u uit de radiator en de radiatorslangen
water ziet lekken.

WAARSCHUWING

Zet de motor af als er koelvloeistof lekt, als de
aandrijfriem ontbreekt of los hangt of als de
koelventilator niet draait.

STARTEN DOOR AANDUWEN ALS UW AUTO OVERVERHIT RAAKT
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13. Laat de motor afkoelen en controleer het koel-
vloeistofniveau in het koelvloeistofreservoir
terwijl de motor draait. Draai de radiatordop
niet open (indien aanwezig).

14. Als het motorkoelvloeistofniveau laag is, ver-
wijder dan de dop van het koelvloeistofreser-
voir en vul langzaam motorkoelvloeistof bij in
het reservoir. Na het reservoir tot het MAX-ni-
veau te hebben bijgevuld, installeert u de dop
terug op het reservoir.

WAARSCHUWING

Voordat u de dop van het koelvloeistofreser-
voir verwijdert, en om brandwonden te voor-
komen, moet u de reservoirdop met een doek
bedekken en hem losdraaien tot de eerste groef,
zodat de stoom kan ontsnappen.

15. Sluit de motorkap.

Laat uw auto nakijken of repareren door een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

Bij het laten slepen van uw voertuig moet u zich
houden aan de plaatselijk geldende voorschriften.
Slepen met slecht materiaal kan uw voertuig be-
schadigen. Om schade aan de auto te voorkomen
en een juist sleepwerk te garanderen, beveelt
INFINITI aan sleepwerk alleen te laten verrichten
door het personeel van een professionele pechhul-
pinstantie. Het is verstandig om de medewerkers
van de professionele pechhulpinstantie de volgende
voorzorgsmaatregelen zorgvuldig te laten lezen.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ
HET SLEPEN

WAARSCHUWING

• Ga nooit in de gesleepte auto zitten.

• Kruip nooit onder het voertuig nadat deze door
een takelwagen omhoog is getild.

LET OP

• Nooit een model met vierwielaandrijving
(4WD) slepen met de voor- of achterwielen op
de grond, u kunt zo ernstige en kostbare schade
aan de aandrijflijn toebrengen.

• Controleer wanneer u gaat slepen of de ver-
snellingsbak, de assen, de stuurinrichting en de
aandrijflijn in bedrijfsconditie verkeren. Als één
van deze onderdelen beschadigd is, moet u dol-
lies gebruiken.

• Gebruik bij het slepen altijd veiligheidskettin-
gen.

• Bij auto's met contactdrukknop: u moet de con-
tactdrukknop verwijderen en de sleutel gebrui-
ken (zie “Contactdrukknop (indien aanwezig)”
in hoofdstuk “5. Starten en rijden”).

DE AUTO SLEPEN
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SLEEPWIJZE AANBEVOLEN DOOR
INFINITI

Modellen met tweewielaandrijving (FWD)
slepen

LET OP

Sleep modellen met automatische versnellingsbak
(DCT) NOOIT met alle vier de wielen of alleen de
voorwielen op degrond (voor- of achteruit). U kunt
zo ernstige en kostbare schade toebrengen aan de
versnellingsbak. Als het onvermijdelijk is om de
auto te laten slepen met de achterwielen van de
grond, gebruik dan altijd dolly's onder de voorwie-
len.

NCE451

Modellen met voorwielaandrijving (2WD)

NCE450

Modellen met vierwielaandrijving (4WD)
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Modellen met vierwielaandrijving (4WD)
slepen

INFINITI adviseert om bij het slepen van de auto
dolly's te gebruiken of dat de auto op een dieplader
wordt geplaatst, zoals is afgebeeld.

LET OP

Sleep modellen met 4WD altijd met alle wielen van
de grond. Als u dit wel doet, veroorzaakt u ern-
stige en kostbare schade aan de aandrijflijn.

Vastzittende auto lostrekken

WAARSCHUWING

• Laat omstanders uit de buurt van de sleepkabel
blijven als het voertuig wordt losgetrokken.

• Laat de wielen nooit snel ronddraaien. De ban-
den zouden kunnen exploderen en ernstig letsel
veroorzaken. Onderdelen van het voertuig zou-
den bovendien oververhit kunnen raken en
schade oplopen.

LET OP

• Sleepkettingen of -kabels mogen alleen aan de
trekhaken of belangrijkste structuurelementen
van de auto vastgemaakt worden. U kunt an-
ders de carrosserie van het voertuig beschadi-
gen.

• Gebruik de bevestigingshaken van de auto niet
om een vastzittende auto uit zand, sneeuw of
modder, enz. los te trekken.

• Sleep een auto nooit met de bevestigingshaken
of trekhaken.

• Trek de kabel altijd recht vanuit de voorkant
van de auto. Trek de auto nooit vanuit een hoek.

• Trekinrichtingen moeten zo geleid worden dat
ze niet in aanraking komen met de ophanging,
stuurinrichting, rem- of koelsystemen.

• Trekinrichtingen zoals touwen of canvas ban-
den worden afgeraden voor het slepen of los-
trekken van een voertuig.

In het geval dat de banden van uw auto vast komen
te zitten in zand, sneeuw of modder en de auto niet
zelf los kan komen zonder te worden getrokken,
gebruik dan de sleephaak, opgeborgen in de baga-
geruimte van de auto.

• Gebruik uitsluitend de sleephaak. Bevestig de
trekinrichting nooit aan andere delen van de
auto. U kunt anders de carrosserie beschadigen.

• Gebruik de sleephaak uitsluitend om een auto
mee los te trekken. U mag een auto nooit slepen
met gebruik van alleen de sleephaak.

• De sleephaak wordt onderworpen aan een aan-
zienlijke belasting als hij wordt gebruikt om een
auto los te trekken. Trek de trekinrichting altijd
recht vanuit het voertuig. Nooit trekken aan de
sleephaak onder een hoek.

Bevestig de sleephaak (opgeborgen in de bagage-
ruimtevan deauto) stevig aan het bevestigingspunt
➀ op de voor- of achterbumper.

Controleer of de sleephaak na gebruik goed is op-
geborgen op de juiste plek, en dat het nummerbord
weer correct is aangebracht voordat u gaat rijden.

NCE461
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Zorg goed voor uw auto als u de fraaie aanblik van
uw auto wilt behouden.

Parkeer de auto steeds zoveel mogelijk in een ga-
rage of onder een afdak om kans op lakschade te
verkleinen.

Moet u toch in de open lucht parkeren, kies dan een
plekje in de schaduw of gebruik een afdekhoes om
de auto te beschermen. Let erop dat u de lak niet
beschadigt wanneer u de overtrek aanbrengt of
verwijdert.

WASSEN
Was uw auto in onderstaande gevallen altijd zo snel
mogelijk om de carrosserielak te beschermen.

• Na een regenbui, waardoor de verflaag kan
worden aangetast door zure regen.

• Na het rijden over wegen aan de kust, waar-
door er roest kan ontstaan door de zeewind.

• Wanneer roetdeeltjes, uitwerpselen van vogels,
boomsappen, metaaldeeltjes of insecten op de
lak zijn terechtgekomen.

• Als de lak is bedekt met stof of modder.

1. Gebruik voor het wassen een natte spons en veel
water.

2. Maak de auto zorgvuldig schoon met een milde
zeepoplossing of een speciaal autowasmiddel of
gewoon afwasmiddel gemengd met schoon,
lauw (nooit heet) water.

LET OP

• Gebruik geen agressief huishoudzeep, sterke
chemische reinigingsmiddelen, wasbenzine of
oplosmiddelen.

• Was uw auto niet in direct zonlicht of wanneer
de carrosserie warm is. Dit kan vlekken op de
lak veroorzaken.

• Gebruik geen grove poetsmaterialen, zoals
poetswanten. Wees voorzichtig bij het verwij-
deren van aangekoekt vuil en andere aanslag
om te voorkomen dat de lak wordt bekrast of
beschadigd.

3. Spoel de auto grondig af en gebruik hierbij volop
schoon water.

4. Gebruik een vochtige zeemlap om het oppervlak
te drogen en zorg dat er geen watervlekken ach-
terblijven.

Houd rekening met het volgende bij het wassen van
de auto:

• Felsranden, naden en randen langs portieren,
achterklep en motorkap zijn extra kwetsbaar
voor de inwerking van pekel. Deze plaatsen
moeten dan ook regelmatig worden schoonge-
maakt.

• Zorg dat de waterafvoergaatjes onder in het
portier open blijven.

• Spuit de onderzijde en de wielkasten met water
af om modder en vuil los te maken en/of pekel-
resten te verwijderen.

VLEKKEN VERWIJDEREN
Verwijder teer- en olievlekken, industriële aanslag,
insecten en boomvocht zo snel mogelijk van de lak
om blijvende schade of vlekken te voorkomen. Spe-
ciale reinigingsproducten zijn verkrijgbaar bij een
INFINITICenter of erkend garagebedrijf, of bij spe-
ciale autospeciaalzaken.

IN DE WAS ZETTEN
Wanneer u uw auto regelmatig in de was zet, be-
schermt u de laklaag en blijft de auto er langer als
nieuw uitzien.

Poetsen van de waslaag wordt aanbevolen om
wasresten te verwijderen en het aanzien te verbe-
teren.

Een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
kan u helpen bij het kiezen van een geschikt was-
product.

LET OP

• Was de auto grondig en volledig voordat u was
op het lakoppervlak aanbrengt.

• Volg hierbij de gebruiksinstructies voor het
type was dat u gebruikt.

• Gebruik geen was waarin schuur-, polijst- of
reinigingsmiddelen zijn verwerkt die de carros-
serielak kunnen aantasten.

Als u met een polijstmachine werkt of ruw over de
lak-/vernislaag wrijft, kan de lak dof worden of
kunnen er wrijfplekken ontstaan.

REINIGEN VAN KOETSWERK
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RUITEN
Gebruik een speciaal glasreinigingsmiddel om stof-
en rookaanslag van de ruiten te verwijderen. Het is
normaal dat er aanslag op de ruiten ontstaat als
het voertuig langere tijd in direct zonlicht gepar-
keerd heeft gestaan. Deze aanslag laat zich gemak-
kelijk verwijderen met een reinigingsmiddel en een
zachte doek.

LET OP

Reinig de binnenzijde van de ruiten nooit met
scherpe voorwerpen, schurende reinigingsmidde-
len of ontsmettingsmiddelen op chloorbasis. Met
deze middelen kunt u de elektrische geleidingsdra-
den of de elementen voor de achterruitverwarming
of de radioantenne beschadigen.

ONDERZIJDE
In gebieden waar wegenzout wordt gestrooid,
moet de onderzijde van de auto regelmatig worden
schoongemaakt. Dit voorkomt vuil- en zoutaanslag
waardoor de onderzijde en de ophanging sneller
kunnen gaan roesten.

Controleer de onderzijde voor en na de winter en
behandel deze eventueel opnieuw.

WIELEN

• Als u de auto reinigt, was dan ook de wielen om
ervoor te zorgen dat ze er goed uit blijven zien.

• Reinig de binnenkant van de wielen bij het ver-
vangen ervan of het wassen van de onderkant
van de auto.

• Gebruik voor het wassen van de wielen geen
schuurmiddelen.

• Controleer de velgen regelmatig op deuken of
roest. Door deze gebreken kan de bandenspan-
ning plotseling wegvallen of kan het bandprofiel
worden beschadigd.

• INFINITI raadt aan om de wielen in de was te
zetten in gebieden waar 's winters regelmatig
pekel wordt gestrooid.

ALUMINIUM LICHTMETALEN
VELGEN
Was de velgen regelmatig, vooral tijdens de win-
termaanden in gebieden waar men gewoon is met
pekel te strooien. Zout dat niet wordt verwijderd
kan ervoor zorgen dat de wielen verkleuren.

LET OP

Volg onderstaande instructies om te voorkomen
dat de wielen bevlekt raken of verkleuren:

• Gebruik voor het reinigen van de wielen geen
zuurhoudende reinigingsmiddelen of middelen
die alkali bevatten.

• Gebruik geen reinigingsmiddelen wanneer de
wielen nog heet zijn. De temperatuur van de
wielen moet hetzelfde zijn als de buitentempe-
ratuur.

• Spuit de wielen schoon met water binnen 15 mi-
nuten na gebruik van het reinigingsproduct.

VERCHROOMDE ONDERDELEN
Zorg dat de glans behouden blijft door alle ver-
chroomde delen regelmatig schoon te maken met
een niet-schurend chroompoetsmiddel.
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Verwijder regelmatig los vuil en stof van de interi-
eurafwerking, kunststofdelen en stoelen met een
stofzuiger of een zachte borstel. Neem vinyl en leer
af met een schone en zachte, in sop gedrenkte lap
en droog de onderdelen vervolgens met een droge
doek.

Door het leer regelmatig te reinigen en te verzor-
gen blijft het mooi.

Lees eerst de gebruiksaanwijzing voordat u een
textielbeschermer gebruikt. Sommige textielbe-
schermers bevatten chemicaliën die het materiaal
van de stoelen doen verbleken.

Gebruik uitsluitend een met water natgemaakte
doek om de transparante afdekking van instrumen-
ten en indicatoren te reinigen.

WAARSCHUWING

Gebruik voor modellen uitgerust met een geavan-
ceerd airbagsysteem geen water of zuurhoudende
schoonmaakmiddelen (stoomreinigers) op de stoel.
Dit zou de stoel of inzittendensensor kunnen be-
schadigen. Dit kan ook de werking van het airbag-
systeem nadelig beïnvloeden en leiden tot ernstig
lichamelijk letsel.

LET OP

• Gebruik nooit wasbenzine, verdunner of ver-
gelijkbare middelen.

• Kleine vuildeeltjes hebben een schurende wer-
king op leren bekleding, dus verwijder ze met-
een. Gebruik geen zadelzeep, autowas, polijst-
middel, oliën, schoonmaakmiddelen, verdun-

ners, afwasmiddel of agressieve
schoonmaakproducten, aangezien deze het leer
aantasten.

• Gebruik nooit textielbeschermers, tenzij dit uit-
drukkelijk door de fabrikant wordt aanbevolen.

• Gebruik geen glas- of kunststofreiniger om de
transparante afdekking van instrumenten en
indicatoren te reinigen. Deze kan de afdekking
aantasten.

LUCHTVERFRISSERS
De meeste luchtverfrissers gebruiken een oplos-
middel dat het interieur van het voertuig zou kun-
nen aantasten. Neem de volgende voorzorgsmaat-
regelen als u een luchtverfrisser gebruikt:

• Hangende luchtverfrissers kunnen leiden tot
permanente verkleuring wanneer ze in contact
komen met oppervlakken in het interieur. Plaats
de luchtverfrisser daar waar het vrij kan hangen
en niet in contact komt met oppervlakken van
het interieur.

• Vloeibare luchtverfrissers worden normaliter op
luchtroosters geklemd. Deze producten kunnen
directe schade en verkleuring veroorzaken als
ze op oppervlakken in het interieur gemorst
worden.

Lees de aanwijzingen van de fabrikant zorgvuldig
door voordat u luchtverfrissers gebruikt.

VLOERMATTEN (indien aanwezig)

Het gebruik van originele INFINITI-vloermatten
(indien aanwezig) kan de levensduur van uw voer-
tuigtapijt verlengen en het reinigen van het interi-
eur vereenvoudigen. Zorg dat de vloermatten, welk
soort u ook gebruikt, goed passen en op de juiste
wijze in de voetenruimte liggen. De bediening van
de pedalen mag niet belemmerd worden. Reinig de
matten regelmatig en vervang ze zodra ze zijn ver-
sleten.

Hulp bij het plaatsen van de vloermat

Deze auto is voorzien van een vloermatbevestiging
die ervoor zorgt dat de voorste vloermat op zijn
plaats blijft liggen. INFINITI-vloermatten zijn spe-
ciaal ontworpen voor uw voertuigmodel.

Breng de mat aan met de vloermatbevestiging door
de doorvoertule heen, terwijl u de mat midden in de
voetruimte legt.

Controleer van tijd tot tijd of de matten nog op hun
plaats liggen.

SAI0039Z

Voorbeeld

REINIGEN VAN HET INTERIEUR
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RUITEN
Gebruik een speciaal glasreinigingsmiddel om stof-
en rookaanslag van de ruiten te verwijderen. Het is
normaal dat er aanslag op de ruiten ontstaat als
het voertuig langere tijd in direct zonlicht gepar-
keerd heeft gestaan. Deze aanslag laat zich gemak-
kelijk verwijderen met een reinigingsmiddel en een
zachte doek.

LET OP

Reinig de binnenzijde van de ruiten nooit met
scherpe voorwerpen, schurende reinigingsmidde-
len of ontsmettingsmiddelen op chloorbasis. Met
deze middelen kunt u de elektrische geleidingsdra-
den, zoals deelementen van deradioantenneof van
de achterruitverwarming, beschadigen.

VEILIGHEIDSGORDELS

WAARSCHUWING

• Laat natte veiligheidsgordels nooit terugrollen
in de oprolautomaat.

• Gebruik nooit bleekmiddel, kleurmiddelen of
chemische oplosmiddelen om de veiligheidsgor-
dels te reinigen. Deze kunnen de gordelband in
ernstige mate verzwakken.

U kunt de gordels reinigen door ze af te nemen met
een in een mild sopje gedrenkte spons.

Laat de gordels in de schaduw volledig opdrogen
voordat u ze weer gebruikt. (Zie

“Veiligheidsgordels” in hoofdstuk “1. Veiligheid —
stoelen, veiligheidsgordels en aanvullend veilig-
heidssysteem”.)

ECHT LEREN BEKLEDING
Leer dat gebruikt wordt in voertuigen is meestal
afgewerkt met een deklaag om het te beschermen
tegen de schadelijke stralen van de zon en om het
bestand te maken tegen vervuiling. De afwerkingen
die worden gebruikt voor bekleding in de auto-in-
dustrie zijn uniek; heel anders dan leer voor meubi-
lair, kleding of schoenen. Leer is extreem sterk en
makkelijk schoon te maken en te onderhouden.

• Stofzuig de leren bekleding eerst om stof te ver-
wijderen voordat u de bekleding gaat schoon-
maken.

• Gebruik om leer schoon te maken simpelweg
een zachte doek zonder pluisjes die u heeft be-
vochtigd met lauw water en milde zeep. Door-
week het leer niet.

• Maak een zachte, ronddraaiende beweging.
Druk niet te hard op het leer en oefen geen over-
matige druk uit bij het schoonmaken.

• Veeg het leer nogmaals af met een andere
schone en ietwat vochtige doek om zeepresten
te verwijderen. Maak droog met een zachte
doek.

Leer moet schoongemaakt worden wanneer het
vervuild is. Stof en vuil kunnen het leer beschadigen
als ze in de afwerkingslaag dringen.

Gebruik nooit alcohol, oplosmiddelen, olie, lak, of
poetsmiddelen op uw leer, en vermijd onbekende
producten omdat deze de afwerking kunnen be-
schadigen. Gebruik alleen leerverzorgingsmiddelen
die door INFINITI zijn goedgekeurd.

Stomen of strijken wordt niet aanbevolen omdat
het leer hierdoor beschadigd kan raken.

Leer is een natuurproduct en heeft natuurlijke ei-
genschappen zoals een ongelijkmatige structuur,
sporen van verwondingen en subtiele kleurverschil-
len. Dit zijn eigenschappen van leer en geen defec-
ten van het materiaal.

LEERREINIGINGSSET (indien aanwezig)

Spuit op de leren schoonmaakdoek en veeg dan
voorzichtig over het leren oppervlak. Gebruik een
droge handdoek om overmatig vocht te absorbe-
ren.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen meegeleverd
met de leerreinigingsset.

Maak lichtgekleurd leer vaker schoon, omdat ver-
vuiling op lichtgekleurd leer meer in het oog springt.

U kunt de leerreinigingsset aanschaffen bij een IN-
FINIT Center of een erkend garagebedrijf.
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DE BELANGRIJKSTE OORZAKEN
VAN ROESTVORMING

• Vuil dat zich verzamelt aan de binnenkant van
het plaatwerk en in holle carrosseriedelen. Dit
vuil houdt vocht vast.

• Beschadigingen van de lak en andere bescherm-
lagen als gevolg van steenslag of kleine aanrij-
dingen.

KLIMATOLOGISCHE FACTOREN DIE
BIJDRAGEN AAN ROESTVORMING

Vocht

Daar waar zich op de vloer binnenin de auto zand,
vuil en water ophoopt, verloopt de roestvorming
sneller. Natte afdekkingen/vloermatten zullen in de
auto niet volledig drogen. Verwijder ze en laat ze
drogen om roestvorming aan de bodem te voorko-
men.

Vochtigheidsgraad

In gebieden met een hoge relatieve vochtigheids-
graad verloopt roestvorming sneller.

Temperatuur

Hoge temperaturen versnellen roestvorming bij on-
derdelen die niet goed worden geventileerd.

Roestvorming zal ook worden versneld in gebieden
waar de temperatuur niet beneden het vriespunt
komt.

Luchtvervuiling

Industriële vervuiling, zilte lucht in kuststreken en
het veelvuldig strooien met pekel zullen roestvor-
ming versnellen. Door pekel zal bovendien de lak
sneller afbladderen.

BESCHERMING TEGEN
ROESTVORMING

• Was uw auto regelmatig en zet hem geregeld in
de was.

• Controleer regelmatig op kleine lakbeschadigin-
gen en werk deze zo spoedig mogelijk bij.

• Houd de waterafvoergaatjes onder in de por-
tieren en in de achterklep open zodat het water
weg kan lopen.

• Controleer de onderzijde van de auto regelma-
tig op zand, vuil of zout. Spoel dit zo snel moge-
lijk weg met water.

LET OP

• Gebruik nooit een tuinslang om vuil, zand of
modder uit het interieur te verwijderen. Ver-
wijder vuil met een stofzuiger of een borstel.

• Laat water en andere vloeistoffen nooit in con-
tact komen met elektrische onderdelen in de
auto. Deze raken anders beschadigd.

De chemicaliën die worden gebruikt voor het ijsvrij
maken van wegen zijn uiterst agressief. Ze versnel-
len roestvorming en aantasting van onderdelen aan

de onderzijde van de auto, zoals de uitlaat, de
brandstof- en remleidingen, de remkabels, de bo-
demplaat en de spatborden.

In de winter moet de onderkant regelmatig wor-
den gereinigd.

In sommige gebieden kan extra bescherming tegen
roestvorming en corrosie nodig zijn; informeer dan
bij een INFINITI-centrum of een erkend garagebe-
drijf.

ROESTPREVENTIE
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Er is enig dagelijks en periodiek onderhoud nodig
om de goede mechanische conditie van uw auto te
behouden, zoals ook de emissie- en motorpresta-
ties.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om
ervoor te zorgen dat zowel het voorgeschreven als
het algemene onderhoud worden uitgevoerd.

Als eigenaar van het voertuig bent u de enige die
ervoor kan zorgen dat deze goed wordt onderhou-
den. U bent een essentiële schakel in de onder-
houdsketen.

PERIODIEK ONDERHOUD
De vereiste onderhoudspunten staan gemakshalve
vermeld in een apart geleverd Service- en garantie-
boekje. Gebruik dit boekje om ervoor te zorgen dat
uw auto op regelmatige tijdstippen het vereiste on-
derhoud krijgt.

ALGEMEEN ONDERHOUD
Het algemene onderhoud omvat punten die u dient
te controleren tijdens het dagelijkse en normale ge-
bruik van het voertuig. Deze zijn essentieel voor een
blijvende goede werking van het voertuig. Het is
uw verantwoordelijkheid om deze procedures re-
gelmatig zoals voorgeschreven uit te voeren.

Voor het uitvoeren van algemene onderhoudscon-
troles is alleen een minimale technische kennis en
eenvoudig gereedschap nodig.

Deze controles of dit onderzoek kunt u zelf uitvoe-
ren of laten uitvoeren door een bevoegde monteur
of als u dat wilt, door een INFINITI-dealer of een
erkend garagebedrijf.

WAAR U NAARTOE KUNT VOOR
ONDERHOUD
Als er onderhoud moet worden uitgevoerd of als u
denkt dat de auto een storing heeft, laat u het sys-
teem controleren en in orde brengen door een
INFINITI-dealer of een erkend garagebedrijf.

Het algemeen onderhoud dient tijdens het dage-
lijkse normale gebruik van de auto regelmatig te
worden uitgevoerd zoals in dit hoofdstuk staat be-
schreven. Als u vreemde geluiden, trillingen of geu-
ren waarneemt, zoek dan naar de oorzaak of ga
onmiddellijk bij een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf langs. Bovendien moet u een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf waar-
schuwen als u denkt dat er reparaties nodig zijn.

Bij alle controles en onderhoudswerkzaamheden
moet u nauwgezet het volgende in acht nemen
“Voorzorgsmaatregelen tijdens onderhoud” ver-
derop in dit hoofdstuk.

UITLEG VAN ALGEMENE
ONDERHOUDSPUNTEN
Aanvullende informatie over de volgende met “*”
gemarkeerde punten vindt u verderop in dit hoofd-
stuk.

Aan de buitenkant van het voertuig

De onderstaande onderhoudspunten moeten re-
gelmatig worden uitgevoerd, tenzij anders is aan-
gegeven.

Portieren en motorkap:

Controleer of alle portieren, inclusief de achterklep
en motorkap goed werken. Controleer ook of alle
sloten goed vergrendelen. Zonodig smeren. Zorg
dat de secundaire vergrendeling voorkomt dat de
motorkap omhoogkomt wanneer de hoofdver-
grendeling wordt vrijgegeven. Bij het rijden door
gebieden waar wegenzout of ander corrosiever-

ONDERHOUDSVEREISTEN ALGEMEEN ONDERHOUD
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oorzakend materiaal wordt gebruikt, moet u vaak
controleren of er onderdelen moeten worden ge-
smeerd.

Verlichting*:

Maak de koplampen regelmatig schoon. Contro-
leer of de koplampen, remlichten, achterlichten,
richtingaanwijzers en andere lichten allemaal goed
werken en correct zijn gemonteerd. Controleer te-
vens de afstelling van de koplampen.

Banden*:

Controleer de bandenspanning vaak met een ban-
denspanningsmeter en altijd voordat u een lange
reis maakt. Breng alle banden op de juiste aangege-
ven spanning. Controleer de banden zorgvuldig op
beschadigingen, inkepingen en overmatige slijtage.

Banden wisselen*:

Wanneer de voor- en achterbanden van een auto
met tweewielaandrijving (2WD) dezelfde maat
hebben, moeten de banden elke 10.000 km (6.000
mijl) gerouleerd worden. Indien de banden voorzien
zijn van indicatoren van de draairichting, is het al-
leen mogelijk de voor- en achterwielen met elkaar
te wisselen. Zorg ervoor dat de indicatoren van de
draairichting na het omwisselen van de wielen in de
rijrichting wijzen.

Wanneer de voor- en achterbanden van een auto
met vierwielaandrijving of aandrijving op alle wie-
len (4WD/AWD) dezelfde maat hebben, moeten
de banden elke 5.000 km (3.000 mijl) gerouleerd
worden. Indien de banden voorzien zijn van indica-
toren van de draairichting, is het alleen mogelijk de

voor- en achterwielen met elkaar te wisselen. Zorg
ervoor dat de indicatoren van de draairichting na
het omwisselen van de wielen in de rijrichting wij-
zen.

Wanneer de voorbanden een andere maat hebben
dan de achterbanden, kunnen de banden niet ge-
rouleerd worden.

Het juiste tijdstip voor het wisselen van de banden
is afhankelijk van uw rijgewoonten en de conditie
van het wegdek.

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
zenderonderdelen (indien aanwezig):

Vervang de TPMS-zenderpakking, het ventiel en
de ventieldop wanneer de banden worden vervan-
gen vanwege slijtage of ouderdom.

Uitlijning en balans van wielen:

Indien de auto naar één van beide zijden trekt ter-
wijl u over een rechte en vlakke weg rijdt, of als u
ongelijkmatige en overmatige bandslijtage consta-
teert, kan uitlijning van de wielen nodig zijn.

Indien het stuurwiel of de stoelen trillen bij normale
hoge snelheden, kan wielbalancering nodig zijn.

Voorruit:

Maak de voorruit regelmatig schoon. Controleer de
voorruit in ieder geval om de zes maanden op barst-
jes of andere schade. Zo nodig repareren.

Ruitenwisserbladen*:

Controleer op scheuren of slijtage als ze niet cor-
rect functioneren. Vervang indien nodig.

Binnenin het voertuig

De onderstaande onderhoudspunten moeten re-
gelmatig worden gecontroleerd, bijvoorbeeld tij-
dens het uitvoeren van periodiek onderhoud, het
wassen van de auto, etc.

Gaspedaal:

Controleer of het pedaal soepel werkt en zorg er-
voor dat pedaal niet vast gaat zitten of een onge-
lijke krachtsinspanning vergt. Houd de matten uit
de buurt van het pedaal.

Rempedaal*:

Controleer of het pedaal regelmatig werkt en of de
afstand tot de vloermat juist is als het pedaal vol-
ledig is ingetrapt. Controleer de rembekrachtiging.
Houd de vloermatten uit de buurt van het pedaal.

Parkeerrem*:

Controleer de werking van de parkeerrem regelma-
tig. Controleer op een steile helling of de auto vol-
doende geblokkeerd wordt door enkel de parkeer-
rem.

Veiligheidsgordels:

Controleer of alle delen van het gordelsysteem (bij-
voorbeeld gespen, ankers, regelinrichtingen en op-
rolautomaten) goed en soepel werken en stevig
vast zitten. Controleer de gordelbanden op inke-
pingen, rafels, slijtage en beschadiging.

Stuurwiel:

Controleer de stuurinrichting op afwijkingen, zoals
te veel speling, zwaar sturen en onbekende gelui-
den.
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Waarschuwingslampjes en akoestische signalen:

Controleer of alle waarschuwingslampjes en
akoestische signalen goed werken.

Voorruitontwasemer:

Controleer of er voldoende lucht komt uit de venti-
latieroosters als u de verwarming of de airconditio-
ning gebruikt.

Wis-/wassysteem voorruit*:

Controleer of de wissers en sproeiers goed werken
en de wissers geen strepen trekken.

Onder de motorkap en onder de auto

De onderstaande onderhoudspunten moeten pe-
riodiek worden uitgevoerd (bijvoorbeeld elke keer
als u het oliepeil controleert of gaat tanken).

Accu* (behalve onderhoudsvrije accu):

Controleer het vloeistofniveau in elke accucel. Het
peil moet tussen het BOVENSTE en het ONDER-
STE streepje liggen. Als het voertuig bij hoge tem-
peraturen of extreme omstandigheden gebruikt
wordt, moet u het accuvloeistofniveau vaak con-
troleren.

Remvloeistofniveau*:

Zorg dat het remvloeistofniveau tussen de streep-
jes MAX en MIN op het reservoir ligt.

Koelvloeistofniveau*:

Controleer het koelvloeistofniveau als de motor
koud is. Zorg dat het koelvloeistofniveau tussen de
MAX- en MIN-streepjes op het reservoir ligt.

Aandrijfriem(en) van de motor*:

Zorg ervoor dat de aandrijfriem(en) niet gerafeld,
versleten, gebarsten of vettig is/zijn.

Motoroliepeil*:

Controleer het niveau op de peilstok nadat u de
auto heeft geparkeerd (op een vlakke ondergrond)
en de motor heeft afgezet.

Vloeistoflekken:

Controleer onder de auto op brandstof-, olie- of
waterlekkage of lekkage van andere vloeistoffen
nadat de auto een tijdje heeft stilgestaan. Het is
normaal dat er water van de airconditioner druipt
na gebruik. Ziet u lekkage of ruikt u benzinedampen,
zoek de oorzaak dan op en laat onmiddellijk repa-
reren.

Ruitensproeiervloeistof*:

Controleer of er voldoende vloeistof in het reser-
voir zit.

VOORZORGSMAATREGELEN
TIJDENS ONDERHOUD
Voorkom materiële schade en ernstig lichamelijk
letsel tijdens inspectie of onderhoud door de juiste
voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Houd u
steeds nauwgezet aan de volgende algemene voor-
zorgsmaatregelen.

WAARSCHUWING

• Parkeer de auto op een vlakke ondergrond, ac-
tiveer de parkeerrem en blokkeer de wielen om
wegrollen van de auto te voorkomen. Druk op
de P-knop (parkeren).

• Zorg dat de contactschakelaar steeds in de
OFF-stand staat bij vervanging of reparatie.

• Voer geen werkzaamheden uit aan de motor
zolang deze nog heet is. Zet altijd de motor af
en wacht tot deze is afgekoeld.

• Als u toch aan de motor moet werken terwijl
deze draait, zorg dan dat lichaamsdelen, kle-
dingstukken of gereedschappen niet in contact
kunnen komen met ventilators, aandrijfriemen
of andere bewegende delen.

• Het is verstandig om uw stropdas en sieraden,
zoals ringen en horloge, af te doen voordat u
aan de auto gaat werken.

• Als de motor in een afgesloten ruimte moet
draaien, zoals een garage, zorg dan steeds voor
voldoende ventilatie in verband met de vrijko-
mende uitlaatgassen.

• Blijf onder het voertuig vandaan zolang deze
alleen op de krik steunt.

• Houd rookartikelen, open vuur en vonken altijd
uit de buurt van het brandstofsysteem en de
accu.
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• Aansluiten of losmaken van de accu of van on-
derdelen die transistoren bevatten mag nooit
gebeuren met de contactschakelaar in de ON-
stand.

• Op modellen met benzinemotor en Multiport
brandstofinjectiesysteem, moet onderhoud
aan het brandstoffilter en de brandstofleidin-
gen worden uitgevoerd door een INFINITI Cen-
ter of een erkend garagebedrijf, omdat de
brandstofleidingen ook bij afgezette motor on-
der hoge druk staan.

• Uw auto is uitgerust met een automatische
koelventilator voor de motor. De koelventilator
kan op elk moment zonder waarschuwing be-
ginnen te werken, ook als de contactschakelaar
in de OFF-stand staat en de motor niet draait.
Om letsel te voorkomen moet u altijd de mas-
sakabel van de accu losmaken voordat u in de
buurt van de ventilator werkt.

• Draag altijd een beschermende bril wanneer u
aan de auto werkt.

• Laat nooit de kabelboomstekker loshangen van
onderdelen die te maken hebben met de motor
of met de versnellingsbak terwijl de contact-
schakelaar in de ON-stand staat.

• Vermijd direct contact met gebruikte motorolie
en motorkoelvloeistof. Motorolie, koelvloei-
stof en/of andere voertuigvloeistoffen die niet
op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen
het milieu verontreinigen. Houd u altijd aan de
plaatselijke regelgeving wanneer u voertuig-
vloeistoffen afvoert.

Dit hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf” be-
vat alleen instructies voor het uitvoeren van rela-
tief eenvoudige vormen van onderhoud en repara-
tie.

Houd er rekening mee dat onjuist of niet volledig
uitgevoerd onderhoud kan leiden tot defecten of
overmatige uitstoot van uitlaatgassen, hetgeen
van invloed kan zijn op de garantiebepalingen. Laat
onderhoud in geval van twijfel altijd uitvoeren
door een INFINITI Center of een erkend garagebe-
drijf.

ONDERHOUDSBERICHTEN
Het display met de onderhoudsintervallen (indien
aanwezig) laat u weten wanneer de volgende ser-
vicebeurt uitgevoerd moet worden.

OPMERKING

Het display met het onderhoudsinterval geeft geen
informatie over het motoroliepeil.

Op het voertuiginformatiedisplay zal gedurende
enkele seconden een bericht te zien zijn, bijvoor-
beeld:

• [Service A over .. dagen]

• [Service A uitvoeren]

• [Service A overschreden sinds .. dagen]

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de
auto wordt de resterende tijd of afstand tot de vol-
gende servicebeurt weergegeven.

De letter geeft aan welke beurt uitgevoerd moet
worden. A staat voor een kleine servicebeurt en B

voor een grote beurt. Er kan een getal of een an-
dere letter weergegeven worden na de letter.

Alleen voor bepaalde landen: het teken na de letter
A of B wijst op bijkomende noodzakelijke onder-
houdswerkzaamheden.Als u met dezemelding naar
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
gaat, kunnen zij u een kostenopgave geven.

De weergave van het onderhoudsinterval houdt
geen rekening met mogelijke perioden dat de accu
losgekoppeld is geweest.

Een tijdgebonden onderhoudsschema aanhouden:

Schrijf de datum voor de volgende onder-
houdsbeurt weergegeven op het voertuiginforma-
tiedisplay op voordat u de accu loskoppelt.

of

Trek na het opnieuw aansluiten van de accu de tijd
dat de accu losgekoppeld was af van de datum van
de volgende onderhoudsbeurt op het display.

Onderhoudsberichten sluiten

Druk op <OK> of dem -knop op het stuurwiel.

Onderhoudsberichten tonen

1. Zet het contact aan.

2. Druk op de m -knop of de m -knop op het
stuurwiel om het [Service]-menu te openen.

3. Druk op de m -knop of de m -knop om het
[Onderhoud]-submenu te selecteren en beves-
tig door op OK te drukken.
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De datum van de volgende onderhoudsbeurt ver-
schijnt nu op het voertuiginformatiedisplay.

Informatie over onderhoud

Display met onderhoudsintervallen resetten:

LET OP

Als het display met de onderhoudsintervallen on-
bedoeld is gereset, kunt u deze instelling laten cor-
rigeren door een INFINITICenter of een erkend ga-
ragebedrijf.

Laat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren zoals
aangegeven in het Onderhoudsboekje. Dit zou an-
ders kunnen leiden tot een hogere slijtage en
schade aan de hoofdonderdelen van de auto.

Een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
zal het onderhoudsinterval altijd resetten nadat on-
derhoud is uitgevoerd. U kunt bovendien ook meer
informatie krijgen over onderhoudswerkzaamhe-
den.

Speciale onderhoudsvereisten:

Het voorgeschreven onderhoudsinterval is geba-
seerd op normaal gebruik van de auto. Als de auto
wordt gebruikt onder zware omstandigheden of
met zware belading moet er vaker onderhoud uit-
gevoerd worden, zoals bijvoorbeeld:

• Regelmatig rijden in de stad waarbij vaak ge-
stopt wordt

• Als de auto hoofdzakelijk voor korte afstanden
wordt gebruikt

• Frequent gebruik in bergachtig gebied of op
slecht wegdek

• Als u de motor lang stationair laat draaien

Bij deze of vergelijkbare gebruiksomstandigheden
moeten, bijvoorbeeld, het luchtfilter, de motorolie
en het oliefilter vaker vervangen worden. De ban-
den moeten ook vaker gecontroleerd worden als
de auto met zware belading wordt gebruikt. Ga
voor meer informatie langs bij een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

Raadpleeg voor een overzicht “Motorruimte” in
hoofdstuk “0. Geïllustreerde inhoudsopgave”.

INSPECTIEPUNTEN MOTORRUIMTE
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WAARSCHUWING

• Verwijder de radiateurdop of de koelvloei-
stofreservoirdop nooit terwijl de motor heet is.
De koelvloeistof kan door de hoge druk uit de
radiator ontsnappen en ernstige brandwonden
veroorzaken. Wacht tot de radiator en de mo-
tor zijn afgekoeld.

• Koelvloeistof is giftig en moet zorgvuldig bui-
ten het bereik van kinderen worden bewaard in
containers met een duidelijk opschrift.

• Het koelsysteem is uitgerust met een over-
drukdop. Gebruik om schade aan de motor te
voorkomen alleen een originele INFINITI-over-
drukdop.

Het motorkoelsysteem is in de fabriek gevuld met
een hoogwaardige anti-vrieskoelvloeistof die ge-
schikt is voor alle seizoenen. Deze anti-vriesvloei-
stof bevat roestwerende middelen, waardoor extra
additieven voor het koelsysteem niet nodig zijn.

LET OP

• Gebruik nooit toevoegingen in het koelsys-
teem, zoals dichtingsmiddel voor radiateurs.
Door toevoegingen kan het koelsysteem mo-
gelijk verstopt raken, waardoor de motor, de
versnellingsbak en/of het koelsysteem zelf be-
schadigd zouden kunnen raken.

• Wanneer er koelvloeistof wordt toegevoegd of
ververst, gebruik dan alleen originele INFINITI-
motorkoelvloeistof of gelijkwaardig. BASF
Glysantin G40.

• Door gebruik van andere soorten koelvloeistof
kan het koelsysteem beschadigd raken.

• Het koelvloeistofreservoir is voorzien van een
dop met overdrukventiel, dus gebruik een ori-
ginele INFINITI-dop of een exact gelijkwaar-
dige dop als vervanging noodzakelijk is.

MOTORKOELSYSTEEM
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MOTORKOELVLOEISTOFNIVEAU
CONTROLEREN
OPMERKING

Controleer en corrigeer het koelvloeistofniveau al-
leen als de motor afgekoeld is (koelvloeistoftem-
peratuur onder 40oC). Als u het koelvloeistofni-
veau controleert bij een temperatuur van boven de
40oC kan de motor of het koelsysteem schade op-
lopen.

1. Parkeer de auto op een vlakke ondergrond.

Controleer het koelvloeistofniveau alleen als de
auto op een vlakke ondergrond staat en de mo-
tor is afgekoeld

2. Zet de contactschakelaar op ON.

3. Controleer de koelvloeistoftemperatuurweer-
gave op het dashboard. De koelvloeistoftempe-
ratuur moet lager zijn dan 40oC.

4. Zet de contactschakelaar op OFF.

5. Draai de dop ➀ langzaam een halve draai
linksom zodat de druk kan ontsnappen.

6. Draai de dop ➀ verder naar links en verwijder.

Als de koelvloeistof in koude toestand tot de
markering ➂ in de vulnek komt, zit er genoeg
koelvloeistof in het reservoir ➁.

7. Vul zo nodig bij met koelvloeistof die door
INFINITI is getest en goedgekeurd.

8. Breng de dop ➀ weer aan en draai zover moge-
lijk naar rechts.

LET OP

Als regelmatig koelvloeistof bijgevuld moet wor-
den, laat het koelsysteem dan nakijken door een
INFINITI-dealer of een erkend garagebedrijf.

MOTORKOELVLOEISTOF
VERVERSEN
Neem contact op met een INFINITI-dealer of een
erkend garagebedrijf als vervanging nodig is.

Ingrijpende reparaties aan het motorkoelsysteem
kunt u beter overlaten aan een INFINITI-dealer of
een erkend garagebedrijf. De onderhoudsprocedu-
res vindt u in het desbetreffende INFINITI-service-
handboek.

Verkeerd uitgevoerd onderhoud kan resulteren in
een slechte werking van het verwarmingssysteem
en oververhitting van de motor.

WAARSCHUWING

• Ververs de koelvloeistof nooit als de motor nog
heet is, omdat u dan brandwonden kunt op-
lopen.

• Verwijder de radiatordop nooit terwijl de mo-
tor heet is. De koelvloeistof kan door de hoge
druk uit de radiator ontsnappen en ernstige
brandwonden veroorzaken.

• Voorkom direct huidcontact met afgewerkte
koelvloeistof. Was bij huidcontact de huid zo
snel mogelijk grondig schoon met water en
zeep.

• Houd koelvloeistof buiten het bereik van kin-
deren en huisdieren.

Afgewerkte koelvloeistof dient op correcte wijze
afgevoerd te worden. Informeer naar de plaatse-
lijke regelgeving.

NDI1602
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MOTOROLIEPEIL CONTROLEREN

1. Parkeer de auto op een vlakke ondergrond en
gebruik de parkeerrem.

2. Start de motor en warm deze op tot de normale
bedrijfstemperatuur bereikt is (ongeveer 5 mi-
nuten).

3. Zet de motor af.

4. Wacht minstens 15 minuten, zodat alle olie naar
het carter kan terugvloeien.

5. Trek de peilstok ➀ uit de motor en veeg hem
schoon.

6. Steek de peilstok weer helemaal in.

7. Trek de peilstok opnieuw uit en controleer het
oliepeil. Het moet liggen tussen ➁ en ➂.

8. Als het oliepeil beneden ➂ ligt, verwijder dan de
motorolievuldop en giet olie van het aanbevolen
type in de opening. Vul niet te veel bij ➁.

Het is normaal dat er tussen tweeverversingsbeur-
ten of tijdens de inrijperiode wat olie bijgevuld
moet worden, afhankelijk van de omstandigheden
waaronder de auto wordt gebruikt.

LET OP

Controleer het oliepeil regelmatig. Als de motor
met een te laag oliepeil draait, kan er motorschade
optreden die niet gedekt wordt door de garantie.

DE MOTOROLIE VERVERSEN EN
HET OLIEFILTER VERVANGEN

WAARSCHUWING

• Voer de gebruikte olie en het filter op de juiste
manier af. Olie mag niet op de grond of in riolen
of open water e.d. gegoten worden, maar moet
bij een daartoe ingericht afvalverzamelpunt
worden ingeleverd.INFINITIbeveelt aan demo-
torolie door een INFINITI-centrum of erkend
garagebedrijf te laten vervangen.

• De motorolie kan heet zijn; pas dus op voor
brandwonden.

• Vermijd langdurig en herhaald contact met af-
gewerkte motorolie. De olie kan huidkanker
veroorzaken.

• Voorkom direct huidcontact met gebruikte olie.
Gebeurt dit toch, was dan zo snel mogelijk en
grondig met zeep of handcleaner en veel water.

• Bewaar afgewerktemotoroliebuiten het bereik
van kinderen in containers met een duidelijk op-
schrift.

NDI1596

1.6L en 2.0L benzinemotor

NDI1598

1.5L dieselmotor

NDI1597

2,2L dieselmotor

MOTOROLIE
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Plaatsing van de auto

1. Parkeer de auto op een vlakke ondergrond en
gebruik de parkeerrem.

2. Start de motor en warm deze op tot de normale
bedrijfstemperatuur bereikt is (ongeveer 5 mi-
nuten).

3. Zet de motor af.

4. Wacht minstens 15 minuten, zodat alle olie naar
het carter kan terugvloeien.

Locatie van het oliefilter

Locatie van de aftapplug

NDI1610

1.6L en 2.0L benzinemotor

NDI1609

1.5L dieselmotor

NDI1597

2,2L dieselmotor

NDI1622

1.6L en 2.0L benzinemotor

NDI1064

1.5L dieselmotor
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Motorolie en oliefilter

1. Verwijder de onderkap van de motor.

2. Plaats een grote opvangbak onder de aftapplug.

3. Verwijder de aftapplug ➀ met een moersleutel.

4. Verwijder de dop van de olievulopening en tap
de olie volledig af.

Voer de afgewerkte olie en het filter op de juiste
manier af. Informeer naar de plaatselijke regel-
geving.

5. (Doorloop de stappen 4 t/m 8 alleen wanneer
vervanging van het motoroliefilter nodig is.)

Draai het oliefilter los met een oliefiltersleutel.

6. Verwijder het filter door dit met de hand los te
draaien.

7. Veeg het montagevlak van het motoroliefilter af
met een schone doek.

Verwijder zorgvuldig eventuele pakkingresten
op het aansluitvlak van de motor.

8. Breng nieuwe motorolie aan op de afdichtplek
of een nieuwe oliefilter.

9. Draai het oliefilter met de klok mee tot het vast-
draaien merkbaar stroever gaat. Draai het filter
dan nog minstens 2/3 slag vaster.
Aanhaalmoment oliefilter:

1.6L en 2.0L benzinemotor
25 N•m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)
1.5L dieselmotor
14 N•m
(1,4 kg-m, 10 ft-lb)
2,2L dieselmotor
25 N•m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)

10. Maak de aftapplug schoon en breng deze sa-
men met de sluitring aan in het carter. Draai de
aftapplug stevig aan met een moersleutel.
Draai niet te vast.

Aanhaalmoment van de aftapplug:
1.6L en 2.0L benzinemotor
30 N•m
(3,10 kg-m, 22 ft-lb)
1.5L dieselmotor
20 N•m
(2,1 kg-m, 15 ft-lb)
2,2L dieselmotor
30 N•m
(3,1 kg-m, 22 ft-lb)

11. Bijvullen met de aanbevolen motorolie in de
juiste hoeveelheid. (Zie “Aanbevolen vloeistof-
fen/smeermiddelen en inhoudsmaten” in
hoofdstuk “9. Technische informatie”.)

12. Doe vervolgens de olievuldop er weer stevig
op.

13. De motor starten.

14. Controleer of de aftapplug en het oliefilter niet
lekken. Verhelp zonodig lekkages.

15. Zet de motor af.

16. Wacht tenminste 15 minuten. Controleer het
motoroliepeil volgens de juiste procedure. (Zie
“Motoroliepeil controleren” eerder in dit
hoofdstuk.) Vul indien nodig motorolie bij.

Na het verversen van olie

Voer de afgewerkte olie en het filter op de juiste
manier af. Informeer naar de plaatselijke regelge-
ving.

BESCHERM HET MILIEU
Het is verboden om olie af te voeren via de riole-
ring, open water of via de grond. Maak gebruik van
officiële afvalverzamelpunten, zoals garages die
voorzieningen hebben voor de afvoer van afge-
werkte olie en gebruikte oliefilters. Laat u bij twijfel
adviseren door de plaatselijke autoriteiten.

De milieuwetgeving verschilt per land.

JVM0427XZ

2,2L dieselmotor
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WATER AFTAPPEN
Tap water uit het brandstoffilter volgens het on-
derhoudsschema in het aparte serviceboekje.

Als het waarschuwingslampje water in brandstof-
filter m brandt terwijl de motor draait, zit er
wellicht water in het brandstoffilter.

Het brandstoffilter zit op de motor. INFINITI raadt
u dan aan om contact op te nemen met een
INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

BRANDSTOFSYSTEEM
ONTLUCHTEN

1.5L dieselmotor

U hoeft geen bijzondere handelingen uit te voeren
om het systeem te ontluchten.

2.2L dieselmotor

Ontlucht het brandstofsysteem altijd als volgt na-
dat u een leeggereden brandstoftank hebt gevuld:

1. Zet de contactschakelaar op ON en wacht 5 se-
conden.

2. Zet de contactschakelaar in de OFF-stand.

3. Herhaal stappen 1 en 2 vijf of zes keer.

4. Laat de motor op de startmotor draaien tot hij
aanslaat. Laat de startmotor niet langer dan 15
seconden achter elkaar draaien.

5. Indien de motor niet aanslaat, stop dan met
starten en keer terug naar stap 1.

Als de motor niet start na de bovenstaande proce-
dures te hebben doorlopen, dient u een INFINITI-
centrum of erkend garagebedrijf te raadplegen.

WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de contactschakelaar in de OFF-
stand staat. Anders kan de koelventilator of de
motor plotseling in werking treden.

1. Controleer of de aandrijfriemen strak staan en
let ook op sporen van overmatige slijtage, inke-
pingen, rafels of te geringe spanning. Is de riem
in slechte staat of zit hij los, laat hem dan ver-
vangen of afstellen door een INFINITI-centrum
of een erkend garagebedrijf.

2. Laat de staat en spanning van de aandrijfriemen
regelmatig controleren in overeenstemming met
het onderhoudsschema in het Service- en Ga-
rantieboekje.

BRANDSTOFFILTER (modellen met
dieselmotor)

AANDRIJFRIEM
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WAARSCHUWING

Zorg dat de motor uitgeschakeld is, de contact-
schakelaar op OFF staat en dat de auto op de par-
keerrem staat.

LET OP

• Gebruik de juiste sleutel om de bougies te ver-
vangen. Met een verkeerde sleutel kunt u de
bougies beschadigen.

• Vervang bougies altijd door het voorgeschre-
ven of een gelijkwaardig type.

Vervang de bougies volgens het onder-
houdsschema in het apart bijgeleverde Service- en
garantieboekje.

Als vervanging nodig is, neem dan contact op met
een INFINITI-centrum of een erkend garagebedrijf.

PARKEERREM CONTROLEREN
Controleer het blokkeervermogen van de parkeer-
rem regelmatig door op een steile helling te parke-
ren en de auto alleen te blokkeren met de parkeer-
rem Als de remkracht niet voldoende is, neem dan
contact op met een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

REMPEDAAL CONTROLEREN
Als u het rempedaal ineens verder dan normaal kunt
intrappen, als het pedaal “sponzig” aanvoelt of als
de remweg merkbaar langer lijkt te zijn geworden,
neem dan contact op met een INFINITI Center of
een erkend garagebedrijf.

Zelfinstellende remmen

Uw auto is voorzien van zelfinstellende remmen.
De schijfremmen stellen zichzelf automatisch af ie-
dere keer wanneer het rempedaal wordt ingetrapt.

WAARSCHUWING

• Gebruik uitsluitend nieuwe vloeistof. Oude, in-
ferieure, of verontreinigde vloeistof kan de
rem- en koppelingssystemen beschadigen.
Door het gebruik van verkeerde vloeistoffen
kan het remsysteem beschadigd worden, met
een nadelig effect op het remvermogen.

• Reinig de vuldop voordat u deze verwijdert.

NDI1599

Linkse besturing (LHD)

NDI1600

Rechtse besturing (RHD)

BOUGIES (Modellen met
benzinemotor)

REMMEN REM- EN KOPPELINGSVLOEISTOF
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• Rem- en koppelingsvloeistoffen zijn giftig en
moeten in duidelijk gemarkeerde flessen buiten
het bereik van kinderen bewaard worden.

Controleer het vloeistofniveau in het reservoir. Als
het vloeistofniveau tussen de MIN- ➁ en de MAX-
➀ streep staat of als het waarschuwingslampje
voor het remsysteem aan is, vul dan vloeistof bij tot
aan de MAX-streep. Gebruik originele INFINITI-
remvloeistof DOT4+ of een gelijkwaardig product.
Vermeng verschillende soorten vloeistof nooit met
elkaar.

Als vaak vloeistof moet worden bijgevuld, laat het
systeem dan grondig nakijken door een INIFINITI-
centrum of een erkend garagebedrijf.

LET OP

• INFINITI raadt aan om het bijvullen en contro-
leren van de rem- en koppelingssystemen te la-
ten uitvoeren door een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf, waar men beschikt over
de benodigde vloeistoffen en de noodzakelijk
technische kennis.

• Mors geen vloeistof op gelakte onderdelen. De
lak kan anders aangetast worden. Als u vloei-
stof morst, spoel deze dan weg met water.

Neem contact op met een INFINITI-centrum of er-
kend garagebedrijf als controle of vervanging no-
dig is.

LET OP

• Gebruik alleen Shell DCT-M1. Meng deze niet
met andere vloeistoffen.

• Als u andere versnellingsbakvloeistof dan Shell
DCT-M1 gebruikt, kan dat leiden tot een ver-
slechtering van de rijeigenschappen van de auto
en een vermindering van de levensduur van de
automatische versnellingsbak, bovendien kan
de versnellingsbak beschadigd raken, hetgeen
niet wordt gedekt door de garantie.

ALLE MODELLEN
Ga bij een INFINITI-centrum of erkend garagebe-
drijf langs wanneer onderhoud nodig is.

AUTOMATISCHE VERSNELLINGS-
BAKVLOEISTOF (ATF)

LUCHTFILTER
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REINIGEN
Als de voorruit of het achterdeurraam niet helder
worden na gebruik van de ruitensproeier of als het
ruitenwisserblad schokkerig beweegt, zit er moge-
lijk was of een soortgelijke stof op het wisserblad
of op de voorruit.

Maak de voorruit of het achterdeurraam aan de
buitenzijde schoon met een oplossing van ruiten-
sproeiervloeistof of met een zacht zeepsopje. De
voorruit of het achterdeurraam zijn schoon als zich
geen losse druppels vormen tijdens het spoelen met
schoon water.

Maak het wisserblad schoon met een oplossing van
ruitensproeiervloeistof of met een zacht zeepsopje.
Spoel het wisserblad vervolgens met schoon wa-
ter. Vervang de wisserbladen als de voorruit of het
achterdeurraam nog altijd niet schoon zijn na het
wissen met gereinigde wissers.

LET OP

• Zet na het vervangen van de ruitenwisserbla-
den de wisserarm weer in de oorspronkelijke
stand terug. Anders kunt u deze beschadigen
wanneer u de motorkap opent.

• Zorg ervoor dat het ruitenwisserblad het glas
raakt. Anders kan de arm beschadigd raken
door de winddruk.

• Open de motorkap niet wanneer de wisserarm
staat uitgeklapt anders kan de laklaag van de
motorkap beschadigd raken.

• Haal de altijd de sleutel uit het contact voordat
u aan de wissers gaat werken.

RUITENWISSER VOORRUIT
VERVANGEN

De wisserbladen verwijderen

1. Trek de wisserarm weg van de vooruit.

2. Druk op beide ontgrendelklemmetjes ➁.

3. Beweeg het wisserblad ➀ in de richting van de
pijl ➂ weg van de wisserarm ➃.

4. Verwijder het wisserblad ➀ in de richting van
de pijl ➄.

NDI1586

RUITENWISSERBLADEN
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Wisserbladen aanbrengen

1. Plaats het nieuwe wisserblad ➀ met de uitspa-
ring ➅ op het lipje ➄.

2. Klap het wisserblad ➀ in de richting van de pijl
➂ op de wisserarm totdat de klemmetjes ➁
vastklikken in de beugel ➃.

3. Zorg dat het wisserblad ➀ correct geplaatst is.

4. Klap de wisserarm weer tegen de voorruit.

RUITENWISSER ACHTERKLEP
VERVANGEN

Het wisserblad verwijderen

1. Klap de wisserarm ➃ weg van de achterruit.

2. Druk op beide ontgrendelklemmetjes ➁.

3. Klap het wisserblad ➀ in de richting van de pijl
➂ weg van de wisserarm ➃.

4. Verwijder het wisserblad ➀ in de richting van
de pijl ➄.

Een wisserblad monteren

1. Plaats het nieuwe wisserblad ➀ met de uitspa-
ring ➅ op het lipje ➄.

NDI1587

NDI1588
NDI1589
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2. Klap het wisserblad ➀ in de richting van de pijl
➂ op de wisserarm totdat de klemmetjes ➁
vastklikken in de beugel ➃.

3. Zorg dat het wisserblad ➀ correct geplaatst is.

4. Klap de wisserarm weer tegen de achterruit.

RUITENSPROEIERMONDSTUK

Als u de motorkap in de was zet, moet u ervoor zor-
gen dat er geen was in het sproeiermondstuk jA
komt. Dit kan voor verstopping of een slechte werking
van de sproeier zorgen. Verwijder was eventueel met
een naald of een pennetjejB .

WAARSCHUWING

Anti-vries is giftig en dient te worden bewaard in
duidelijk gemarkeerde flessen buiten het bereik
van kinderen.

Voeg vloeistof toe wanneer de waarschuwing voor
laag niveau ruitensproeiervloeistof op het voertui-
ginformatiedisplay verschijnt.

Voeg aan het water een ruitenreinigingsmiddel toe
voor een betere reinigingsfunctie. Voeg in de win-
ter anti-vries toe aan de sproeivloeistof. Volg voor
de mengverhouding de aanwijzingen van de fabri-
kant.

LET OP

• Verwissel deanti-vrieskoelvloeistof van demo-
tor niet met ruitensproeiervloeistof. U kunt
daarmee schade toebrengen aan de lak.

• Gebruik altijd een ruitensproeiervloeistof die
aanbevolen wordt door INFINITI.

NDI892Z

NDI1601

RUITENSPROEIERVLOEISTOF
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VOERTUIGACCU

• Houd het oppervlak van de accu schoon en
droog. Aanslag moet verwijderd worden door
deze met een oplossing van soda en water weg
te wassen.

• Zorg dat de accupolen goed schoon zijn en klem
de aansluitingen stevig vast.

• Als het voertuig gedurende minstens 30 dagen
niet gebruikt wordt, ontkoppel dan de “–” mas-
sakabel om zo ontladen van de accu te voorko-
men.

• Neem als de accu vervangen of gecontroleerd
moet worden contact op met een INFINITICen-
ter of een erkend garagebedrijf.

Waarschuwingssymbolen voor de
accu m WAARSCHUWING

➀ m
Verboden te roken

Geen open vuur
Geen vonken

Rook nooit in de buurt van de accu. Stel de accu niet bloot aan open vuur of
elektrische vonken.

➁ m Bescherm uw ogen
Ga voorzichtig met de accu om. Draag altijd een bril om de ogen te beschermen
tegen explosie of accuzuur.

➂ m
Buiten bereik van
kinderen houden

Laat kinderen nooit aan de accu komen. Houd de accu buiten bereik van
kinderen.

➃ m Accuzuur

Laat accuvloeistof niet in contact komen met huid, ogen, kleding of lakwerk. Na
het hanteren van de accu of accukap dient u uw handen onmiddellijk grondig te
wassen. Als accuzuur in contact komt met ogen, huid of kleding, spoel dan
onmiddellijk af met water gedurende tenminste 15 minuten en roep medische
hulp in. Accuvloeistof is zuur. Komt er accuzuur in uw ogen of op uw huid, dan
kunt u uw gezichtsvermogen verliezen of brandwonden oplopen.

➄ m
Houd u aan

bedieningsin-
structies

Lees, voordat u aan de accu gaat werken, zorgvuldig deze instructies om een
juiste en veilige behandeling van de accu te garanderen.

➅ m Explosief gas Waterstofgas, dat door het accuzuur wordt opgewekt, is explosief.

ACCU
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De accu controleren

De accu van de auto zit onder een kap. De kap ver-
wijderen om bij de accu te kunnen:

1. Maak de motorkapontgrendelkabel ➀ en mo-
gelijke andere kabels los van de accukap.

2. Houd de bovenkap van de accu stevig vast en
schuif de kap richting voorzijde van de auto ➁
en omhoog ➂.

3. Trek de kap omhoog en weg van de accu.

OPMERKING

Let er bij het monteren van de accukap op dat u de
kabels weer op hun oorspronkelijke plek aan-
brengt.

Onderhoudsvrije accu

Bij een onderhoudsvrije accu is het niet noodzake-
lijk om het vloeistofniveau te controleren. INFINITI
raadt echter aan om regelmatig een visuele con-
trole uit te voeren van de status van de groene indi-
catorjA (indien aanwezig). Indien deze niet zichtbaar
is, vervang de accu dan zo spoedig mogelijk.

Reïnitialisatieprocedure na opnieuw
aansluiten van de accu

Controleer na opnieuw aansluiten van de accu de
volgende zaken:

• Klokinstelling (indien aanwezig). Zie voor meer
informatie “Klok” in hoofdstuk “2. Instrumenten

en bedieningen” of het apart meegeleverde In-
structieboekje van het navigatiesysteem.

• Selecteer opnieuw de gewenste radiozenders
voor de voorkeuzeknoppen.

Modellen met Stop/Start-systeem

• Zorg ervoor dat de gebruikte accu de speciale
accu is met meer capaciteit voor opladen en
ontladen en betere prestaties tijdens de gehele
levensduur. Gebruik geen accu van een ander
type in combinatie met het Stop/Start-systeem
aangezien dit een vroegtijdige aftakeling van
deze accu kan veroorzaken of een storing in het
Stop/Start-systeem. Het wordt aanbevolen om
een originele INFINITI-accu te gebruiken. Neem
voor meer informatie contact op met een
INFINITI Center of erkend garagebedrijf.

• Als de accupool is losgekoppeld en vervolgens
weer is aangesloten (bij het vervangen van de
accu, enz.), kan zich een zekere vertraging voor-
doen voordat het Stop/Start-systeem opnieuw
geactiveerd wordt.

STARTEN MET STARTKABELS
Als u moet starten met startkabels, zie “Starten met
startkabels” in hoofdstuk “6. In geval van nood”.
Als de motor ook niet aanslaat als u startkabels
gebruikt, moet de accu waarschijnlijk worden ver-
vangen. Neem contact op met een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

NDI1590

NDI920Z
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BATTERIJ VAN SLEUTEL MET
GEÏNTEGREERDE
AFSTANDSBEDIENING/
INTELLIGENT KEY VERVANGEN
LET OP

• Zorg ervoor dat u de printplaat of batterijcon-
tacten niet aanraakt.

Onjuist afgevoerde accu's en batterijen kunnen
schade toebrengen aan het milieu. Houd u bij
het weggooien van accu's/batterijen aan de
plaatselijke regelgeving.

• De sleutel met geïntegreerde afstandsbedie-
ning/Intelligent Key is waterbestendig; wordt
hij echter nat, wrijf hem dan onmiddellijk hele-
maal droog. Open de sleutel met afstandsbe-
diening/Intelligent Key voorzichtig zoals aan-
gegeven in de afbeelding om de batterij te ver-
vangen.

• Let erop dat bij het vervangen van de batterij
geen stof of olie de afstandsbediening/Intelli-
gent Key binnendringt.

INFINITI raadt aan om de batterij te laten vervan-
gen door een INFINITI Center of een erkend gara-
gebedrijf

De batterij controleren

Druk op de knop m (VERGRENDELEN) of m
(ONTGRENDELEN).

De batterij werkt naar behoren als het accucontro-
lelampje ➀ kort oplicht.

De batterij is leeg als het accucontrolelampje ➀
niet kort oplicht. Vervang de batterij.

OPMERKING

• Als de sleutelbatterij gecontroleerd wordt bin-
nen het werkingsbereik van de auto zal een druk
op de knop m (VERGRENDELEN) of m
(ONTGRENDELEN) de auto vergrendelen of
ontgrendelen.

• Een nieuwe batterij is verkrijgbaar bij een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

De batterij vervangen

U heeft een CR 2025 3 V knoopcelbatterij nodig.

1. Haal de noodsleutel uit de sleutel (zie
“Noodsleutel” in hoofdstuk “3. Alvorens te gaan
rijden”)

2. Druk de noodsleutel ➁ in de opening in de sleu-
tel in de richting van de pijl totdat de sleutelkap
➀ opengaat. Houd terwijl u dit doet de kap ➀
niet dicht.

3. Verwijder het kapje over het batterijvakje ➀.

NPA1474

NPA1472
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4. Sla de sleutel herhaaldelijk tegen uw hand tot-
dat de batterij ➀ eruit valt.

LET OP

Houd de batterij altijd bij de randen vast. Als u de
batterij bij de aansluitcontacten vastpakt, zal deze
sneller leeg raken.

5. Breng de nieuwe batterij aan met de positieve
pool omhoog. Gebruik hiervoor een zachte doek
zonder pluisjes.

6. Zorg dat er geen pluisjes, vet of andere vervui-
ling op de batterij zit.

7. Steek de voorste lipjes van de batterijkap ➀ in
de openingen en druk erop om te sluiten.

8. Steek de noodsleutel weer in de sleutel (zie
“Noodsleutel” in hoofdstuk “3. Alvorens te gaan
rijden”).

9. Controleer of alle knoppen werken.

Neem contact op met een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf als u hulp nodig hebt bij het
vervangen van de batterij.

ZEKERINGTYPES

WAARSCHUWING

Als u een doorgebrande zekering manipuleert of
verbindt met of vervangt door een zekering met
een hogere stroomsterkte, dan kunnen de elektri-
sche kabels overbelast raken. Hierdoor kan brand
ontstaan. Er bestaat een kans op een ongeval en
letsel.

Doorgebrande zekeringen moeten vervangen wor-
den door zekeringen met dezelfde stroomsterkte,
hetgeen u kunt opmaken uit de kleur en
zekeringstroomsterkte. De zekeringwaarden vindt
u in het zekeringschema.

Als de nieuwe zekering ook doorbrandt, moet u een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf in-
schakelen om de oorzaak te achterhalen en repare-
ren.

LET OP

• Gebruik alleen zekeringen die goedgekeurd zijn
voor INFINITI-voertuigen en die de juiste
waarde hebben voor het betreffende systeem.
Gebruik alleen zekeringen met de markering
“S”. Onderdelen of systemen zouden anders
beschadigd kunnen raken.

• Gebruik nooit een zekering met een hogere of
lagere stroomsterkte dan is aangegeven op het
deksel van de zekeringkast.

NPA1473 SPA0784Z

ZEKERINGEN

Onderhoud en doe-het-zelf 8-21



De zekeringen in uw auto hebben als doel de
stroomtoevoer te onderbreken bij kortsluiting of
overbelasting. Als een zekering doorbrandt, zullen
alle onderdelen in de stroomkring en hun functies
uitvallen.

VOORDAT U EEN ZEKERING
VERVANGT

• Beveilig de auto zodat deze niet weg kan rollen.

• Zet alle systemen die stroom verbruiken uit.

• Haal de sleutel uit het contactslot.

De zekeringen zitten in verschillende zekeringkast-
jes:

• Zekeringkastje in de motorruimte aan de linker-
zijde van de auto, gezien in rijrichting.

• Zekeringkastje in de voetenruimte van de voor-
passagier.

Het zekeringschema zit op het zekeringkastje in de
voetenruimte van de voorpassagier.

MOTORRUIMTE EN BAGAGERUIMTE

WAARSCHUWING

Als de motorkap open staat en de ruitenwissers
aangezet worden, kunt u verwond raken door het
stangenstelsel van de wissers. Er bestaat dan kans
op letsel.

Zet de ruitenwissers en het contact altijd uit voor-
dat u de motorkap opent.

LET OP

• Zorg dat er geen vocht in het zekeringkastje te-
recht kan komen wanneer het open is.

• Zorg dat wanneer u het deksel sluit deze goed
op de zekeringkast zit. Insijpelend vocht of vuil
zou anders de werking van de zekeringen kun-
nen schaden

1. Open de motorkap

2. Maak het zekeringkastje droog met een doek

3. Openen: open de klemmetjes ➁.

4. Klap het deksel ➀ omhoog in de richting van de
pijl en verwijder.

NDI1591
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Sluiten:

1. Controleer of het slot correct in het deksel zit
➀.

2. Steek het deksel ➀ aan de achterzijde in de ope-
ningen ➂ op het zekeringkastje.

3. Klap het deksel omlaag ➀.

4. Haak de klemmetjes in het zekeringkastje en
maak dicht

5. Sluit de motorkap.

LET OP

Gebruik nooit een zekering met een hogere of la-
gere stroomsterkte dan is aangegeven op het dek-
sel van dezekeringkast.Hierdoor kan het elektrisch
systeem beschadigd raken of kan er brand ont-
staan.

PASSAGIERSRUIMTE
LET OP

• Gebruik nooit een zekering met een hogere of
lagere stroomsterkte dan is aangegeven op het
deksel van de zekeringkast. Hierdoor kan het
elektrisch systeem beschadigd raken of kan er
brand ontstaan.

• Zorg dat er geen vocht in het zekeringkastje te-
recht kan komen wanneer het open is.

• Zorg dat wanneer u het deksel sluit deze goed
op de zekeringkast zit. Insijpelend vocht of vuil
zou anders de werking van de zekeringen kun-
nen schaden

Openen:

1. Open het voorpassagiersportier.

2. Verwijder de vloermatten.

3. Klap de geperforeerde vloerbedekking ➀ in de
richting van de pijl.

NDI1592

NDI1593
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4. Maak het deksel ➂ los door op de klem ➁ te
drukken.

5. Klap het deksel ➂ in de richting van de pijl tot de
vergrendeling.

6. Beweeg het deksel ➂ naar voren.

OPMERKING

Het zekeringschema ➃ zit rechtsonder op het dek-
sel ➂.

Sluiten:

1. Steek het deksel ➂ aan de linkerkant van het
zekeringkastje in de houder. Het deksel ➂ klikt
vast in de houder.

2. Klap het deksel ➂ omlaag totdat deze hoorbaar
vastklikt ➁.

3. Klap de geperforeerde vloerbedekking weer te-
rug ➀.

4. Breng de vloermatten weer aan.

PLAATS VAN LAMPEN

➀ Zijrichtingaanwijzer

➁ Interieurverlichting/Kaartleeslampjes (indien
aanwezig)

➂ Dagrijverlichting en stadslichten en
richtingaanwijzer (indien aanwezig)

➃ Dimlicht/grootlicht

NDI1594

NDI1625

Plaats van lampen

LICHTEN
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➄ Grootlicht of richtingaanwijzer

➅ Afslagverlichting (indien aanwezig)

➆ Mistvoorlamp (indien aanwezig)

➇ Dagrijverlichting en stadslichten

➈ Voetenruimteverlichting (indien aanwezig)

➉ Binnenverlichting (indien aanwezig)

j11 Hooggeplaatst derde remlicht

j12 Kentekenplaatverlichting

j13 Mistachterlicht en achteruitrijlicht

j14 Remlicht

j15 Richtingaanwijzer

j16 Achterlicht

Lichteenheid voor

Halogeen:

➀ Richtingaanwijzer

➁ Dagrijverlichting en stadslicht

➂ Halogeen koplampen met dimlicht/grootlicht

➃ Zijmarkeerlicht (indien aanwezig)

➄ Reflector (indien aanwezig)

➅ Dagrijverlichting en stadslichten

LED-type:

➀ Afslagverlichting

➁ Extra grootlicht

➂ Dagrijverlichting en zijlicht en
richtingaanwijzer

➃ LED-koplampen met dimlicht/grootlicht en
adaptief koplampsysteem (indien aanwezig)

➄ Zijmarkeerlicht (indien aanwezig)

➅ Reflector (indien aanwezig)

➆ Dagrijverlichting en stadslichten

Lichteenheid achter

➀ Achterlicht

➁ Richtingaanwijzer

➂ Remlicht

➃ Achterlicht

➄ Achteruitrijlicht

➅ Mistachterlicht (alleen aan bestuurderszijde)

GLOEILAMPEN VERVANGEN

LED-lampen (indien aanwezig)

De LED-koplamp is een koplamp met poly-ellip-
soïde reflector die gebruikt maakt van een LED-
module zonder vervangbare onderdelen. Deze en
andere LED-lampen moeten vervangen worden
door een INFINITI Center of een erkend garagebe-
drijf.

NDI1613

Halogeen

NDI1614

LED-type

NDI1615
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LET OP

• Probeer nooit de LED-koplampen aan te pas-
sen of te demonteren, anders kunt u een elek-
trische schok krijgen.

• Neem als LED-lampen vervangen moeten wor-
den contact op met een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf.

Halogeengloeilamp van de koplamp
vervangen

LET OP

• De halogeengloeilamp bevat halogeengas on-
der hoge druk. De lamp kan springen als het gla-
zen omhulsel wordt bekrast of wanneer u de
lamp laat vallen.

• RAAK HET GLAS NIET AAN wanneer u de
gloeilamp beetpakt.

• Gebruik een lamp met hetzelfde typenummer
en hetzelfde wattage als de originele lamp.

• De koplamp hoeft na het vervangen van de
gloeilamp meestal niet te worden gericht. Wan-
neer u uw koplampen moet laten afstellen,
neem dan contact op met een INFINITI Center
of een erkend garagebedrijf.

• Laat de reflector niet te lang open zonder gloei-
lamp. Binnendringend stof, vocht of rook kan
het reflectievermogen van de koplamp nadelig
beïnvloeden.

Toegangsklep op voorwielkast aanbrengen/
verwijderen:

U moet de toegangsklep op de voorwielkast ver-
wijderen voordat u de halogeenkoplamp kunt ver-
vangen.

Verwijderen: zet de lichten uit, draai het stuurwiel
zodat het wiel achter de betreffende lamp naar bin-
nen gedraaid staat. Schuif de klep ➀ omhoog en
verwijder.

Aanbrengen: plaats de toegangsklep ➀ weer en
schuif omlaag totdat deze vastklikt.

De koplampen zijn van het half-geïntegreerde re-
flectortype met vervangbare (halogeen) gloeilamp.
U kunt de gloeilamp vanuit de motorruimte vervan-
gen zonder dat u de hele koplampeenheid hoeft te
verwijderen.

Neem contact op met een INFINITI Center of een
erkend garagebedrijf als u hulp nodig hebt bij het
vervangen van een gloeilamp.

Gloeilamp voor dimlicht/grootlicht vervangen:

1. Open de motorkap. Zie voor meer informatie
“Motorkapontgrendeling” in hoofdstuk “3. Alvo-
rens te gaan rijden”.

2. Ontkoppel de massakabel (—) van de accu.

3. Verwijder de betreffende toegangsklep uit de
wielkast.

4. Draai de kap van de behuizing ➀ linksom en ver-
wijder.

5. Draai de gloeilamphouder ➁ linksom en trek er-
uit

6. Haal de gloeilamp van de koplamp uit de fitting
➁.

7. Plaats de nieuwe gloeilamp in de fitting ➁.

8. Breng de fitting ➁ aan en draai rechtsom.

9. Druk op de kap van de behuizing ➀ en draai
naar rechts.

NDI1626 NDI1611
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10. Plaats de kap in de voorwielkast

11. Sluit de massakabel (—) weer aan op de accu en
sluit de motorkap.

OPMERKING

Als het regent of als u uw auto laat wassen in een
automatische wasstraat kan het gebeuren dat de
binnenkant van de lens van de buitenverlichting
tijdelijk beslaat. Oorzaak hiervan is het tempera-
tuurverschil tussen de binnenkant en de buiten-
kant van het lampglas. Dit is geen storing. Neem
als er grote druppels zichtbaar zijn contact op met
een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

Gloeilamp van richtingaanwijzer voor
vervangen (alleen systeem zonder
LED-lampen)

1. Open de motorkap. Zie voor meer informatie
“Motorkapontgrendeling” in hoofdstuk “3. Alvo-
rens te gaan rijden”.

2. Ontkoppel de massakabel (—) van de accu.

3. Draai de kap van de behuizing ➀ linksom en ver-
wijder.

4. Draai de gloeilamphouder ➁ linksom en trek er-
uit

5. Haal de gloeilamp van de koplamp uit de fitting
➁.

6. Plaats de nieuwe gloeilamp in de fitting ➁.

7. Breng de fitting ➁ aan en draai rechtsom.

8. Druk op de kap van de behuizing ➀ en draai
naar rechts.

9. Sluit de massakabel (—) weer aan op de accu en
sluit de motorkap.

BUITENVERLICHTING
Item Wattage (W)

Combinatielicht voor

Koplamp (dimlicht of
grootlicht: type H9)

14/28

Koplamp (dimlicht of
grootlicht: type LED, indien
aanwezig) *1

LED

Richtingaanwijzer voor (met
halogeenkoplampen)

24

Richtingaanwijzer voor (LED,
indien aanwezig) *1

LED

Stadslicht voorzijde *1 LED

Dagrijverlichting *1 LED

Mistvoorlamp *1 LED

Richtingaanwijzer opzij *1 LED

Instaplichtje *1 LED

Combinatielicht achter

Richtingaanwijzer*1 LED

Rem-/Achterlicht *1 LED

Achteruitrijlicht *1

Achteruitrijlicht *1

Remlicht *1 LED

Hooggeplaatst remlicht *1 LED

Kentekenplaatverlichting *1 LED

*1: Als vervanging nodig is, neem dan contact op
met een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf.

NDI1612
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INTERIEURVERLICHTING
Item Wattage

(W)

Binnenverlichting/kaartleeslampjes
(indien aanwezig)
Voetenruimteverlichting (indien
aanwezig)

5
3

Leeslampje (achterin)
Binnenverlichting — achterin (indien
aanwezig)

5
5

Leeslampjes — achter (indien aanwezig) 8

Bagageruimteverlichting (indien
aanwezig)

5

Zie bij een lekke band “Lekke band” in hoofdstuk
“6. In geval van nood”.

BANDENSPANNINGSCONTROLE-
SYSTEEM (TPMS)
Het Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
controleert de bandenspanning van alle banden. Als
het waarschuwingslampje lage bandenspanning
brandt, hebben één of meerdere banden een te lage
bandenspanning.

Het TPMS-systeem wordt alleen geactiveerd wan-
neer de auto met snelheden boven 25 km/u (16
mph) rijdt. Dit systeem kan een plotselinge daling in
de bandenspanning mogelijk niet waarnemen (bij-
voorbeeld een lekke band onder het rijden).

Voor meer informatie over het TPMS, zie “Banden-
spanningscontrolesysteem (TPMS)” in hoofdstuk
“5. Starten en rijden”.

BANDENSPANNING
Controleer de bandenspanning periodiek. Een ver-
keerde bandenspanning verkort de levensduur van
de band en heeft een nadelige invloed op de bestu-
ring van de auto. Controleer de bandenspanning
als de banden koud (COLD) zijn. De toestand van
de banden wordt aangemerkt als KOUD als de auto
3 uur of langer stil heeft gestaan of minder dan 1,6
km (1 mijl) heeft gereden. De bandenspanning in
koude toestand vindt u op de bandenspannings-
sticker.

Bij een te lage bandenspanning kan de band over-
verhit raken wat kan leiden tot interne schade. Bij
hoge snelheden kan dan het loopvlak loslaten of
kunt u een klapband krijgen.

TYPE BANDEN
LET OP

Als banden worden vervangen of verwisseld, zorg
er dan voor dat alle vier de banden dezelfde con-
structie hebben en van hetzelfde type zijn (m.a.w.
zomer-, vierseizoenen- of sneeuwbanden). U kunt
zich bij een INFINITI Center of een erkend garage-
bedrijf laten informeren over bandtypen, maten,
maximumsnelheid en beschikbaarheid.

Bij vervanging kan een nieuwe band een lagere
snelheidscategorie hebben dan de banden die ge-
monteerd zijn in de fabriek, en zijn dus wellicht niet
afgestemd op de potentiële maximumsnelheid van
uw auto. De op de band aangeduide maximum snel-
heidscategorie mag nooit worden overschreden.

Vierseizoenenbanden

INFINITI schrijft bij sommige modellen vierseizoe-
nenbanden voor omdat ze goede prestaties leveren
gedurende het hele jaar, ook op besneeuwde en
gladde wegen. Vierseizoenenbanden herkent u aan
de aanduiding ALL SEASON en/of M&S (modder
en sneeuw) op de flank van de autoband. Sneeuw-
banden hebben meer grip op sneeuw dan viersei-
zoenenbanden en zijn daardoor aan te bevelen in
sommige gebieden.

BANDEN EN WIELEN
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Zomerbanden

INFINITI schrijft bij sommige modellen zomerban-
den voor omdat ze superieure prestaties leveren op
droge wegen. De prestaties van zomerbanden lo-
pen aanzienlijk terug in sneeuw en ijs. Op de zijkant
van zomerbanden staat niet de gripkwalificatie
M&S.

Bent u van plan uw auto te gebruiken in omstan-
digheden met sneeuw en ijs, dan raadt INFINITI
sneeuwbanden of vierseizoenenbanden aan op alle
wielen.

Sneeuwbanden

Als het nodig is sneeuwbanden te monteren, moet
u banden kiezen waarvan maat en draagvermogen
overeenkomen met die van de oorspronkelijk ge-
monteerde banden. Doet u dit niet, dan kan dit de
veiligheid en de rijeigenschappen van de auto na-
delig beïnvloeden.

Sneeuwbanden hebben over het algemeen een la-
gere snelheidscategorie dan de banden die in de fa-
briek gemonteerd zijn en zullen dus niet altijd afge-
stemd zijn op de potentiële maximumsnelheid van
uw auto. De op de band aangeduide maximum snel-
heidscategorie mag nooit worden overschreden. De
te monteren sneeuwbanden dienen op alle vier de
wielen van dezelfde maat en hetzelfde merk te zijn
en moeten dezelfde constructie en hetzelfde pro-
fiel hebben.

Voor extra grip op gladde wegen is het raadzaam
spijkerbanden te gebruiken. In sommige landen zijn
deze echter door de wet verboden. Informeer

daarom eerst of u dergelijke banden wel mag mon-
teren. Spijkerbanden hebben op nat of droog weg-
dek mogelijk meer grip en de kans op glijden is mo-
gelijk minder dan bij normale winterbanden.

Modellen met vierwielaandrijving (4WD)

LET OP

• Zorg ervoor dat alle vier de banden dezelfde
maat hebben, van hetzelfde merk zijn en de-
zelfde constructie (diagonaal, diagonaalgordel
of radiaal) en hetzelfde profiel hebben. Als dat
niet zo is, kan dat leiden tot een verschil in om-
trek tussen de banden op de vooras en de ban-
den op de achteras, waardoor de banden ex-
treem zullen slijten en de versnellingsbak, de
tussenbak en de differentieeltandwielen be-
schadigd zullen raken.

• Gebruik ALLEEN reservewielen met de specifi-
catie voor modellen met vierwielaandrijving.

Bemerkt u ernstige slijtage aan de banden, dan is
het raadzaam om alle vier de banden te vervangen
door nieuwe banden van dezelfde maat en con-
structie. Controleer ook de bandenspanning en
wieluitlijning en corrigeer deze indien nodig. Neem
contact op met een INFINITI Center of een erkend
garagebedrijf.

SNEEUWKETTINGEN
Het gebruik van sneeuwkettingen kan verboden
zijn op basis van lokale regelgeving. Controleer
eerst de lokale wetgeving voordat u sneeuwkettin-
gen monteert. Sneeuwkettingen moeten de juiste
maat hebben voor de banden van uw auto en moe-

ten worden gemonteerd volgens de aanwijzingen
van de fabrikant van de sneeuwkettingen.

Gebruik kettingspanners als dit door de fabrikant
van de sneeuwkettingen wordt aanbevolen. Losse
kettingeinden moeten worden vastgemaakt of ver-
wijderd, om schade aan de carrosserie te voorko-
men. Probeer uw auto zo mogelijk niet volledig te
beladen wanneer u sneeuwkettingen gebruikt. Rijd
bovendien met gematigde snelheid. Anders kan de
auto beschadigd raken en worden de wegligging en
het stuurgedrag negatief beïnvloed.

Sneeuwkettingen mag u alleen om de voorwielen
aanbrengen, niet om de achterwielen.

Monteer sneeuwkettingen nooit op een compact
reservewiel (UITSLUITEND VOOR TIJDELIJK GE-
BRUIK).

Rijd niet met sneeuwkettingen op geasfalteerde
wegen die sneeuwvrij zijn. Wanneer u in dergelijke
omstandigheden met sneeuwkettingen rijdt, kan
dit de verschillende mechanismen van de auto be-
schadigen als gevolg van overbelasting.
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BANDEN ROULEREN

INFINITI raadt aan de banden elke 5.000 km
(3.000 mijl) te rouleren bij een model met vierwie-
laandrijving (4WD) of elke 10.000 km (6.000 mijl)
bij een model met tweewielaandrijving (2WD). Het
juiste tijdstip voor het omwisselen van de banden is
echter afhankelijk van uw rijgewoonten en de con-
ditie van het wegdek. Zie voor meer informatie
“Lekke band” in hoofdstuk “6. In geval van nood”
over het vervangen van banden.

WAARSCHUWING

• Pas na het rouleren van de banden de banden-
spanning aan.

• Een verkeerde bandkeuze, montage, verzor-
ging of onderhoud kan de veiligheid negatief
beïnvloeden, met kans op ongevallen en letsel.
Wanneer u twijfels hebt, informeer dan bij een
INFINITI Center, of bij een erkend garagebe-
drijf, of bij de bandenfabrikant.

Bandenspanningscontrolesysteem
(TPMS)

Het TPMS moet gereset worden nadat de banden
gerouleerd zijn. Zie voor informatie over de reset-
procedure “Bandenspanningscontrolesysteem
(TPMS)” in hoofdstuk “5. Starten en rijden”.

SLIJTAGE EN SCHADE AAN DE
BANDEN

➀ : Slijtage-indicator

➁ : Locatieaanduiding van slijtage-indicator

Controleer de banden regelmatig op slijtage,
scheurtjes, uitstulpingen en voorwerpen die in het
profiel bekneld zitten. Blijkt daarbij iets niet in orde
te zijn, vervang de band dan onmiddellijk.

De in de fabriek gemonteerde banden hebben een
slijtage-indicator. Wanneer de slijtage-indicator
zichtbaar wordt, moet de band worden vervangen.

Verkeerd onderhoud van een band kan leiden tot
ernstig lichamelijk letsel. Als een band moet wor-

den gerepareerd, neem dan contact op met een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf.

LEEFTIJD VAN DE BAND
Gebruik nooit een band die ouder is dan zes jaar,
ook als hij nog nooit is gebruikt.

De kwaliteit van oudere en/of veelgebruikte ban-
den wordt minder. Laat uw wielen regelmatig con-
troleren en uitbalanceren door een reparatiebedrijf
of een INFINITI Center of een erkend garagebedrijf
als u dat wenst.

VERVANGEN VAN BANDEN EN
WIELEN

WAARSCHUWING

Monteer nooit een vervormd wiel, ook niet indien
gerepareerd. Dergelijke wielen of banden kunnen
structurele schade hebben en plotseling defect ra-
ken.

Vervang een band altijd door een exemplaar met
dezelfde maat, snelheidscategorie en draagvermo-
gen als die van de oorspronkelijk gemonteerde
band. (Zie “Wielen en banden” in hoofdstuk
“9. Technische informatie” voor de aanbevolen ty-
pen en maten banden en wielen.) Het gebruik van
banden die niet zijn aanbevolen of banden van ver-
schillende merken, constructie (diagonaal, diago-
naalgordel of radiaal) of loopvlakprofielen kan een
nadelig effect hebben op het weggedrag, het rem-
gedrag, de besturing, de bodemvrijheid, de speling
tussen carrosserie en band, de speling voor
sneeuwkettingen, het bandenspanningscontro-

SDI1662Z

SDI1663Z
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lesysteem (TPMS), de afstelling van de snelheids-
meter, de afstelling van de koplampen en de bum-
perhoogte. Sommige van deze effecten kunnen lei-
den tot ongelukken en mogelijk tot ernstig
persoonlijk letsel.

Als de wielen om een of andere reden worden ver-
vangen, monteer dan wielen die dezelfde offset
hebben als de oude. Wielen met een andere offset
kunnen voortijdige bandslijtage, mogelijk slechter
weggedrag en/of interferentie met de remschij-
ven/trommels veroorzaken. De remwerking kan
hierdoor achteruit gaan en/of de remvoeringen of
remblokken kunnen sneller gaan slijten.

Controleer het volgende voor het TPMS:

WAARSCHUWING

• Wanneer er een reservewiel wordt gemonteerd
of een wiel wordt vervangen, zal het TPMS niet
functioneren en gaat het waarschuwings-
lampje lage bandenspanning gedurende onge-
veer 1 minuut knipperen. Het lampje blijft na 1
minuut branden. Neem zo snel mogelijk contact
op met een INFINITICenter of een erkend gara-
gebedrijf om de band te vervangen en/of het
systeem te resetten.

• Als de banden worden vervangen door banden
die niet oorspronkelijk door INFINITI zijn voor-
geschreven, kan dit de juiste werking van het
TPMS verstoren.

WIELBALANS
Slecht uitgebalanceerde wielen kunnen het wegge-
drag en de levensduur van de banden nadelig beïn-
vloeden. Wielen kunnen ook bij normaal gebruik uit
balans raken. Daarom moeten ze, zo nodig, uitge-
balanceerd worden.

REPARATIESET VOOR LEKKE
BANDEN (indien aanwezig)

Het reparatieset voor lekke banden wordt in plaats
van een reservewiel bij de auto meegeleverd. De
reparatieset voor lekke banden moet worden ge-
bruikt om tijdelijk een klein lek in de band te repa-
reren. Neem zo snel mogelijk contact op met een
INFINITI Center of een erkend garagebedrijf om de
band te laten controleren en repareren/vervangen.

LET OP

Gebruik de reparatieset voor lekke banden niet on-
der de volgende omstandigheden. Neem contact
op met een INFINITI Center, een erkend garagebe-
drijf, of de wegenwacht.

• wanneer de houdbaarheidsdatum van de
afdichtvloeistof is verlopen (aangegeven op de
sticker aan de onderkant van de verpakking)

• als de scheur of het gaatje ongeveer 4 mm (0,16
in) of groter is

• als de zijkant van de band beschadigd is

• als u met het voertuig hebt gereden met een
aanzienlijk lege band

• als de band volledig verschoven is binnen of bui-
ten de velg

• als de velg van de band is beschadigd

• als twee of meer banden lek zijn

Zie “Lekke band” in hoofdstuk “6. In geval van nood”
voor meer details.
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De volgende waarden geven de verschillende inhoudsmaten bij benadering weer. De werkelijke inhoudsmaten kunnen hier iets van afwijken. Volg voor het
opnieuw vullen de procedures uit hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf” om de juiste vulhoeveelheden te bepalen.

Vloeistoftype Inhoud (bij benadering)

Aanbevolen Vloeistoffen//SmeermiddelenMetrische
maateen-

heid

Amerikaanse
maateen-

heid

Engelse
maateen-

heid

Brandstof
50 L

(4WD: 56 L)

13,2 gal
(4WD:

14,8 gal)

11 gal
(4WD: 12,3

gal)
– Zie “Brandstofinformatie” verderop in dit hoofdstuk.

Motorolie (*)
De vermelde inhoudsmaten gelden voor opnieuw vullen tijdens een motorolieverversing. *: Zie
“De motorolie verversen en het oliefilter vervangen” in hoofdstuk “8. Onderhoud en doe-het-zelf”
voor meer informatie.
1.6L en 2.0L benzinemotor:
– Originele INFINITI-motorolie, viscositeit SAE 0W-30
– Gebruik de motorolie genoemd in MB229.5 als gelijkwaardig product
– Zie voor het SAE-viscositeitsnummer, “Aanbevolen SAE-viscositeitsnummer” verderop in dit

hoofdstuk
1.5L en 2.2L dieselmotor:
– Total Quartz INEO MC3 5W-30 (viscositeit SAE 5W-30, ACEA C3)
– Gebruik de motorolie genoemd in MB229.51 als gelijkwaardig product
– Zie voor het SAE-viscositeitsnummer, “Aanbevolen SAE-viscositeitsnummer” verderop in dit

hoofdstuk

Afvoeren en opnieuw vullen

Met
vervanging
oliefilter

1.6L benzine 5.8 L 6,1 qt 5,1 qt

2.0L benzine 5,6 L 6 qt 5 qt

1.5L diesel 4,5 L 4,8 qt 4 qt

2.2L diesel 6.5 L 6,9 qt 5,7 qt

AANBEVOLEN VLOEISTOFFEN/SMEERMIDDELEN EN INHOUDSMATEN
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Vloeistoftype Inhoud (bij benadering)

Aanbevolen Vloeistoffen//SmeermiddelenMetrische
maateen-

heid

Amerikaanse
maateen-

heid

Engelse
maateen-

heid

Motorkoelvloeistof
Inclusief reservoir

1.6L benzine
(handgescha-
kelde
versnel-
lingsbak)

6,6 L 7 qt 5/8 qt

– Originele INFINITI-motorkoelvloeistof of gelijkwaardig in kwaliteit
BASF Glysantin® G40®

– Gebruik originele INFINITI-motorkoelvloeistof of andere vloeistof gelijkwaardig in kwaliteit
om mogelijke corrosie van aluminium in het motorkoelsysteem te voorkomen door het
gebruik van niet-originele motorkoelvloeistof. Houd er rekening mee dat reparaties van het
motorkoelsysteem die het gevolg zijn van het gebruik van niet-originele motorkoelvloeistof
mogelijk niet zijn gedekt door de garantie, ook al doen deze zich voor binnen de geldige
garantietermijn.

1.6L benzine
(automatische
versnel-
lingsbak)

7.6 L 8 qt 6,7 qt

2.0L benzine 7,6 8,1 qt 6,7 qt
1.5L diesel
(handgescha-
kelde
versnel-
lingsbak)

6,3 L 6,7 qt 5,5 qt

1.5L diesel
(automatische
versnel-
lingsbak)

7,3 7,7 qt 6,4 qt

2.2L diesel 9.6 L 10,1 qt 8,5 qt
Automatische
versnellingsbakvloeistof
(ATF)

1.6L benzine 5.91 L 6,25 qt 5,2 qt

– Shell DCT-M1
2.0L benzine 6.21 L 6,6 qt 5,5 qt
1.5L diesel 5.74 L 6 qt 5,1 qt
2.2L diesel 6.21 L 6,6 qt 5,5 qt
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Vloeistoftype Inhoud (bij benadering)
Aanbevolen Vloeistoffen//SmeermiddelenMetrische

maateenheid
Amerikaanse
maateenheid

Engelse
maateenheid

Handgeschakelde versnellingsbakolie 2.2 L 2,3 qt 2 qt – Esso versnellingsbakolie MB317

Remvloeistof
Vul bij tot het juiste vloeistofniveau volgens
de instructies in hoofdstuk “8. Onderhoud
en doe-het-zelf”.

– Originele INFINITI-remvloeistof DOT4+ of een gelijkwaardig product.
– Vermeng verschillende soorten vloeistof nooit met elkaar.

Differentieelolie 0.74L 0,8 qt 0,65 qt – Castrol BOT 355 75W-85
Universeel vet — — — – NLGI Nr. 2 (lithiumzeepbasis)

Koelmiddel voor airconditioningsysteem — — —
– Voor Europa: HFO-1234yf (R-1234yf)

Behalve Europa: HFC134a (R134a)
Smeermiddel voor
airconditioningsysteem

— — — – INFINITI A/C-systeemolie Type S of een gelijkwaardig product
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BRANDSTOFINFORMATIE

Benzinemotor

LET OP

Gebruik geen loodhoudende benzine. Door lood-
houdende benzine te gebruiken kan de driewegka-
talysator ernstig worden beschadigd.

Compatibele brandstoffen voor benzinemotoren

De benzinemotoren zijn compatibel met de huidige en
toekomstige Europese normen voor biobrandstoffen.

m Benzine conform de norm EN228 en
gemengd met een biobrandstof conform
de norm EN15376.

m
Model met 1.6L benzinemotor:

Gebruik LOODVRIJE SUPERbenzine met een oc-
taangetal (RON) van ten minste 95.

Voor voertuigen met handgeschakelde versnel-
lingsbak: Als er geen loodvrije superbenzine be-
schikbaar is, kan er tijdelijk NORMALE LOOD-
VRIJE benzine met een octaangetal van 91 (RON)
of hoger worden gebruikt, maar alleen als de vol-
gende voorzorgsmaatregelen in acht worden ge-
nomen:

• Vul de brandstoftank slechts gedeeltelijk met
loodvrije normale benzine, en vul zo snel moge-
lijk bij met loodvrije superbenzine.

• Rijd niet te hard en vermijd plotselinge accelera-
ties.

Voor voertuigen met automatische versnellings-
bak: Als er geen loodvrije superbenzine beschikbaar
is, kan er tijdelijk NORMALE LOODVRIJE benzine
met een octaangetal van 93 (RON) of hoger wor-
den gebruikt, maar alleen als de volgende voor-
zorgsmaatregelen in acht worden genomen:

• Vul de brandstoftank slechts gedeeltelijk met
loodvrije normale benzine, en vul zo snel moge-
lijk bij met loodvrije superbenzine.

• Rijd niet te hard en vermijd plotselinge accelera-
ties.

Gebruik loodvrije superbenzine voor maximale
rijprestaties.

Model met 2.0L benzinemotor:

Gebruik LOODVRIJE SUPERbenzine met een oc-
taangetal (RON) van ten minste 95.

Als er geen loodvrije superbenzine beschikbaar is,
kan er tijdelijk NORMALE LOODVRIJE benzine
met een octaangetal van 93 (RON) of hoger wor-
den gebruikt, maar alleen als de volgende voor-
zorgsmaatregelen worden genomen:

• Vul de brandstoftank slechts gedeeltelijk met
loodvrije normale benzine, en vul zo snel moge-
lijk bij met loodvrije superbenzine.

• Rijd niet te hard en vermijd plotselinge accelera-
ties.

Gebruik loodvrije superbenzine voor maximale
rijprestaties.

Dieselmotor*
Compatibele brandstoffen voor dieselmotoren

De dieselmotoren zijn compatibel met de huidige en
toekomstige Europese normen voor biobrandstoffen.

m
Dieselbrandstof conform de norm EN590
en gemengd met een biobrandstof
conform de norm EN14214 (bevat tus-
sen 0 en 7% methylesters van vetzuren).

Diesel met een cetaangetal van meer dan 50 en
een zwavelgehalte van minder dan 10 ppm
(EN590) moet gebruikt worden.

Als u andere brandstof gebruikt dan hier aangege-
ven, kan er witte rook uit de uitlaat komen.

* Wanneer er twee soorten dieselbrandstof be-
schikbaar zijn, gebruik dan zomer- of winter-
brandstof aan de hand van de volgende tempe-
ratuuromstandigheden.

• Boven −7°C (20°F) ... Zomertype diesel-
brandstof.

• Onder −7°C (20°F) ... Wintertype diesel-
brandstof.

LET OP

• Gebruik nooit huisbrandolie, benzine of andere
soorten brandstof in uw dieselmotor. Als u die
wel zou gebruiken of toevoegen aan de diesel
kan dat leiden tot storingen in de motor.

• Gebruik geen zomerbrandstof bij temperaturen
lager dan −7°C (20°F). Door de lage temperatu-
ren stolt de paraffine in de brandstof. Hierdoor
kan de motor minder soepel gaan lopen.
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AANBEVOLEN
SAE-VISCOSITEITSNUMMER

Benzinemotorolie

Bij voorkeur 0W-30.

Wanneer 0W-30 niet beschikbaar is, selecteer dan
een voor de buitentemperatuur geschikte viscosi-
teit aan de hand van het schema.

Buitentemperatuurbereik
Verwacht tot aan de volgende olieverversing

BENZINEMOTOROLIE

m
JVT0428X

Dieselmotorolie

Bij voorkeur 5W-30.

Wanneer 5W-30 niet beschikbaar is, selecteer dan
een voor de buitentemperatuur geschikte viscosi-
teit aan de hand van het schema.

Buitentemperatuurbereik
Verwacht tot aan de volgende olieverversing

DIESELMOTOROLIE

m
JVT0441X

KOELVLOEISTOF EN SMEERMIDDEL
VOOR AIRCONDITIONINGSYSTEEM
Het airconditioningsysteem van uw auto moet
worden gevuld met het koelmiddel HFO-1234yf
(R-1234yf) (voor Europa), of HFC134a (R-134a)
(behalve Europa) en het smeermiddel INFINITI
A/C-systeemolie type S of een gelijkwaardig pro-
duct.

LET OP

Bij gebruik van andere koelmiddelen of smeermid-
delen kan ernstige schade ontstaan en zal mogelijk
het gehele airconditioningsysteem vervangen
moeten worden.

In veel landen en regio's is de emissie van koelmid-
delen in de atmosfeer verboden. Het koelmiddel
HFO-1234yf (R-1234yf) (voor Europa), of
HFC134a (R-134a) (behalve Europa) in uw auto
zal geen schade toebrengen aan de ozonlaag. Wel
kan het in geringe mate bijdragen aan het broeikas-
effect. INFINITI raadt aan het koelmiddel terug te
winnen en te recyclen. Neem contact op met een
INFINITICenter of een erkend garagebedrijf als uw
aircosysteem onderhoud nodig heeft.
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Model 1.6L Benzine 2.0L Benzine 1.5L Diesel 2.2L Diesel
Type Benzine, 4-takt Benzine, 4-takt Diesel, 4-takt Diesel, 4-takt
Cilinderopstelling 4-cilinder in lijn 4-cilinder in lijn 4-cilinder in lijn 4-cilinder in lijn

Boring x Slag mm (in)
83,0 x 73,7
(3,268 x 2,902)

83,0 x 92,0
(3,268 x 3,622)

76,0 x 80,5
(2,992 x 3,169)

83,0 x 99,0
(3,268 x 3,897)

Cilinderinhoud cm3 (cu in) 1.595 (97,38) 1.991 (121,55) 1.461 (89,15) 2.143 (130,77)
Stationair toerental omw/min

MT 700 — 850 ± 50 750
DCT in N-stand 700 700 — —

Ontstekingstijdstip (BDP) graden

MT
-10°CA t/m +35°CA BTDC
bij 750 omw/min

— — —

DCT in N-stand
-10°CA t/m +35°CA BTDC
bij 700 omw/min

-10°CA t/m +35°CA BTDC
bij 700 omw/min

— —

Bougie Standaard Met platina punten Met platina punten — —
Elektrodenafstand mm (in) 0,7 (0,028) 0,7 (0,028) — —
Aandrijving nokkenas Distributieketting Distributieketting Distributieriem Distributieketting

MOTOR
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GT-modellen en Sport-modellen:

Item Offset in (mm) Maat

Wiel

1,50 (38) 6,5J x 17

1,81 (46) 7,0J x 18

1,71 (43,5) 8,0J x 19

Bandenmaat
215/60 R17 96V
235/50 R18 97V*
235/45 R19 95V*

* : Gebruik van sneeuwkettingen is NIET toegestaan.

All Road-modellen:

Item Offset in (mm) Maat

Wiel

1,50 (38)
6,5J x 17

(staal)

1,61 (41)
7,0J x 18

(lichtmetaal)

1,71 (43,5)
8,0J x 19

(lichtmetaal)

Bandenmaat
215/60 R17 96V
235/50 R18 97V*
235/45 R19 95V*

* : Gebruik van sneeuwkettingen is NIET toegestaan.

Afmeting Model in (mm)

Totale lengte 174,2 (4425)

Totale breedte (incl. spiegels) 82,0 (2083)

Totale hoogte GT zonder dakrails 58,9 (1495)

GT met dakrails 59,5 (1510)

Sport zonder dakrails 58,1 (1475)

Sport met dakrails 58,7 (1490)

Allroad zonder dakrails 58,7 (1515)

Allroad met dakrails 61,2 (1530)

Spoorbreedte vóór GT 17” wielen 61,9 (1572)

GT 18” wielen 61,3 (1556)

GT 19” wielen 61,5 (1561)

Sport 17” wielen 62 (1574)

Sport 19” wielen 61,5 (1563)

Allroad 17” wielen 61,7 (1566)

Allroad 18” wielen 61,5 (1561)

Spoorbreedte achter GT 17” wielen 61,9 (1573)

GT 18” wielen 61,2 (1555)

GT 19” wielen 61,7 (1566)

Sport 17” wielen 62,2 (1580)

Sport 19” wielen 61,7 (1567)

Allroad 17” wielen 62,0 (1574)

Allroad 18” wielen 61,7 (1566)

Wielbasis 106,3 (2700)

WIELEN EN BANDEN AFMETINGEN
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Gaat u op reis in het buitenland , controleer dan
eerst of daar wel de juiste brandstof voor uw auto
verkrijgbaar is. Het gebruik van brandstof met een
laag octaangetal kan schade aan de motor veroor-
zaken. Controleer daarom of de vereiste brandstof
verkrijgbaar is waar u op reis gaat. Raadpleeg het
begin van dit hoofdstuk voor aanvullende informa-
tie over de aanbevolen brandstof.

Informeer, bij het overschrijven van uw voertuig-
kenteken naar een ander land, staat, provincie of
district, altijd eerst bij de plaatselijke overheid of de
auto aan de vereisten voldoet. In sommige gevallen
voldoet de auto inderdaad niet aan de eisen. Het is
dan noodzakelijk een aanpassing aan te brengen
om deze geldende eisen tegemoet te komen. Soms
zal het bovendien niet mogelijk zijn om de auto aan
de eisen aan te passen.

Wetgeving met betrekking tot de veiligheid van au-
to's en de samenstelling van uitlaatgassen is per
land verschillend. De voertuigspecificaties kunnen
daarom variëren.

Als u een auto meeneemt en registreert in een an-
der land, bent u als eigenaar verantwoordelijk voor
eventuele aanpassingen, vervoer, registratie en
eventuele bijkomende kosten. INFINITI aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor ongemakken die deze
procedures met zich mee kunnen brengen.

Het is verboden om het voertuigidentificatienum-
mer (VIN) te bedekken, verven, solderen, snijden,
wijzigen of verwijderen.

VOERTUIGIDENTIFICATIE-/
CERTIFICERINGSSTICKER (indien
aanwezig)

➀ Typegoedkeuringsnummer

➁ Voertuigidentificatienummer (VIN)

➂ Maximum voertuiggewicht

➃ Maximum treingewicht

➄ Maximaal gewicht op vooras

➅ Maximaal gewicht op achteras

➀ Nationaal typegoedkeuringsnummer

➁ Voertuigidentificatienummer (VIN)

➂ Maximum voertuiggewicht

➃ Maximum treingewicht

➄ Maximaal gewicht op vooras

➅ Maximaal gewicht op achteras

Deze sticker zit op de middenstijl aan de linkerkant
of rechterkant van de auto, afhankelijk van het land
waarin de auto verkocht is.

NTI335

Voor Europa

NTI336

Voor Rusland

REGISTRATIE OF REIZEN IN HET
BUITENLAND

VOERTUIGIDENTIFICATIE
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VOERTUIGIDENTIFICATIENUMMER-
PLAATJE (VIN)

Het voertuigidentificatienummerplaatje is beves-
tigd zoals afgebeeld.

VOERTUIGIDENTIFICATIENUMMER
(VIN)

Het voertuigidentificatienummer is op de afge-
beelde plek in de motor geslagen.

MOTORSERIENUMMER
Het nummer is zoals afgebeeld in de motor gesla-
gen.

BANDENSPANNINGSSTICKER

De bandenspanning in koude toestand staat ver-
meld op de bandenspanningssticker op de
middenstijl aan bestuurderszijde.

JVT0352XZ

NTI314

NDI1621

1.6L en 2.0L benzinemotoren

NTI099Z

1.5L dieselmotor

NDI1643

2,2L dieselmotor

NTI315
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SPECIFICATIESTICKER VOOR
AIRCONDITIONING

De specificatiesticker airconditioningsysteem is
aan de binnenkant van de motorkap aangebracht
zoals afgebeeld.

Voor landen die zich schikken naar VN Reglement
Nr.10 of gelijkwaardig:

De installatie van een RF-zender in de auto kan van
invloed zijn op elektrische apparatuur en systemen.
Raadpleeg een INFINITI Center of erkend garage-
bedrijf voor voorzorgsmaatregelen of speciale aan-
wijzingen betreffende de installatie. Op verzoek zal
uw INFINITI Center of erkend garagebedrijf gede-
tailleerde informatie (frequentieband, voeding,
stand van de antenne, installatierichtlijnen, enz.)
verschaffen die betrekking heeft op de installatie.

NTI316

Voor Europa

NTI330

Behalve Europa

RF-ZENDER INSTALLEREN
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Alle producten met radio- of audiofrequentie die op de modellen van INFINITI zijn gemonteerd, voldoen aan de vereisten van de R&TTE-richtlijn.

GOEDKEURING RADIOFREQUENTIES
Alle apparatuur die werkt op radiofrequenties en die tijdens de productie op de reeks voertuigen gemonteerd is, voldoet aan de vereisten van de Richtlijn
Radioapparatuur (RED) 2014/53/EU

De landen waar deze richtlijn geldig is of die deze accepteren zijn: Albanië, Oostenrijk, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechische Repu-
bliek, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Frans-Guyana, Georgië, Duitsland, Griekenland, Guadeloupe, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Kosovo, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Réunion, Roeme-
nië, Saint Pierre & Miquelon, San Marino, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Tuvalu, Verenigd Koninkrijk.

RADIOFUNCTIES IN HET VOERTUIG

Frequentiebereik Technologie Elektrisch/magnetisch veld

125 kHz (119 – 135 kHz) Transponderring sleutelloos
portieropeningssysteem

≤ 42 dBμA/m bij 10m

433 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Bandenspanningscontrole ≤ 10 mW e.r.p.

433,92 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Sleutelloos portieropeningssysteem ≤ 10 mW e.r.p.

20 kHz (9 – 90 kHz) Keyless Go-systeem ≤ 72 dBμA/m bij 10m

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 Band I (3G) ≤ 24 dBm e.i.r.p.

24,05 – 24,25 GHz 24 GHz ISM Radar ≤ 100 mW e.i.r.p.

24,25 – 26,65 GHz 24 GHz UWB Radar ≤ -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. mean
≤ 0 dBm/50 MHz e.i.r.p. peak

76 – 77 GHz 77 GHz Radar ≤ 55 dBm e.i.r.p.

RADIOGOEDKEURINGSNUMMER EN INFORMATIE
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INTELLIGENT KEY- OF
SLEUTELLOOS
PORTIEROPENINGSSYSTEEM

NTI320

Voor Europa

NTI370

Voor Rusland
NTI371

Voor Rusland
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NTI372

Voor Oekraïne
NTI373

Voor Oekraïne
NTI374

Voor Oekraïne
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BANDENSPANNINGSCONTROLE-
SYSTEEM (TPMS) (zender)

NTI321

Voor Europa

NTI333

Voor Rusland

NTI375

Voor Oekraïne

NTI376

Voor Oekraïne
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BRANDSTOFINFORMATIE

Benzinemotor
Compatibele brandstoffen voor benzinemotoren

De benzinemotoren zijn compatibel met de huidige en
toekomstige Europese normen voor biobrandstoffen.

m Benzine conform de norm EN228 en
gemengd met een biobrandstof conform
de norm EN15376.

m
LET OP

Gebruik geen loodhoudende benzine. Door lood-
houdende benzine te gebruiken kan de driewegka-
talysator ernstig worden beschadigd.

Model met 1.6L benzinemotor:

Gebruik LOODVRIJE SUPERbenzine met een oc-
taangetal (RON) van ten minste 95.

Voor voertuigen met handgeschakelde versnel-
lingsbak: Als er geen loodvrije superbenzine be-
schikbaar is, kan er tijdelijk NORMALE LOOD-
VRIJE benzine met een octaangetal van 91 (RON)
of hoger worden gebruikt, maar alleen als de vol-
gende voorzorgsmaatregelen in acht worden ge-
nomen:

• Vul de brandstoftank slechts gedeeltelijk met
loodvrije normale benzine, en vul zo snel moge-
lijk bij met loodvrije superbenzine.

• Rijd niet te hard en vermijd plotselinge accelera-
ties.

Voor voertuigen met automatische versnellings-
bak: Als er geen loodvrije superbenzine beschikbaar
is, kan er tijdelijk NORMALE LOODVRIJE benzine
met een octaangetal van 93 (RON) of hoger wor-
den gebruikt, maar alleen als de volgende voor-
zorgsmaatregelen in acht worden genomen:

• Vul de brandstoftank slechts gedeeltelijk met
loodvrije normale benzine, en vul zo snel moge-
lijk bij met loodvrije superbenzine.

• Rijd niet te hard en vermijd plotselinge accelera-
ties.

Gebruik loodvrije superbenzine voor maximale
rijprestaties.

Model met 2.0L benzinemotor:

Gebruik LOODVRIJE SUPERbenzine met een oc-
taangetal (RON) van ten minste 95.

Als er geen loodvrije superbenzine beschikbaar is,
kan er tijdelijk NORMALE LOODVRIJE benzine
met een octaangetal van 93 (RON) of hoger wor-
den gebruikt, maar alleen als de volgende voor-
zorgsmaatregelen worden genomen:

• Vul de brandstoftank slechts gedeeltelijk met
loodvrije normale benzine, en vul zo snel moge-
lijk bij met loodvrije superbenzine.

• Rijd niet te hard en vermijd plotselinge accelera-
ties.

Gebruik loodvrije superbenzine voor maximale
rijprestaties.

Dieselmotor*
Compatibele brandstoffen voor dieselmotoren

De dieselmotoren zijn compatibel met de huidige en
toekomstige Europese normen voor biobrandstoffen.

m
Dieselbrandstof conform de norm EN590
en gemengd met een biobrandstof
conform de norm EN14214 (bevat tus-
sen 0 en 7% methylesters van vetzuren).

Diesel met een cetaangetal van meer dan 50 en
een zwavelgehalte van minder dan 10 ppm
(EN590) moet gebruikt worden.

Als u andere brandstof gebruikt dan hier aangege-
ven, kan er witte rook uit de uitlaat komen.

* Wanneer er twee soorten dieselbrandstof be-
schikbaar zijn, gebruik dan zomer- of winter-
brandstof aan de hand van de volgende tempe-
ratuuromstandigheden.

• Boven −7°C (20°F) ... Zomertype diesel-
brandstof.

• Onder −7°C (20°F) ... Wintertype diesel-
brandstof.

LET OP

• Gebruik nooit huisbrandolie, benzine of andere
soorten brandstof in uw dieselmotor. Als u die
wel zou gebruiken of toevoegen aan de diesel
kan dat leiden tot storingen in de motor.

• Gebruik geen zomerbrandstof bij temperaturen
lager dan −7°C (20°F). Door de lage temperatu-
ren stolt de paraffine in de brandstof. Hierdoor
kan de motor minder soepel gaan lopen.

INFORMATIE VOOR BIJ HET
TANKSTATION



AANBEVOLEN MOTOROLIE
Zie “Aanbevolen vloeistoffen/smeermiddelen en
inhoudsmaten” in hoofdstuk “9. Technische infor-
matie”.

BANDENSPANNING IN KOUDE
TOESTAND
Zie de bandenspanningssticker op de middenstijl
aan bestuurderszijde.

ZORG VOOR HET MILIEU
m

Vandaag de dag gaat INFINITI ver met het nako-
men van de verantwoordelijkheid ter bescherming
en behoud van het milieu. Binnen INFINITI bevor-
deren we de beste gewoontes, op elk terrein en op
elk werkgebied.

NALEVING BIJ ELKE STAP
INFINITI richt zich op het hergebruiken, recyclen en
terugwinnen van onderdelen van afgedankte voer-
tuigen, in overeenstemming met de europese wet-
geving (Richtlijn voor End of Life Vehicles).

ONZE VOERTUIGEN WORDEN
GEBOUWD MET RECYCLING IN
GEDACHTEN
In onze productie-, verkoop- en servicehandelingen
en in de verwijdering van afgedankte voertuigen
(ELV) wordt dagelijks de nadruk gelegd op de ver-
mindering van afvalstortplaatsen, uitstoot, het be-
houd van natuurlijke hulpbronnen en het verbete-
ren van recyclingactiviteiten.

Ontwerpfase

Om de negatieve effecten op het milieu te beper-
ken zijn de afvalstoffen van uw INFINITI voertuig
tot 95% terug te winnen. We markeren de onder-
delen om demontage en recycling te vergemakkelij-
ken en om gevaarlijke stoffen te verminderen. Met
zorg controleren en beheren we riskante stoffen.
We hebben het cadmium, kwik en lood in uw
INFINITI voertuig al verlaagd tot een minimum.

INFINITI verwerkt gerecycled materiaal in uw voer-
tuig en zoekt mogelijkheden om het percentage ge-
bruikte gerecyclede materialen te verhogen.

Productie- en distributiefase

Hulpbronnen effectief gebruiken om de hoeveel-
heid afvalstoffen te verminderen die tijdens de pro-
ductie- en distributiefase vrijkomt. INFINITI bevor-
dert waar mogelijk activiteiten voor het verminde-
ren, hergebruiken en recyclen van stoffen. INFINITI
heeft als doel het bereiken van een recyclingpercen-
tage van 100% bij de werkzaamheden in Japan en
wereldwijd.

Gebruiks- en servicefase

INFINITI-centra zijn het aanspreekpunt voor u,
onze klant. Om uw verwachtingen waar te maken
bieden zij niet alleen service van hoge kwaliteit,
maar zijn daarnaast tevens milieuverantwoord.
INFINITI bevordert activiteiten om het afval af-
komstig van serviceactiviteiten te recyclen.

Afvalstortingsfase

Recycleer uw afgedankte voertuig of diens onder-
delen. Wanneer uw INFINITI aan het einde van zijn
leven komt en niet geschikt meer is voor dagelijks
gebruik, heeft het nog steeds waarde. U kunt hel-
pen voorkomen dat het milieu wordt aangetast
door afval, door uw INFINITI naar onze verzamel-
netwerken in uw regio te brengen voor recycling.
Onze verzamelnetwerken garanderen kostenvrije
behandeling van uw ELV. Voor meer informatie
over hoe en waar u uw ELV kunt afvoeren, verwij-
zen we u naar uw plaatselijke INFINITI-centrum.

MILIEU (End of Life Vehicles -
afgedankte voertuigen)



BESCHERM HET MILIEU WANNEER
U RIJDT
Uw rijgedrag heeft een grote impact op het brand-
stofverbruik en op het milieu. Volg de onderstaande
aanwijzingen voor beter brandstofrendement, be-
ter rijgedrag en om milieuvriendelijk te zijn door uit-
stoot te verlagen:

Zuinig rijden

Door vooruit te lopen op de verkeersomstandighe-
den en aan de hand hiervan te handelen, zult u het
brandstofverbruik verminderen, waardoor u mee-
helpt ons milieu te beschermen. Haal uw voet van
het gaspedaal wanneer u stoplichten nadert en
voorkom remmen op het laatste moment wanneer
stoplichten op rood springen.
Voorkom hard rijden, felle acceleratie en hard rem-
men. De tijdwinst weegt niet op tegen de vervuiling
van ons milieu. Probeer uw snelheid te behouden
als u heuvelopwaarts rijdt, om zo brandstofver-
bruik en vervuiling te verminderen. Houd een sta-
biele snelheid aan of laat de auto langzamer gaan
wanneer het verkeer dit toelaat.

Sluit de ramen wanneer u rijdt

Als u 100 km/u (62 mph) rijdt met een raam open,
zal het brandstofverbruik met 4% toenemen. Rij-
den met gesloten ramen bevordert beter brand-
stofrendement.

Gebruik het dakimperiaal alleen indien
noodzakelijk

Gebruik het dakimperiaal wanneer u het echt nodig
heeft, bewaar het anders in uw auto of berg het op
in de garage. Rijd niet rond met een leeg bagagerek,
kayakhouder of skidrager, dit zal uw luchtweer-
stand wezenlijk verbeteren.

Maak het gebruik van de airconditioning
optimaal

Het airconditioningsysteem bevordert het rijden en
de veiligheid van de auto dankzij een comfortabele
koeling en ontvochtiging. De bestuurder is hierdoor
meer alert en heeft een beter zicht wanneer de ra-
men ontwasemd moeten worden. Het gebruik van
het airconditioningsysteem zal het brandstofver-
bruik wezenlijk verhogen in een stedelijke omge-
ving. Maak het gebruik van de airconditioning opti-
maal door de ventilatieroosters zo veel mogelijk te
gebruiken.

Gebruik de parkeerrem op hellingen

Gebruik de parkeerrem wanneer u uw voertuig op
een helling stilzet. Voorkom gebruik van de koppe-
ling (handgeschakelde versnellingsbak) of het gas-
pedaal (automatischeversnellingsbak) om uw voer-
tuig stil tehouden omdat dit tot onnodig brandstof-
verbruik en slijtage leidt.

Houd een veilige afstand

Bereid u voor op verkeersomstandigheden voor een
vloeiendere rit en om comfort en veiligheid te ga-
randeren tijdens uw reis. Houd tijdens het rijden
een veilige afstand tot andere voertuigen in het

verkeer. Dit zal u helpen het brandstofverbruik te
verminderen omdat u zo niet constant zal hoeven
te remmen.

Check uw bandenspanning

Een lage bandenspanning, evenals het gebruik van
niet-aanbevolen banden, verhoogt het brandstof-
verbruik. Een correcte bandenspanning zal de grip
op de weg maximaliseren en het brandstofverbruik
optimaliseren.

Laat uw auto regelmatig nakijken

Regelmatige service maakt het u mogelijk uw auto
in optimale staat te laten draaien en met het beste
brandstofrendement. Laat uw voertuig onderhou-
den door uw INFINITI-centrum of een erkend ga-
ragebedrijf om te garanderen dat het volgens de
oorspronkelijke normen geschiedt.
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AIRBAGSTICKER (indien aanwezig)
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• In geval van nood ... 6-2

(Lekke band, motor start niet,
oververhitting, slepen)

• Starten en rijden ... 5-11

• Aflezen van meters en tellers ... 2-2

• Onderhoud en doe-het-zelf ... 8-2

• Technische informatie ... 9-2

KORTE INHOUDSOPGAVE
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VEILIGHEIDSINFORMATIE
Als eigenaar van deze auto heeft u enkele be-
langrijke codes ontvangen die u mogelijk nodig
heeft als u een duplicaat wilt hebben van uw
INFINITI Voertuig startblokkeersysteemsleutel.

Vul de betreffende vakjes in voor het sleutel-
nummer of plak de sticker(s) in als u die heeft.
Haal de bladzijde uit deze handleiding en be-
waar deze op een veilige plek, niet in de auto.

Wanneer u uw auto verkoopt, overhandig dan
deze pagina aan de nieuwe eigenaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Sleutelnummer

Haal deze pagina uit het instructieboekje en bewaar deze op een veilige plek, niet in
de auto.

Wanneer u uw auto verkoopt, overhandig dan deze pagina aan de nieuwe eigenaar.






