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Предговор

Това ръководствобеше подготвено, за да ви помага да разберете работата и поддръжката на вашия автомобил, за да може да се наслаждавате на кило-
метри (мили) удоволствие от шофирането.Моля, прочетете изцяло това ръководство преди да започнете да ползвате автомобила си.

Отделна Гаранционна информация и Брошура за поддръжкаобясняват подробно какво по вашия автомобил покрива гаранцията.

Вашият INFINITIцентър познава автомобила ви най-добре.Когатопоискате каквотои да еобслужване или имате някакви въпроси, вашият INFINITIЦен-
тър ще се радва да ви помогне с богатите си ресурси.

ВАЖНИ НАПОМНЯНИЯ, СВЪРЗАНИ СИНФОРМАЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТТА!
Следвайте тези важни правила при шофиране, за да ви помогне да осигу-
рите безопасно и пълноценнопътуване за вас и за спътниците ви!

• НИКОГА не шофирайте под влияниетона алкохол и наркотици.

• ВИНАГИ съблюдавайте наложенитеограничения в скоростта и никога
не шофирайте прекаленобързозаоколнитеусловия.

• ВИНАГИ използвайте предпазен колан и подходяща детска система
за пасивна безопасност. Децата до десет годишна възраст трябва да
седят на задната седалка.

• Вашетопълновнимание трябва ВИНАГИ да бъде насоченокъм шофи-
рането и трябва да избягвате да използвате функции на автомобила
или да предприемате други действия, коитомогат да ви разсеят.

• ВИНАГИосигурявайте информация за правилната работа наобезопа-
сяващите характеристики на автомобила на всички пътници.

• ВИНАГИ проверявайте Наръчника на собственика за важна информа-
ция побезопасността.

КОГАТО ЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО
Това ръководство включва информация за всички опции, налични за този
модел. Функциите и оборудването на вашия автомобил могат да бъдат
различни, в зависимост от модела, нивото на оборудване, избрани опции,
поръчка, дата на производство, регион или наличност. Поради тази при-
чина,можете да прочетете информация за функции илиоборудване, които
не са включени или монтирани във вашия автомобил.

В това ръководство, някои илюстрации могат да показват разположение-
тосамоза модели с ляв волан. За моделите с десен волан (RHD), илюстри-
раната форма и разположение на някои компоненти може да бъде раз-
лично.

Цялата информация, спецификации и илюстрации в това ръководство са
действали повремето, когатотоеотпечатано. INFINITI си запазва правото
да променя спецификациите или дизайна повсяковреме без предизвестие
и без задължение.

МОДИФИЦИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА ВИ
Този автомобил не бива да бъде модифициран.Модифициранетоможе да
повлияе на действиетому, безопасността или продължителността на жи-
вота му и може дори да наруши правителствени разпоредби. Освен това,
повреда или проблеми с действието, които са в резултат на модифицира-
нетоможе да не бъдат покрити от гаранцията на INFINITI.

ПЪРВОПРОЧЕТЕТЕ - СЛЕД ТОВАШОФИРАЙТЕ
БЕЗОПАСНО
Преди да шофирате, прочетете внимателно Наръчника на собственика.
Това щеосигури запознаванетови с контролните прибори и препоръки за
поддръжка и ще ви помага в безопасната работа на вашият автомобил.

В това ръководство са използвани следните символи и думи:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показва наличието на опасност, която може да причини смърт или сери-
озни наранявания. За да избегнете или намалите риска, трябва да след-
вате точноописаните процедури.
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ВНИМАНИЕ

Показва наличиетонаопасност, коятоможе да причинималки или средни
нараняванияилиповреданаавтомобилави.Задаизбегнетеилинамалите
риска, трябва да следвате внимателноописаните процедури.

ЗАБЕЛЕЖКА

Показва допълнителна полезна информация.

Този символ означава “Не го правете” или “Не позволявайте това да се
случи”.

Стрелките на илюстрацията, коитоса подобни на тези, сочат към предната
част на автомобила.

Стрелките на илюстрацията, които са подобни на тези, са знак за движе-
ние или действие.

Стрелките на илюстрацията, които са подобни на тези изискват внимание
към предмета на илюстрацията.

[ ]:

Квадратните скоби се използват, за да обозначат съобщения, бутони или
елементи, които се показват на дисплея.

< >:

Шеврони или ъглови скоби се използват, за да обозначат текстове за ор-
гани за управление, като бутони или превключватели, в автомобила.

Предупредителни етикети за въздушните възглавници:

“НИКОГА не използвайте детска седалка, насочена назад, на седалка, за-
щитена от ACTIVE AIRBAG (АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА) от-
пред, може да се стигне до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ НА
ДЕТЕТО.”

Уверете се, че сте прочели описанието на „Етикети за въздушни възглав-
ници“ в раздел Безопасност на този наръчник; и описанието „Етикет за
въздушна възглавница“ в края на този наръчник.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА АКУМУЛАТОРА
ВНИМАНИЕ

Неправилно изхвърления акумулатор може да навреди на околната сре-
да. Винаги спазвайте местните разпоредби за изхвърляне на акумулато-
ри.



Примери за видовете батерии, които съдържа автомобила:

• Акумулатор на автомобил
• Свалете батерията на контролния уред (за Интелигентния ключ и/или
системата за дистанционно влизане без ключ)

• Батерията на сензора на Системата за преглед на наляганетона гумите
(TPMS)

Акосе съмнявате, свържете се с местните власти или с INFINITIцентър или
квалифициран сервиз за съвет по изхвърлянето.

ТЪРГОВСКИМАРКИ
Оригиналните части и аксесоари INFINITI могат да бъдат с търговската
марка или на INFINITI или на NISSAN

Всички права запазени. Никаква част от този Наръчник на собственика не
може да бъде репродуцирана, копирана, съхранявана в системи за извли-
чане или предавана под каквато и да е форма или начин, електронен, ме-
ханичен, фото копиране, запис или друго, без предварителното писмено
разрешение на Nissan Motor Co., Ltd.



Съдържание Съдържание на илюстрована табела 0

Безопасност — седалки, предпазни колани и допълнителна
системаот устройства за пасивна безопасност 1

Прибори и средства за управление 2

Проверки и регулиране преди шофиране 3

Екран на дисплея,отопление и климатик, и аудио
система 4

Стартиране и шофиране 5

В случай на авария 6

Външен вид и грижи 7

Поддръжка и направи сам 8

Техническа информация 9

Индекс 10





0 Съдържание на илюстрована табелаСъдържание на илюстрована табела

Седалки, предпазни колани и допълнителна
система за пасивна безопасност (SRS)...................... 0-2
Екстериоротпред.............................................................. 0-3
Екстериор задна част ...................................................... 0-4
Отделение за пътниците................................................. 0-5
Шофьорска кабина ........................................................... 0-6
Модел с лявоуправление (LHD) ............................ 0-6
Модел с дясноуправление (RHD).......................... 0-7

Приборен панел................................................................. 0-8
Модел с лявоуправление (LHD) ............................ 0-8
Модел с дясноуправление (RHD).......................... 0-9

Измервателни уреди и инструменти .......................... 0-10
Двигателен отсек............................................................... 0-11

1,6 Л и 2,0 Л бензинов двигател ........................... 0-11
1,5 Л дизелов двигател ............................................. 0-12
2,2 Л дизелов двигател ............................................. 0-13



1. Колани на задни седалки (P. 1-9)

2. Заден подлакътник* (P. 1-6)

3. Въздушни възглавници на прозорец/
Допълнителна завеса от въздушни
възглавници за страничен удар (P. 1-33)

4. Предпазни колани на предни седалки
(P. 1-9)

5. Предна система за обтягане на
предпазните колани (P. 1-35)

6. Предупредителен етикет на въздушна
възглавница (P. 1-36)

7. Допълнителна въздушна възглавница при
челен сблъсък (P. 1-33)

8. Допълнителна въздушна възглавница при
челен сблъсъкза пътника (P. 1-41)

9 Система на предпазни колани на средна
задна седалка (P. 1-9)

10. Система на предпазни колани на външни
задни седалки (P. 1-9)

11. Анкерно закрепване на детска система за
пасивна безопасност (P. 1-21)

12. Детска система за пасивна безопасност
ISOFIX (P. 1-21)

13. Задни седалки (P. 1-4)
—Детски системи за пасивна безопасност
(P. 1-15)

14. Допълнителни странични въздушни
възглавници (P. 1-33)

15. Предни седалки (P. 1-2)

16. Статусна лампа за въздушната
възглавница на пътника отпред (P. 1-37)

17. Допълнителна въздушна възглавница за
коленете на шофьора (P. 1-33)

*: където е поставено

NIC2700

СЕДАЛКИ,ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИИДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА
ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ (SRS)

0-2 Съдържание на илюстрована табела



1. Електрически прозорци (P. 2-72)

2. Чистачки на челното стъкло и течност за
измиване
— Превключване на работата (P. 2-68)
— Смяна на перо (P. 8-16)
- Резервоар за течност за измиване на
прозорците (P. 8-19)
— Нагревател на предно стъкло* (P. 2-71)

3. Кука за теглене (P. 6-15)

4. Предни фарове за мъгла (P. 2-68)

5. Почистващоустройство на фарове*
(P. 2-70)

6. Предни фарове
— работа на превключвател (P. 2-63)
— Поддръжка (P. 8-27)

7. Светлини на мигачи (P. 2-65)
— Поддръжка (P. 8-30)
Огледала
— Регулиране (P. 3-18)

*: където е поставено

NIC2943

ЕКСТЕРИОРОТПРЕД

Съдържание на илюстрована табела 0-3



1. Високомонтиран стоп (Смяна на крушка)
(P. 8-26)

2. Устройство за почистване от запотяване на
заден прозорец (P. 2-70)

3. Чистачка и течност за измиване на задно
стъкло
— работа (P. 2-70)
— Смяна на пера на чистачки (P. 8-16)

4. Кука за теглене (P. 6-17)

5. Задна врата (P. 3-12)
— Система Интелигентен ключ (P. 3-2)
— Авариен комплект за ремонт на спукана
гума* (P. 6-5)

6. Камера за заден изглед* (P. 4-3)

7. Заденотражател

8. Задни комбинирани светлини (P. 8-28)

9. Капачка на резервоара
— работа (P. 3-16)
— Информация за гориво (P. 8-2)

*: където е поставено

NIC3048

ЕКСТЕРИОР ЗАДНА ЧАСТ

0-4 Съдържание на илюстрована табела



1. Заден подлакътник* (P. 1-6)

2. Задни лични лампи (P. 2-86)

3. Горен контролен панел (P. 2-76)

4. Превключвател на сенник* (P. 2-75)

5. Сенници (P. 2-85)

6. Бутони на система за безопасност (P. 3-13)

7. Вътрешноогледало за задно виждане
(P. 3-18)

8. Ръкохватка на врата (P. 3-10)

9. Опора за ръка на вратата
— Контролни бутони за електрическите
прозорци (P. 2-73)
— Дистанционен превключвател за външно
огледало (P. 2-18)

10. Предни държачи за чаша (P. 2-80)

11. Контроли за климатик (P. 4-26)

12. Жабка/съхранение (P. 2-80)

*: където е поставено

NIC2701

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЦИТЕ

Съдържание на илюстрована табела 0-5



МОДЕЛ С ЛЯВО УПРАВЛЕНИЕ
(LHD)
1. Превключвател за мигачи, избърсване,
измиване и дълги светлини (P. 2-65, 2-68)

2. Прибори за управление монтирани на
волана (лява страна) (Р. 2-13)

3. Превключвател на запалване (P. 5-9)
— Бутон на превключвател за запалване*
(P. 5-10)

4. Прибори за управление монтирани на
волана (дясна страна) (Р. 4-2**)

5. Превключвател за светлини
— дълги светлини (P. 2-63)
—Фарове за мъгла (P. 2-68)

6. Спирачка при паркиране (Р. 3-22)

7. Превключвател за круиз контрол/
ограничител на скоростта
— круиз контрол (P. 5-44)
— Интелигентен Круиз контрол (P. 2-50)
–Ограничител за скоростта (P. 5-48)

8. USB портове за свързване (P. 4-2**)

9. Скоростен лост (P. 5-13)
— Автоматична трансмисия (AT) (P. 5-17)
— Ръчна трансмисия (РТ) (P. 5-14)

10. Предни държачи за чаша (P. 2-80)

11. INFINITI контролер (P. 4-2**)

*: където е поставено

**: Вижте наръчника на собственика на INFINITI
InTouch

NIC2649

ШОФЬОРСКА КАБИНА

0-6 Съдържание на илюстрована табела



МОДЕЛ СДЯСНО УПРАВЛЕНИЕ
(RHD)
1. Превключвател за круиз контрол/
ограничител на скоростта
— круиз контрол (P. 5-44)
— Интелигентен Круиз контрол (P. 2-50)
—Ограничител за скоростта (P. 5-48)

2. Прибори за управление монтирани на
волана (лява страна) (Р. 2-13)

3. Превключвател за мигачи, избърсване,
измиване и дълги светлини
(P. 2-65, 2-68, 2-65)

4. Прибори за управление монтирани на
волана (дясна страна) (Р. 4-2**)

5. INFINITI контролер (P. 4-2**)

6. Предни държачи за чаша (P. 2-80)

7. Скоростен лост (P. 5-13)
— Автоматична трансмисия (AT) (P. 5-17)
— Ръчна трансмисия (РТ) (P. 5-14)

8. USB портове за свързване (P. 4-2**)

9. Превключвател на запалване (P. 5-9)
— Бутон на превключвател за запалване*
(P. 5-10)

10. Превключвател за светлини
— дълги светлини (P. 2-63)
—Фарове за мъгла (P. 3-68)

*: където е поставено

** Вижте наръчника на собственика на INFINITI
InTouch

NIC2650

Съдържание на илюстрована табела 0-7



МОДЕЛ С ЛЯВО УПРАВЛЕНИЕ
(LHD)
1. Отвори (P. 4-25)

2. Централен дисплей (P. 4-2**)

3. Прибори и измервателни уреди (P. 2-2)

4. Превключвател на светлини(P. 2-63)

5. Спирачка при паркиране (Р. 3-22)

6. Волан
— Усилване на кормилнотоуправление
(P. 5-89)
— Клаксон (P. 2-72)
—Допълнителна предна въздушна
възглавница за шофьора (P. 1-33)

7. Аудио система (P. 4-2**)

8. Превключвател на запалване (P. 5-9)
— Бутон на превключвател за запалване*
(P. 5-10)

9. Отопление и климатик (P. 4-26)

10. Панел с превключватели
— Превключватели за нагреваеми седалки*
(P. 2-77)
— Превключвател за аварийни светлини
(P. 6-2)
— Превключвател включване/изключване
на система ECO стоп/старт (P. 5-29)

11. Автомобилен информационен дисплей
(P. 2-13)

12. Жабка (P. 2-80)

*: където е поставено

**: Вижте наръчника на собственика на INFINITI
InTouch

NIC2662

ПРИБОРЕНПАНЕЛ

0-8 Съдържание на илюстрована табела



МОДЕЛ СДЯСНО УПРАВЛЕНИЕ
(RHD)
1. Отвори (P. 4-25)

2. Централен дисплей (P. 4-2**)

3. Прибори и измервателни уреди (P. 2-2)

4. Жабка (P. 2-80)

5. Автомобилен информационен дисплей
(P. 2-13)

6. Панел с превключватели
— Превключватели за нагреваеми седалки*
(P. 2-77)
— Превключвател за аварийни светлини
(P. 6-2)

— Превключвател включване/изключване
на система ECO стоп/старт (P. 5-29)

7. Отопление и климатик (P. 4-26)

8. Аудио система (P. 4-2**)

9. Волан
— Усилване на кормилнотоуправление
(P. 5-89)
— Клаксон (P. 2-72)
—Допълнителна предна въздушна
възглавница за шофьора (P. 1-33)

10. Превключвател на запалване (P. 5-9)
— Бутон на превключвател за запалване*
(P. 5-10)

11. Спирачка при паркиране (Р. 3-22)

12. Превключвател на светлини (P. 2-63)

*: където е поставено

**: Вижте наръчника на собственика на INFINITI
InTouch

NIC2661
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1. Скоростомер (P. 2-2)

2. Автомобилен информационен дисплей
(P. 2-13)
—Одомер/двупътен одомер (P. 2-13)

3. Горен информационен дисплей (P. 2-13)

4. Тахометър (P. 2-3)

5. Измервателен уред за температурата на
охладителната течност за двигателя
(P. 2-3)

6. Измервателен прибор за гориво (P. 2-3)

NIC2651
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1,6 Л И 2,0 Л БЕНЗИНОВ
ДВИГАТЕЛ
1. Резервоар за охладителната течност

(P. 8-7)

2. Маслоизмервателна щека (P. 8-10)

3. Капачка на масления филтър на двигателя
(P. 8-10)

4. Резервоар за спирачна/течност за
съединител* (P. 8-15)

5. Въздушен филтър за двигател (P. 8-16)

6. Акумулатор (P. 8-20)

7. Кутия с предпазители (P. 8-23)

8. Резервоар за течност за измиване на
прозорците (P. 8-19)

* Илюстрираната схема е замодел с лявоупра-
вление (LHD). При модела с дясно управле-
ние (RHD), тези компоненти са разположени
от противоположната страна.
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1,5 ЛДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ
1. Резервоар за охладителната течност

(P. 8-7)

2. Капачка на отвора за пълнене с двигателно
масло/маслоизмервателна щека (P. 8-10)

3. Резервоар за спирачна/течност за
съединител* (P. 8-15)

4. Акумулатор (P. 8-20)

5. Въздушен филтър за двигател (P. 8-16)

6. Кутия с предпазители (P. 8-23)

7. Резервоар за течност за измиване на
прозорците (P. 8-19)

* Илюстрираната схема е замодел с лявоупра-
вление (LHD). При модела с дясно управле-
ние (RHD), тези компоненти са разположени
от противоположната страна.
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2,2 ЛДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ
1. Резервоар за охладителната течност

(P. 8-7)

2. Капачка на масления филтър на двигателя
(P. 8-10)

3. Маслоизмервателна щека (P. 8-10)

4. Резервоар за течност за спирачки/
съединител* (P. 8-15)

5. Въздушен филтър за двигател (P. 8-16)

6. Акумулатор (P. 8-20)

7. Кутия с предпазители (P. 8-23)

8. Резервоар за течност за измиване на
прозорците (P. 8-19)

*: Илюстрираната схема е за модел с лявоупра-
вление (LHD). При модела с дясно управление
(RHD), тези компоненти са разположениот про-
тивоположната страна.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не управлявайте и/или не се возете в авто-
мобила с наклонена назад облегалка на се-
далката. Това може да бъде опасно. Рамен-
ният ремък няма да пасва правилнона тяло-
то. При евентуално произшествие, вие и
вашите пътници бихте могли да бъдете из-
хвърлени къмраменния ремък и да получите
нараняване на врата или други сериозни на-
ранявания.Вие и вашите пътници бихте мог-
ли същода се плъзнете под долния ремък на
предпазния колан и да получите сериозни
наранявания.

• За най-ефективна защита по време на дви-
жението на автомобила, облегалката на се-
далката следва да бъде изправена. Винаги
сядайте удобно и в изправена позиция в се-
далката с два крака на пода, и настройвайте
предпазния колан правилно. (Вижте “Пред-
пазни колани” по-долув този раздел.)

• За да бъде подпомогнато предотвратяване-
то на опасността от травма или смърт при
случайно задействане на автомобила и/или
неговите системи, не оставяйте деца, лица,
нуждаещи от помощ от други или домашни
любимцибезнадзорвавтомобила.Освенто-
ва, температурата в затворен автомобил в
топъл ден може бързо да се повиши доста-
тъчно, задапредизвиказначителнаопасност
от травма или смърт на хора и домашни лю-
бимци.

ВНИМАНИЕ

Когато регулирате положенията на седалката,
внимавайте да не докосвате подвижните части,
за да избегнете евентуални наранявания и/или
повреди.

ПРЕДНИ СЕДАЛКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не регулирайте шофьорската седалка докато
шофирате, за да можете да обърнете цялото си
внимание на работата на автомобила.

ВНИМАНИЕ

Когатоместитеседалкитенапредилиназад,или
връщате наклонен гръб на седалка в изправено
положение се уверете, че по време на отваряне
натискате върху седалката.Акооблегалката на
седалката не е задържана, седалката или ней-
ния гръб може да се преместят внезапно и да
причинят нараняване.

Ръчнорегулиране на седалка

Напред и назад:

Дръпнете лоста➀ нагоре и гозадръжте, докато
плъзгате седалката напред или назад до жела-
ната позиция. Освободете лоста, за да заклю-
чите седалката в желаната позиция.

SSS0133AZ
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Ъгъл заомекотяване на седалката (къдетое
поставен):

Регулирайте ъглите така, че да усещате лека
упора на бедрата. Завъртете ръкохватката ➁
напред или назад.

Повдигане на седалката (там, къдетое
поставено):

Няколко пъти издърпайте регулиращия лост
➂нагоре или надолу, за да регулирате височи-
ната на седалката дожелана позиция.

Ъгъл наоблегалката:

Освободете наляганетов седалката и завъртете
ръкохватката➃ напред или назад.

Лумбалнаопора (там, къдетое поставена):

Лумбалната опора осигурява опора в долната
част на гърба на шофьора.

Натиснете всяка от страните на регулиращия
ключ, за да регулирате лумбалнатаопора на се-
далката в желаното положение.

➀ За да увеличите контура на облегалката

➁ За даомекотите контура на облегалката

➂ За да понижите контура на облегалката

➃ За да затвърдите контура на облегалката

Електрическо регулиране на седалката

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не оставяйте в автомобила сами деца
или възрастни, коитообикновено се нуждаят от
чужда помощ. Домашните любимци също не
трябва да бъдат оставяни сами. Те биха могли
неволнода активират превключватели или кон-
тролни бутони, и неволнода станатучастници в
сериознопроизшествие, кактои да се наранят.

Съвети за работа:

• Моторчето на електрическата седалка има
защитна верига за автоматична пренастрой-
ка при претоварване. Акомоторчето спре да
работи по време на регулирането на седал-
ката, изчакайте 30 секунди, след това акти-
вирайте наново превключвателя.

• Ако моторът на седалката спре по време на
регулиране на седалката, проверете за пре-
пятствия. Отстранете препятствието преди
да продължите.

• Соглед избягване разрежданетона акумула-
тора, не задействайте електрическите седал-
ки за продължителен периодот време, кога-
то двигателят не работи.

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете да запаметите настройките за седал-
ката чрез функцията за запаметяване (вижте
“Функция за запаметяване (където е
поставена)” в раздел “2. Прибори и средства за
управление”).
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Напред и назад:

Преместете превключвателя за регулиране ➀
напред или назад, както е показано, за да пре-
местите седалката в исканото положение.

Навеждане:

Преместете превключвателя за регулиране ➁
напред или назад, за да преместитеоблегалката
на седалката в исканото положение.

Възможността за навеждане позволява регули-
рането на облегалката на седалката за пътници
с различни размери, за да получите най-добро-
топриспособяване на предпазния колан. (Вижте
“Предпазни колани” по-долу в този раздел.)

Облегалката на седалката може да бъде наве-
дена, за да позволи на пътниците да почиват,
когато автомобилът е паркиран.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Облегалката на седалката не трябва да бъде
навеждана повече от необходимото за вашето
удобство.Предпазните колани са най-ефектив-
ни,когатопътникът е седнализправенна седал-
ката с гръб плътноприкрепен къмоблегалката.
Акооблегалката на седалката е пусната назад,
рискът да се изплъзнете под долния ремък на
предпазния колан и да се нараните се увелича-
ва.

Повдигане на седалката (там, къдетое
поставено):

1. Издърпайте регулиращия превключвател➂,
както е показано, за да регулирате височи-
ната на седалката в желаното положение.

2. Наклонете нагоре или надолупревключвате-
ля за регулиране➃, както е показано, за да
регулирате предния ъгъл на седалката допо-
стигане на исканото положение.

Лумбалнаопора (там, къдетое поставена):

Лумбалната опора осигурява опора в долната
част на гърба на шофьора.

Натиснете всяка от страните на регулиращия
ключ, за да регулирате лумбалнатаопора на се-
далката в желаното положение.

➀ За да увеличите контура на облегалката

➁ За даомекотите контура на облегалката

➂ За да понижите контура на облегалката

➃ За да затвърдите контура на облегалката

НАГРЕВАТЕЛ НА СЕДАЛКАТА
(където е поставен)

Седалките могат да бъдат подгретиот вградени
нагреватели. Превключвателите се намират на
централната конзола (за предните седалки) и
могат да бъдат задействани независимоединот
друг. За допълнителна информация поотноше-
ние на нагревателя на седалки, вижте “Отопле-
ние на седалка (където е поставено)” в раздел
“2. Прибори и средства за управление”.

ЗАДНИ СЕДАЛКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не позволявайте на никогода се вози
вбагажнотоотделениеилиназаднатаседал-
ка, когато тя е в сгънато надолу положение.
Използванетона тези зониот пътниците, без
подходящиобезопасителни колани бимогло
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да доведе досериознонараняване или смърт
при злополука или внезапноспиране.

• Закрепете подходящоцелия багаж с въжета
или ремъци, за да предотвратите неговото
подхлъзване или преместване. Не поставяй-
те багаж по-високоотоблегалките на седал-
ките. При внезапно спиране, или сблъсък
незакрепеният багаж би могъл да предизви-
ка личнонараняване.

• При сгъване или изправяне на облегалките,
за да избегнете нараняване на себе си и дру-
ги хора, се уверете, че пътят на седалката е
чист, преди да я преместите.

• Когато връщате облегалките на седалките в
горноположение, уверете се, че те са напъл-
нозастопорени в заключеноположение.Ако
те не са напълнозастопорени, пътницитемо-
гат да бъдат наранени при злополука или
внезапноспиране.

Сгъване

Капацитета за товар на багажното отделение
може да бъде увеличен чрез сгъването на зад-
ните седалки напред.

За сгъване на седалка:

1. Уверете се, че подглавниците са прибрани
правилно, вижте “Подглавници” по-долув то-
зи раздел.

2. Преместете предната седалка или тази на
шофьора напред, ако е необходимо.

3. Освободете блокировката на облегалката
като издърпате ръкохватката за освобожда-
ване, както е показано.

4. Сгънете седалката напред, както е показано.

5. Вкарайте предпазния колан в държача му,
както е показано.

6. Преместете предната седалка или тази на
шофьора назад, акое необходимо.Избягвай-
те контакт между задната и предната седал-
ки.

За да върнете седалката в изправеноположе-
ние:

1. Преместете предната седалка или тази на
шофьора напред, ако е необходимо.

2. Уверете се, че предпазните колани са извън
обхватанамеханизмазаблокираненаседал-
ката.

3. Повдигнете седалката нагоре и натиснете
добре, за да щракне.

4. Ако червеният маркер се вижда, това озна-
чава, че седалката не е фиксирана добре —
освободете и фиксирайте седалката отново.
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5. Регулирайте подглавниците от прибрано по-
ложение, до позиция, в която те се фиксират
добре на място, вижте “Подглавници” по-до-
лу в този раздел.

ВНИМАНИЕ

Винаги проверявайте дали предпазният колан
не е блокиран в лоста за освобождаване или
друга част на автомобила.

ПОДЛАКЪТНИК (където е поставен)

Отзад

Издърпайтеухотои издърпайте страничнатаоб-
легалка➀ напред, кактое показанодохоризон-
тално положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подглавницитедопълватостаналите системиза
сигурност наавтомобила.Тиможедапредоста-
вятдопълнителназащитасрещунараняванепри
определениудариотзад. Регулирайте правилно
подгланиците, както е описано в този раздел.
Проверете регулирането на подглавника, след
като някой друг е използвал седалката. Не за-
качайте нищо към тръбите на подглавниците и
не ги демонтирайте. Не използвайте седалката,
ако подглавника е отстранен. Ако подглавник е
демонтиран, преди да някой да използва седал-
ката монтирайте отново подглавника и го регу-
лирайте правилно. Неспазването на тези
инструкции може да намали ефективността на
подглавниците. Това може да увеличи риска от
сериознонараняване при сблъсък.

• Вашият автомобил еоборудван с подглавни-
ци, коитоможе да са интегрирани, регулиру-
еми или не.

• Регулируемитеподглавницииматмногопро-
рези подръжките, за да може да бъдат регу-
лирани в исканото положение.

• Нерегулируемите подглавници имат едини-
ченулей, за да бъдат фиксирани към рамката
на седалката.

• Правилнорегулиране:
– За типа регулиране, изравнете подглав-
ника така, че ухото ви да е на приблизи-
телно същото ниво като центъра на
подглавника.

– Положениетонаухотови всеоще е по-ви-
сокоот центъра на подглавника, поставе-
те последния в по-високо положение.

– За регулируеми задни подглавници,
дръпнете нагоре, за да повдигнете допра-
вилноположение и се уверете, че подгла-
вникът е фиксиран добре, преди да из-
ползвате мястото за сядане. Задният
подглавникнямадафункционираправил-
но, ако бъде използван в прибрано поло-
жение.

• Ако подглавника е бил демонтиран, уверете
се, че той е монтиранобратнои е блокиран на
място, преди да сядате в тази седнете в тази
седалка.

ЗАБЕЛЕЖКА

За автомобили със спортни седалки, няма да
можете да регулирате предните подглавници
или външните задни подглавници.

NIC2611
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РЕГУЛИРУЕМИ КОМПОНЕНТИ НА
ПОДГЛАВНИК

1. Демонтируем подглавник

2. Многожлебове

3. Ръкохватка за блокиране

4. Дръжки

РЕГУЛИРАНЕ НА ПОДГЛАВНИЦИ

За регулиране на подглавник

Регулирайте подглавника, така, че централната
линия да съвпадне с линията наушите ви.Поло-
жениетона ухото ви всеоще е по-високоот цен-
търа на подглавника, поставете последния в по-
високо положение.

ПОДГЛАВНИЦИ НА ПРЕДНАТА
СЕДАЛКА

Издигане

За да издигнете подглавника го издърпайте на-
горе.

Уверете се, че подглавника е позициониран та-
ка, че ръкохватката за блокиране да бъде заце-
пена в улея преди да сядате в тази седалка.

Сваляне

За да свалите надолу, натиснете и задръжте ръ-
кохватката за блокиране ➀ и натиснете
подглавника надолу.

Уверете се, че подглавника е позициониран та-
ка, че ръкохватката за блокиране да бъде заце-
пена в улея преди да сядате в тази седалка.

SSS0992Z

SSS0997Z

NIC2608

Безопасност— седалки, предпазни колани и допълнителна системаотустройства за пасивна безопасност 1-7



Напред и назад

Тази функция ви позволява да регулирате раз-
стояниетомеждуподглавника и задната част на
главата си.

• Задапридвижитенапред:дръпнетеподглав-
ника напред в посоката на стрелката, докато
той щракне. Има няколкожлеба.

• За да придвижите назад: натиснете и задръ-
жте бутон➀ и бутнете подглавника назад.

• Когатоподглавникът застане в желаната по-
зиция, освободете бутона и се уверете, че
подглавникът е фиксиран на място.

Препоръчва се подглавниците да бъдат премес-
тени възможнонай-напред, за да семинимизира
разстояниетомежду подглавника и тила.

Демонтаж

Използвайте следната процедура, за да демон-
тирате подглавника.

1. Издърпайте подглавника нагоре доисканото
положение по височина.

2. Натиснете и задръжте ръкохватката за бло-
киране.

3. Демонтирайте подглавника от седалката.

4. Съхранете подглавника на сигурномясто, та-
ка че да не се подмята в автомобила.

5. Монтирайте отново и регулирайте правилно
подглавника, преди някой да седне в седал-
ката.

Монтаж

1. Изравнете дръжките на подглавника с отво-
рите в седалката. Уверете се, че подглавника
сочи в правилната посока. Дръжката с жле-
бовете за регулиране➀ трябва да бъде мон-
тирана в ръкохватката за блокиране➁.

2. Натиснете и задръжте ръкохватката за бло-
киране и натиснете подглавника надолу.

3. Регулирайте правилно подглавника, преди
някой да седне в седалката.

NIC2610 SSS1037Z SSS1038Z
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ПОДГЛАВНИЦИ НА ЗАДНАТА
СЕДАЛКА

Регулиране на височината на задните
подглавници

Използвайте подглавника в позициите на жле-
бовете, след като го издърпате от прибрано по-
ложение и го придвижите до позиция, в която
той се фиксира на място.

• За повдигане: дръпнете подглавника нагоре
дожеланата височина.

• За спускане: натиснете бутона за освобож-
даване ➀и натиснете подглавника надолу,
докато той застане в желаната позиция.

Демонтаж и монтаж на подглавниците
на задна седалка

Задните подглавници на външните седалки мо-
гат да бъдат демонтирани и поставени отново.
Централният подглавник не може да бъде от-

странен. Нито един от задните подглавници не
може да бъде отстранен при спортни автомо-
били.

Сгънете леко седалката напред, за да демонти-
рате подглавника.

• Зада демонтирате:дръпнете подглавника до
ограничителя.

Натиснете бутона заосвобождаване➀ и из-
дърпайте подглавника от водачите.

• За монтаж: поставете подглавника така, че
жлебовете на стойките му да сочат наляво,
когато бъдат погледнати в посока на движе-
ние.

Натиснете подглавника надолу,докатогочу-
ете, че щраква на място.

ПРЕДПАЗНИМЕРКИ ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДПАЗНИ
КОЛАНИ
Ако сте сложили предпазния колан правилно, и
седите изправени и облегнати на седалката,
шансовете да бъдете наранени или да загинете
при злополука и/или да пострадате сериозно
значителнонамаляват. INFINITIсилнопрепоръч-
ва вие и всички ваши пътници да закопчават
своите колани всеки път, когато шофирате, не-
зависимодаливашатапозициянаседеневключ-
ва допълнителна въздушна възглавница.

NIC2609
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когатоизползвате предпазни колани, съблюда-
вайте следните предупреждения. Ако това не
бъде направено се увеличава шансът и/или се-
риозността на травма в случай на инцидент.

• Всяколице, коетоуправлява този автомобил
или се вози в него, трябва да използва пред-
пазен колан през цялото време на пътуване-

то.Децата трябвада седятна задните седал-
ки и в подходяща система за пасивна безо-
пасност.

• Предпазният колан трябва да бъде регули-
ран добре допостигане на плътнопоставяне.
Ако не го направите, това може да намали
ефективността на цялата обезопасителна
система и да увеличи риска от нараняване
или степента на сериозността му при злопо-
лука. Можете да пострадате от сериозна
травма или да настъпи смърт, ако предпаз-
ният колан не се постави правилно.

• Винаги прекарвайте раменния ремък на
предпазния коланнадрамотоси ипрез гръд-
ния кош. Никога не поставяйте колана зад
гърба си, под ръката си или около врата си.
Предпазният колан трябва да бъде далеч от
лицето и врата ви, но да не пада под рамото
ви.

• Поставете долния ремък на предпазния ко-
ланвъзможнонай-ниско,инай-плътноОКО-
ЛО БЕДРАТА, А НЕ НА КРЪСТА. Носенето
на долния ремък на предпазния колан, твър-
де високо, би могло да увеличи риска от въ-
трешни наранявания при злополука.

• Предпазните колани са проектирани така, че
да бъдат поставени върхукостната структу-
ра на тялото, и следва да бъдат носени ниско
през предната част на таза, гръдния кош и
раменете; трябва да бъде избягвано носене-
тонадолнияремъкнапредпазнияколанпрез
коремнатаобласт.

• Потребителят не трябва да прави никакви
модификацииилидопълнения, коитода пре-
дотвратят работата на устройствата за на-
гласяненапредпазнияколанзазатягане,или
да предотвратят настройването на затегна-
тия предпазен колан.

• Предпазнитеколани трябвадабъдат сложе-
ни възможно най-плътно, и съответноудоб-
но, с оглед осигуряване на защитата, за коя-
тоса предвидени. Един хлабав ремък ще на-
мали значителнозащитата, предоставена на
носещия го.

• Уверете се, че езикът на колана е фиксиран
добре в правилната закопчалка.

• Непоставяйтепредпазнияколанобратноили
усукан. Ако направите това, неговата ефек-
тивност може да бъде понижена.

• Не позволявайте на повече от един човек да
използват един и същи предпазен колан.

• Никога не возете повече хора в автомобила,
отколкотоса предпазните колани.

• Всеки предпазен колан трябва да бъде из-
ползван само от едно лице, седящо на това
място; опасно е да се сложи колан около де-
те, което се държи в скута на друголице, се-
дящона това място.

• Акопредупредителната светлина за предпа-
зен колан свети постоянно, когато превклю-
чвателят за запалване е в положение ON
(ВКЛ.), при затворени всички врати и при по-
ставени всички предпазни колани, това мо-
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же дауказва неизправност в системата.Сис-
темата трябва да се прегледа в INFINITIцен-
тър или квалифициран сервиз.

• Не трябва да бъдат правени промени на сис-
темата за предпазни колани. Например, не
модифицирайте предпазния колан, не доба-
вяйте материал или не поставяйте устрой-
ства, коитомогат да променят направление-
то или натяга на предпазния колан. Ако го-
рното бъде направено, може да бъде
повлияна работата на системата за предпаз-
ни колани. Модифицирането или подправя-
нетона системата за предпазниколаниможе
да доведе досериозноперсоналнонаранява-
не.

• След като бъде активиран обтегачът на
предпазния колан, той не може да бъде из-
ползван отново и трябва да бъде сменен за-
едно с прибиращото устройство. Посетете
незабавно INFINITI център или квалифици-
ран сервиз.

• Монтажътидемонтажътна системата заоб-
тягане на предпазните колани следва да бъ-
де извършванот INFINITIЦентър или квали-
фициран сервиз.

• След сблъсък, всичкиблокове на предпазни-
те колани включително прибиращите ус-
тройстванапредпазнитеколанииприсъеди-
нителните метални части следва да бъдат
прегледаниот INFINITIцентър или квалифи-
циран сервиз. INFINITI препоръчва всички
блокове напредпазните колани,коитосаби-

ли използвани по време на сблъсък (произ-
шествие)дабъдатподменени,освен,акоуда-
рът е бил незначителен и предпазните кола-
ни не показват признаци на повреда и
продължават да функционират правилно.
Блоковете на предпазните колани, които не
са били използвани по време на сблъсък
следва също да бъдат инспектирани и под-
менени, ако бъдат забелязани признаци на
повреда или неизправност.

• След всеки сблъсък трябва да се проверяват
всички детски системи за пасивна безопас-
ност, както и присъединителните метални
части.Винаги следвайтеинструкциите заин-
спекция, предоставени от производителя на
системата за пасивна безопасност, както и
препоръките за смяна.Акодетската система
запасивнабезопасностеповредена, тятряб-
ва да бъде сменена.

• Изключително е важно да се подмени целия
блок на предпазния колан, след като е бил
носен при сериозенудар дори акоповредата
на блока не еочевидна.

• Трябва да се внимава да се избегне замърся-
ването на лентата на предпазния кола с по-
лиращиматериали,масла и химикали, иосо-
бено акумулаторна киселина. Почистването
най-безопасно може да бъде осъществено
като се използва мек сапун и вода. Предпаз-
ният колан трябва да бъде подменен, ако
лентата на предпазния колан избелее, или се
замърси или повреди.

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ ЗА ДЕЦАТА

Бебета или малки деца

INFINITI препоръчва бебета или малките деца
да бъдат поставяни да сядат в детска система за
пасивна безопасност на задните седалки, ако
такава е налична. Според статистиката на зло-
полуките, децата са в по-голяма безопасност,
когатоса хванати добре с колани на задната се-
далка, вместо на предната. Вижте “Детска сис-
тема за пасивна безопасност” по-долу в този
раздел. Вие трябва да изберете детска система
за пасивна безопасност, която да е подходяща
за вашия автомобил и винаги да спазвате ин-
струкциите на производителя за монтаж и из-
ползване.

Деца

Децата, които са твърде големи за детска сис-
тема за пасивна безопасност, следва да бъдат
настанени и обезопасени с предоставените
предпазни колани.

SSS0099Z

Безопасност— седалки, предпазни колани и допълнителна системаотустройства за пасивна безопасност 1-11



Използванетона повдигаща седалка (предлага-
ща се на пазара) може да спомогне за предо-
твратяванетонапреминаванетонараменнияре-
мък през лицетоили врата на седящата позиция
на детето.Повдигащата седалка би трябвалода
повдигне детето, така че раменният ремък на
предпазния колан да е подходящо разположен
през горната средна част на рамото, а долният
ремък на предпазния колан да е нискодолувър-
хубедрата.Повдигащата седалка трябва да мо-
же да се събере на седалката на автомобила.
Когато детето вече е пораснало дотолкова, че
раменният ремък на предпазния колан да не до-
косва лицето или врата на детето, използвайте
раменния ремък на предпазния колан без пов-
дигащата седалка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога неоставяйте дете да стои изправеноили
на колене върхукоятои да е седалка и не позво-
лявайте на дететода си играе в товарнитеотде-
ления, когатоавтомобилът е в движение.

БРЕМЕННИЖЕНИ
INFINITI препоръчва бременните жени да
използват предпазни колани. Предпазният ко-
лан следва да бъде поставян плътнопотялото, и
винаги поставяйте долният ремък на предпаз-
ния колан възможнонай-нискооколобедрата, а
не на кръста. Прекарвайте раменния ремък на
предпазния колан над рамото си и през гръдния
кош. Никога не прекарвайте раменния ремък/

долния ремък на предпазния колан през корем-
натаобласт.Свържете се с вашия доктор за спе-
циални препоръки.

НАРАНЕНИ ЛИЦА
INFINITI препоръчва наранени лица да използ-
ват предпазните колани в зависимост от нара-
няването.Проверете при вашия лекар за специ-
фични препоръки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА
ПРЕДПАЗНИЯ КОЛАН

Водач и пътник отпред

Предупредителната светлина за предпазен ко-
лан, намираща се в приборния панел,ще преду-
преди водача, акопредпазните колани на вода-
ча и/или на пътника отпред на се поставени си-
гурно. Вижте “Предупредителни лампи,
индикаторни лампи и звукови сигнали” в раздел
“2.Прибори и средства зауправление” за повече
подробности.

Пътнициотзад

Индикаторът за предпазен колан за пътник от-
зад се показва в информационния дисплей на
автомобила. В примера, предпазните колани на
лявата ицентрална задни седалки, когатосе по-
гледнат по посоката на движение, не са поста-
вени.

В продължение на 30 секунди, индикаторната
лампа за състояние на предпазните колани ви
информира на коя седалка не е поставен колан.

Индикаторът за предпазни колани на задни се-
далки се появява, ако:

• Потеглите.
• Пътницитеотзад поставят илимахнат своите
предпазни колани, докато автомобилът е в
движение.

• Някой се качи или слезеот автомобила и вие
тръгнете отново.

NIC2743

NIC2742

Индикатор за предпазен колан за пътнициотзад
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Можете незабавно да скриете индикатора за
състояние на задните колани, като натиснете
<OK> или бутонm на волана (вижте “Скри-
ване на съобщения на дисплея” в раздел “2.При-
бори и средства за управление”).

ТРИТОЧКОВИ ПРЕДПАЗНИ
КОЛАНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Всяколице, коетоуправлява този автомобил
или се вози в него, трябва да използва пред-
пазен колан през цялото време на пътуване-
то.

• Не се возете в движещ се автомобил, докато
облегалката на седалката е спусната. Това
можедабъдеопасно.Раменниятремъкняма
да пасва правилно на тялото. При евентуал-
нопроизшествие, вие бихте могли да бъдете
изхвърлени към раменния ремък и да полу-
чите нараняване на врата или други сериоз-
ни наранявания. Вие бихте могли същода се
плъзнете под долния ремък на предпазния
колан и да получите сериозни вътрешни на-
ранявания.

• За най-ефективна защита по време на дви-
жението на автомобила, облегалката на се-
далката следва да бъде изправена. Винаги
сядайте удобно и в изправена позиция в се-
далката с два крака на пода, и настройвайте
предпазния колан правилно.

Затягане на предпазните колани

1. Настройте седалката. (Вижте “Седалки” по-
горе в този раздел.)

2. Бавно издърпайте предпазния колан от при-
биращото устройство и поставете металния
език в закопчалката докато чуете и усетите
захващането на резето.

• Прибиращото устройство е проектирано
така, че да се заключва при внезапноспи-
ране или при удар. Бавното издърпване
позволяванаколанадаседвижи,ивипоз-
волява известна свобода при движение в
седалката.

• Ако предпазният колан не може да бъде
издърпан от напълно прибрано положе-
ние, издърпайте силно колана и го пусне-
те. След това плавно издърпайте колана
извънобтегача.

3. Поставете долният ремък на предпазния ко-
лан нискои плътновърхубедрата, кактое по-
казано на илюстрацията

4. Издърпайте раменния ремък на предпазния
колан към прибиращото устройство, за да
приберете излишната хлабина.Уверете се, че
раменният ремък на предпазния колан е пре-
каран през рамото и през гръдния ви кош.

SSS0292Z

SSS0290Z
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Откопчаване на предпазните колани

За даосвободите предпазните колани, натисне-
те бутона на закопчалката и водете предпазния
колан, докато той се прибира автоматично.

Проверка на работата на предпазния
колан

Прибиращите устройства на предпазните кола-
ни са разработени да блокират движението на
предпазния колан чрез два отделни метода:

• Когато предпазният колан бъде издърпан
бързоот прибиращотоустройство.

• Когато автомобилът намали внезапно.
За да повишите доверието си в предпазните ко-
лани, проверете тяхната работа по следния на-
чин:

• Хванете раменния ремък и дръпнете бързо
напред. Прибиращотоустройствоби следва-
ло да блокира и ограничи по-нататъшното
движение.

Акоприбиращотоустройствоне блокира колана
по време на тази проверка или имате въпроси
поотношение на работата на предпазните кола-
ни, посетете център на INFINITI или квалифици-
ран сервиз.

Регулиране по височина на раменете
(където е поставено)

Регулирането на височината на горното захва-
щане на раменния ремък на предпазния колан
трябва да стане така, че да е в най-доброто по-
ложение за вас. (Вижте “Затягане на предпаз-
ните колани ” по-горе в този раздел). Предпаз-
ният колан трябва да бъде далеч от лицето и
врата ви, нода не пада под рамото ви.

• За корекция нагоре, натиснете механизма за
регулиране на височина нагоре до желаната
позиция. Ще чуете щракване при премина-
ването на устройството за регулиране през
всяка налична позиция.

• За корекция надолу, стиснете бутона за ко-
рекция jA и след това придвижете механизма

за регулиране на височина до желаната пози-
ция. Освободете бутона за регулиране, за да
предотвратите спускането на устройството за
височина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• След корекция, отпуснете бутона за коре-
кция и се опитайте да придвижите раменния
ремък надолу, за да се уверите, че той е
фиксиран добре на място.

• Регулирането на височината на горното за-
хващане на раменния ремък на предпазния
колан трябва да стане така, че да е в най-до-
бротоположение за вас.Аконе гонаправите,
това може да намали ефективността на ця-
лата обезопасителна система и да увеличи
рискаот нараняване или степента на сериоз-
ността мупри злополука.

ПОДДРЪЖКА НА ПРЕДПАЗНИЯ
КОЛАН

• За да почистите лентата на предпазния ко-
лан, използвайте мек сапунен разтвор или
друг разтвор, препоръчван за почистване на
тапицерия или килим. След това избършете
със суха кърпа иоставете предпазните кола-
ни да изсъхнат на сянка. Не позволявайте на
предпазните колани да се прибират, докато
не са напълно сухи.

• Акосе натрупат замърсявания при водача на
раменния ремък на горното захващане на
предпазния колан към конзолата, предпаз-

SSS0326Z

SSS0896Z
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ните колани може да се прибират бавно. За-
бършете водача на раменния ремък на пред-
пазния колан с чиста, суха кърпа.

• Периодично проверявайте дали предпазни-
ят колан и всички метални компоненти, като
например металните закопчалки, металните
езици, прибиращите устройства на предпаз-
ните колани, гъвкавите кабели и горното за-
хващане на предпазния колан към конзола-
та, функционират правилно. Ако бъдат уста-
новени разхлабени части, признаци на
влошаване качеството на материала, проре-
зи или други повреди върху лентата на пред-
пазния колан, трябва да бъде подменен це-
лият блок на предпазния колан.

ПРЕДПАЗНИМЕРКИ ЗА СИСТЕМА
ЗА ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА
ДЕЦА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Когатокаратебебетаималкидеца вавтомо-
била, винаги ги поставяйте в предназначена
за целта детска система за пасивна безопас-
ност. Ако пропуснете да използвате детска-
та система за пасивна безопасност, това мо-
же да доведе до сериозно нараняване или
смърт.

• Никога не дръжте в скута си бебетата и мал-
ките деца. При тежка катастрофа, дори си-
лен и здрав възрастен човек не може да се
предпазиот силнияудар.Дететоможедабъ-
де притиснато между възрастния и частите
на автомобила. Освен това, не поставяйте
един и същ предпазен колан едновременно
върхувас и детето.

• Бебетата и децата имат нуждаот специална
защита. Предпазните колани на автомобила
може да не са им помярка.Раменният ремък
може да приближава твърде много лицето
или врата им.Долният ремък на предпазния
колан може да не им е помярка. При злопо-
лука, неподходящият колан може да причи-
ни тежкоили фаталнонараняване.

• INFINITIпрепоръчва детската система за па-
сивна безопасност да се инсталира на задна-
та седалка. Според статистиката на злопо-
луките, децата са в по-голяма безопасност,
когатоса хванати добре с колани на задната
седалка,отколкотона предната.

• Детските системи за пасивна безопасност,
специалнопредназначени за бебета и малки
деца, саналичнинапазараотняколкопроиз-
водителя.Когатоизбирате система за пасив-
на безопасност, поставете вашето дете да
седне в системата и проверете различните
настройки, за да сте сигурни, че тя е подхо-
дяща за вашето дете. Винаги спазвайте ин-
струкциите на производителя за инсталира-
не иупотреба.

• Спазвайте всички инструкции на производи-
телязамонтажиизползваненадетскатасис-
тема за пасивна безопасност.Когатокупува-
те детска система за пасивна безопасност
трябва да сте сигурни, че тя ще е подходяща
за вашетодете и автомобила ви. Възможное
някои типове детски системи за пасивна без-
опасност да не могат да се монтират попод-
ходящ начин във вашия автомобил.

SSS0099Z

ДЕТСКА СИСТЕМА ЗАПАСИВНА
БЕЗОПАСНОСТ

Безопасност— седалки, предпазни колани и допълнителна системаотустройства за пасивна безопасност 1-15



• Проверетедалидетската система запасивна
безопасност на вашия автомобил е съвмес-
тима с предпазните колани на автомобила.

• При обърнатите напред детски системи за
пасивнабезопасност,проверетедалирамен-
ния ремък не преминава много близо до ли-
цетоили врата на детето.

• Никога немонтирайте гледаща назад детска
система за пасивна безопасност на предната
седалка за пътник, преди да се уверите, че
въздушната възглавница за пътник отпред е
деактивирана. Автомобилът е оборудван с
автоматична система за деактивиране на
предна въздушна възглавница за пътника.
Индикаторната лампа PASSENGER AIR BAG
OFF (ИЗКЮЛЧЕНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА
ПЪТНИК) m трябва да свети. При челен
сблъсък, допълнителните въздушни въз-
главници за челен сблъсък се надуват с голя-
ма сила. Надуването на допълнителната
предна въздушна възглавница може сериоз-
нода нарани или даубие вашетодете.

• Регулируематаоблегалка трябва да се пози-
ционира според детската система за пасивна
безопасност, но по възможност да е по-из-
правена.

• Ако предпазния колан е в положение, при
което на детската система за пасивна безо-
пасност емонтирана закопчалка и акотя не е
използвана, системата може да се преобър-
не принормалноспиране или завиване на ав-
томобила, коетода причини нараняване.

• След като сте монтирали детската система
за пасивна безопасност, преди да поставите
в нея детето, трябва да я тествате. Бутнете я
настрани и я дръпнете напред, за да сте си-
гурни, че е фиксирана здраво на мястото си.
Детската система за пасивна безопасност не
трябва да се премества повече от 25 мм (1
инч). Акоремъците на системата не са здра-
ви,стегнетеколанаколкотоенужноилимон-
тирайте ремъците на друга седалка иотново
тествайте.

• Ако детската система за пасивна безопас-
ност не е закрепенакактотрябва,опасността
дететода се нарани при сблъсък или внезап-
носпиране нараства многократно.

• Неправилнотоизползваненадетскатасисте-
ма за пасивна безопасност може да увеличи
опасността или сериозността на нараняване-
токактоза детето, така и заостаналите път-
ници в автомобила.

• Когатодетскатаседалказапасивнабезопас-
ност не се използва, тя трябва да е обезопа-
сена със система ISOFIX или предпазния ко-
лан,заданесепреобърневслучайнавнезап-
носпиране или злополука.

• Не позволявайте бебета или малки деца да
седят на предната седалка за пътника, при
автомобили, оборудвани със странични въз-
душни възглавници, тъй като те могат да
причинят тежки наранявания, когато се от-
ворят при сблъсък.

INFINITI препоръчва бебетата и малките деца
да бъдат поставяни в детска система за пасивна
безопасност.Виетрябвадаизберетедетскасис-
тема за пасивна безопасност, която да е подхо-
дяща за вашия автомобил и винаги да спазвате
инструкциите на производителя за монтаж и из-
ползване. В допълнение на това, има много ви-
дове детски системи за пасивна безопасност,
коитосе предлагат за по-големите деца и могат
да бъдат използвани за максималната им защи-
та.

ВНИМАНИЕ

Запомнете, чеоставената в затворен автомобил
детска седалка може да се нагрее много.Преди
да поставите дететов седалката за пасивна без-
опасност проверете повърхността за сядане и
закопчалките.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕТСКА
СИСТЕМА ЗА ПАСИВНА
БЕЗОПАСНОСТ И ISOFIX
Когато избирате детска система, имайте пред-
вид следното:

• (За Европа) Изберете детска система за па-
сивна безопасност, която отговаря на изис-
кванията на последния европейски стандарт
за безопасност, ECEНаредба 44.04.

• (Освен за Европа) Изберете детска система
за пасивна безопасност, която отговаря на
Наредба на ООН№ 44.
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• Поставете вашето дете да седне в системата
и проверете дали различните настройки са
подходящи за него. Винаги спазвайте всички
препоръчани процедури.

• Проверете детската система за пасивна без-
опасност на вашия автомобил, за да сте си-
гурни, че тя е съвместима с предпазните ко-
лани на автомобила.

• Вижте табелките, дадени по-нататък в този
раздел, за да се запознаете с препоръчаните
позиции за монтаж иодобрените детски сис-
теми за пасивна безопасност за вашия авто-
мобил.

ЗАБЕЛЕЖКА

Универсални детски системи за пасивна безо-
пасност, одобрени от ECE Наредба Nо. 44.04
или Наредба наООН№44 са ясномаркирани с
категории като Универсални, Полу-универсал-
ни или ISOFIX.

Одобрени универсални позиции за
детска система за пасивна безопасност

Това е регламенторна таблица, указваща пред-
пазните колани и универсалноодобрените дет-
ски системи за пасивна безопасност за различ-
ните позиции на сядане.

Теглова група

Позиция на седене

Предна
пътническа
седалка
ВКЛЮЧЕНА
въздушна
възглавница

*1*2

Предна
пътническа
седалка

ИЗКЮЛЧЕНА
въздушна

възглавница*1*3

Външна задна
седалка

Средна задна
седалка

0 <10 кг X U/L U/L U

0+ <13 кг X U/L U/L U

I 9 до 18 кг UF/L U/L U/L*4 U*4

II 15 до25 кг UF/L U/L U/L*4 U*4

III 22 до36 кг UF/L U/L U/L*4 U*4

U: Подходяща за детска система за пасивна безопасност от универсална категория, гледаща напред и
назад,одобрена за използване в тази група на тегло.

UF: Подходяща за гледаща напред детска система за пасивна безопасност,от “универсална” категория,
одобрена за използване в тази група на тегло.

L : Подходяща за определени детски системи за пасивна безопасност, предоставени в уеб страницата
на производителя на детската система за пасивна безопасност илиот “полу-универсална” категория.
За Европа: Препоръките на INFINITI, ако има такива, са предоставени в следващата таблица.

X: Позиция на седалката неподходяща за децаот тази група на тегло.
*1: Винаги премествайте предната пътническа седалка колкото трябва, за да осигурите достатъчно

място за детската система за пасивна безопасност. Препоръката на INFINITI е седалката да бъде
възможнонай-назад и във възможнонай-висока позиция.

*2: Моля, преместете предната седалка за пътника възможнонай-назад.
*3: Автомобилът еоборудван с автоматична система за деактивиране на предна въздушна възглавница

за пътника.Индикаторната лампа PASSENGER AIR BAG OFF m трябва да свети постоянно.
*4: Отстранете и сигурно свийте подглавника на седалката за пътника, когато се монтира гледаща на-

пред детска система за пасивна безопасност.
В случаите, когатоподглавникът не може да бъдеотстранен, регулирайте височина на подглавника,
така че да няма взаимодействие с детската система за пасивна безопасност.
Имайте предвид, че подглавниците при някои автомобили са фиксирани. Тези подглавници не взаи-
модействат с монтажа на детска система за пасивна безопасност.
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Списък на подходящи универсални детски системи за пасивна безопасност (за Европа)

Прочетете внимателноръководството за монтаж на детската система за пасивна безопасност.

Теглова група Детска система за пасивна безопасност Характеристики

0 <10 кг — —

0+ <13 кг Römer BabySafe
С колани

Гледащи назад

I 9 до 18 кг Römer King plus
С колани

Гледащи напред

II 15 до25 кг Römer KidFix
С колани

Гледащи напред

III 22 до36 кг Römer KidFix
С колани

Гледащи напред
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Одобрени ISOFIX позиции за детска система за пасивна безопасност
Това е регулаторна таблица, показващауниверсалните ISOFIX и полу-универсалнитеодобрени системи за пасивна безопасност за различнитеодобрени
позиции за сядане.

Теглова група
Клас
размер

Арматура

Позиция на сядане*1

Предна пътническа седалка
ВКЛЮЧЕНА въздушна

възглавница

Предна пътническа седалка
ИЗКЛЮЧЕНА въздушна

възглавница
Задна външна седалка*2 Средна задна седалка

Преносимо
детско легло

F ISO/L1 X X X X

G ISO/L2 X X X X

0 (<10 кг) E ISO/R1 X X IL*3 X

0+ (<13 кг)

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 до 18 кг)

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 до25 кг) - - X X IL X

III (22 до36 кг) - - X X IL X

X: ISOFIX позиция, която не е подходяща за монтаж на ISOFIX детски системи за пасивна безопасност в тези позиции на сядане.
IUF: Подходяща за гледаща напред ISOFIX детска система за пасивна безопасност от универсална категория,одобрена в групата на тегло.
IL: Подходяща за ISOFIX детски системи за пасивна безопасност, предоставени вуеб страницата на производителя на детската система за пасивна безопасност

илиот “полу-универсална” категория.
За Европа: Препоръките на INFINITI, ако има такива, са предоставени в следващата таблица.

*1 Отстранете и сигурно свийте подглавника на седалката за пътника, когато се монтира гледаща напред детска система за пасивна безопасност.
*2 Акоизползвате детска система за пасивна безопасност гледаща напред, преместете предната седалка за пътника достатъчнонапред, за да гарантирате, че

има достатъчномясто за столчето и краката на детето.
*3 Акоизползвате детска система за пасивна безопасностот категория за размерC, D илиE се уверете, че предната седалка не сеопира на детската система за

пасивна безопасност. Придвижете предната седалка напред и регулирайте височината и/или ъгъла наоблегалката в съответствие с нуждите.
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Списък на подходящи ISOFIX детски системи за пасивна безопасност (за Европа)

Прочетете внимателноръководството за монтаж на детската система за пасивна безопасност.

Теглова група Детска система за пасивна безопасност Характеристики

0 <10 кг — —

0+ <13 кг Römer BabySafe & ISOFIXоснова
ISOFIX &опора
Гледащи назад

I 9 до 18 кг Römer Duo+
ISOFIX & горен ограничител

Гледащи напред

II 15 до25 кг Römer KidFix
ISOFIX & колан
Гледащи напред

III 22 до36 кг Römer KidFix
ISOFIX & колан
Гледащи напред
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ДЕТСКА СИСТЕМА ЗА ПАСИВНА
БЕЗОПАСНОСТ ISOFIX
Вашият автомобил е оборудван със специално
анкерно закрепване в определени точки, което
да се използва с детски системи за пасивна без-
опасност ISOFIX.

Местоположения на долни анкерни
закрепвания ISOFIX

Анкерните точки за закрепване ISOFIX са пре-
доставени за монтаж на детски системи за па-
сивна безопасност само в задните външни се-
далки.Несеопитвайтедамонтиратедетска сис-
тема за пасивна безопасност в средно
положение с помощта на анкеровка ISOFIX.

Анкерните закрепвания ISOFIX са разположени,
и маркирани с ISOFIX, в основата на възглавни-
ците на задните седалки.

Анкерни закрепвания за детска
система за пасивна безопасност ISOFIX

Детската система за пасивна безопасност
ISOFIX включва две неподвижни приспособле-
ния за закрепване, които могат да бъдат свър-
зани към двете анкерни закрепвания в седал-
ката. Проверете етикета на Вашата детска сис-
тема за пасивна безопасност, за това дали е
съвместим сдетски системи за пасивнабезопас-
ност ISOFIX. Тази информация може да се съ-
държа и в инструкциите, предоставени от про-
изводителя на детската система за пасивна без-
опасност.
Детските системи за пасивна безопасност
ISOFIX обикновено изискват използването на
горна ограничителна лента или други устрой-
ства против въртене, като опори. При монтажа
на детската система за пасивна безопасност
ISOFIX внимателно четете и спазвайте инструк-
циите, дадени в това ръководство и тези, пре-

доставени със системата. Вижте “Информация
за детска система за пасивна безопасност и
ISOFIX” по-долу в този раздел.

ЗАКРЕПВАНЕ НА ДЕТСКА
СИСТЕМА ЗА ПАСИВНА
БЕЗОПАСНОСТ
Дизайнът на вашия автомобил е с разположена
детска система за пасивна безопасност на зад-
ната седалка.При монтажа на детската система
за пасивна безопасност внимателно четете и
спазвайте инструкциите, дадени в това ръко-
водство и тези, предоставени със системата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Анкерните закрепвания на детската система
за пасивната безопасност са проектирани да
издържат само товари, при правилно поста-
вена детска система за пасивна безопасност.
В никакъв случай те не трябва да се използ-
ваткатопредпазниколанизавъзрастниире-
мъци или за закрепяне на предмети илиобо-
рудване към автомобила.Аконаправите то-
ва, може да повредите анкерното
закрепване на детската система за пасивна
безопасност. Детската система за пасивна
безопасност няма да бъде правилно монти-
рана с повредено анкерно съединение, а при
сблъсък, детето може да бъде сериозно на-
раненоили да се стигне досмъртен случай.

• Горната ограничителна лента на детска се-
далкаможедабъдеповреденаприконтакт с
етажерката за багажили елементи на товар-

NIC2612

Местоположения на анкерни закрепвания ISOFIX

SSS0644Z

Анкернозакрепване
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ното отделение. Демонтирайте етажерката
за багажот автомобила и я фиксирайте в зо-
ната за багаж.Същотака,фиксирайте и дру-
гите елементив зоната забагаж, вижте “Ета-
жерказабагаж”враздел “2.Прибориисред-
ства за управление”. Вашето дете може
сериознодабъденаранено,илидазагинепри
сблъсък, ако горния обезопасителен ремък
на детската седалка бъде повреден.

Места за фиксиране на горна
ограничителна лента

Точките за закрепване са разположени наобле-
галката зад позициите на задната външна се-
далка и трябва да се използват самоза столчета
за деца във външните позиции на задната се-
далка.

МОНТАЖ НАДЕТСКА СИСТЕМА
ЗА ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ ЧРЕЗ
ISOFIX

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Прикрепете детската система за пасивна
безопасност ISOFIX само на определените
места. За местоположенията на долните ан-
керни закрепвания за ISOFIX, вижте “Место-
положения на долни анкерни закрепвания
ISOFIX” по-горе в този раздел.Ако детска
система за пасивна безопасност не е закре-
пена правилно, Вашето дете може да бъде
сериознонараненоилиубитопри инцидент.

• Не монтирайте детска система за пасивна
безопасност, която изисква употребата на
горен ремък за закрепване към позиции за
сядане, които нямат горна анкеровка за ре-
мък.

• Не се фиксирайте детска система за пасивна
безопасност в средно задноположение с по-
мощта на долна анкеровка ISOFIX.Детската
система за пасивна безопасност няма да бъ-
де правилнозакрепена.

• Инспектирайтедолните анкерикатопъхнете
пръсти в долната анкерна област и с опип-
ване установете дали има запушване на ан-
керитена ISOFIX,кактоиматериаланапред-
пазния колан и възглавничките. Детската
система за пасивна безопасност не е закре-
пена добре, ако анкерите за ISOFIX са пре-
пречени.

• Анкерните закрепвания на детската система
за пасивната безопасност са проектирани да
издържат само товари, при правилно поста-
вена детска система за пасивна безопасност.
При никакви обстоятелства те не трябва да
се използват като предпазни колани за въз-
растни и ремъци или за закрепяне на пред-
мети илиоборудване към автомобила.

Монтаж на задните външни седалки

Обърната напред:

Уверете се, че следвате точно инструкциите на
производителя на Вашата детска система за па-
сивна безопасност.Следвайте тези стъпки, за да
монтирате детска система за пасивна безопас-
ност гледаща напред на задните седалки чрез
ISOFIX

1. Позиция на детската система за пасивна без-
опасност на седалката➀.

NIC2613

SSS0646AZ

Стъпки 1 и 2
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2. Фиксирайте приспособленията за закрепва-
не на детската система за пасивна безопас-
ност към долните точки на закрепване на
ISOFIX ➁.

3. Гърбът на детската система за пасивна безо-
пасност трябва да бъде фиксиран срещу гър-
ба на седалката на автомобила. Ако е необ-
ходимо, регулирайте или демонтирайте
подглавника, да постигнете пасване на дет-
ската система за пасивна безопасност. (Ви-
жте “Подглавници” по-горе в този раздел.)
Акоподглавникът бъде демонтиран гопоста-
вете на сигурномясто.Уверете се, че сте мон-
тирали, когато бъде детската система за па-
сивна безопасност бъде демонтирана. Ако
позицията на седене няма регулируем
подглавник и той пречи на пречи на правил-
нотопоставяне надетската система за пасив-
на безопасност, опитайте друго положение
или друга детската система за пасивна безо-
пасност.

4. Скъсете неподвижното приспособление, за
да можете да затегнете плътнодетската сис-
тема за пасивна безопасност; натиснете на-
долу➂ и назад➃ плътно в центъра на дет-
ската системазапасивнабезопасност с коля-
но, за да притиснете възглавницата на
седалката на автомобила иоблегалката ѝ.

5. Акодетската система запасивнабезопасност
е оборудвана с ремък за притягане, прека-
райте горния ремък за затягане и фиксирайте
към точката за притягане на анкеровката.
(Вижте “Места за фиксиране на горнаограни-
чителна лента” по-горе в този раздел.)

6. Акодетската системазапасивнабезопасност
е оборудвана с устройства против преобръ-
щане, катоопорни крачета, тогава ги използ-
вайте вместо горния ремък за притягане, съ-
гласно инструкциите на производителя на
системата.

7. Преди да поставите дете в детската система
за пасивна безопасност трябва да я тествате
➄. Бутнете детската система за пасивна без-
опасност настрани и я дръпнете напред, за да
сте сигурни, че е фиксирана здраво на мяс-
тото си.

8. Преди всякоизползване на детската система
за пасивна безопасност, проверявайте дали
тя е захваната добре. Ако детската система
за пасивна безопасност е хлабава, повторете
стъпкиот 3 до 7.

SSS0754AZ

Стъпка 4
SSS0755AZ

Стъпка 7
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Обърната назад:

Уверете се, че следвате точно инструкциите на
производителя на Вашата детска система за па-
сивна безопасност.Следвайте тези стъпки, за да
монтирате детска система за пасивна безопас-
ност гледаща назад на задните седалки чрез
ISOFIX:

1. Позиция на детската система за пасивна без-
опасност на седалката➀.

2. Фиксирайте приспособленията за закрепва-
не на детската система за пасивна безопас-
ност към долните точки на закрепване на
ISOFIX➁.

3. Скъсете неподвижното приспособление, за
да можете да затегнете плътнодетската сис-
тема за пасивна безопасност; натиснете на-
долу➂ и назад➃ плътно в центъра на дет-
ската система за пасивна безопасност с ръка,
за да притиснете въглавницата на седалката
на автомобила и облегалката ѝ. Ако се появи
контакт между детска система за пасивна
безопасност и предната седалка, плъзнете
седалката напред, докато контактът бъде
преустановен.

4. Акодетскатасистемазапасивнабезопасност
е оборудвана с ремък за притягане, прека-
райте горния ремък за затягане и фиксирайте
към точката за притягане на анкеровката.
(Вижте “Места за фиксиране на горна огра-
ничителна лента” по-горе в този раздел.)

5. Акодетската система запасивнабезопасност
е оборудвана с устройства против преобръ-

щане, катоопорни крачета, тогава ги използ-
вайте вместо горния ремък за притягане, съ-
гласно инструкциите на производителя на
системата.

6. Преди да поставите дете в детската система
за пасивна безопасност трябва да я тествате
➄. Бутнете детската система за пасивна без-
опасност настрани и я дръпнете напред, за да
сте сигурни, че е фиксирана здраво на мяс-
тото си.

7. Преди всякоизползване на детската система
за пасивна безопасност, проверявайте дали
тя е захваната добре. Ако детската система
за пасивна безопасност е хлабава, повторете
стъпкиот 3 до6.

SSS0649AZ

Стъпки 1 и 2

SSS0756AZ

Стъпка 3

SSS0757AZ

Стъпка 6
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МОНТИРАНЕ НА ДЕТСКА
СИСТЕМА ЗА ПАСИВНА
БЕЗОПАСНОСТ С ПОМОЩТА НА
ТРИ ТОЧКОВ ПРЕДПАЗЕН КОЛАН

Монтаж на задните седалки

Обърната напред:

Уверете се, че следвате точно инструкциите на
производителя на Вашата детска система за па-
сивна безопасност.Следвайте тези стъпки, за да
монтирате детска система за пасивна безопас-
ност, сочеща напред на задните седалки с помо-
щта на 3-точков предпазен колан без автомати-
чен режим за блокиране:

1. Позиция на детската система за пасивна без-
опасност на седалката➀. Ако се появи кон-
такт между детска система за пасивна безо-
пасност и предната седалка, плъзнете седал-
ката напред, докато контактът бъде
преустановен.

2. Прекарайте катарамата на предпазния колан
през детската система за пасивна безопас-
ност и я пъхнете в закопчалката ➁, докато
чуете щракване и усетите, че се е закопчала.

3. За да предотвратите разхлабване на лентата
на предпазния колан е необходимода фикси-
рате колана на място с блокировъчните ус-
тройства, приложени към детската система
за пасивна безопасност.

4. Премахнетецялата допълнителна хлабавина
на предпазния колан; натиснете надолу➂ и
назад ➃ плътно в центъра на детската сис-
тема за пасивна безопасност с коляно, за да
притиснете възглавницата на седалката иоб-
легалката ѝ, докато дърпате предпазния ко-
лан.

5. Преди да поставите дете в детската система
за пасивна безопасност трябва да я тествате
➄. Бутнете детската система за пасивна без-
опасност настрани и я дръпнете напред, за да
сте сигурни, че е фиксирана здраво на мяс-
тото си.

6. Преди всякоизползване на детската система
за пасивна безопасност, проверявайте дали
тя е захваната добре. Ако детската система
за пасивна безопасност е хлабава, повторете
стъпкиот 3 до5.

SSS0758AZ

Стъпка 1

SSS0493AZ

Стъпка 2

SSS0647AZ

Стъпка 4

SSS0638AZ

Стъпка 5
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Обърната назад:

Уверете се, че следвате точно инструкциите на
производителя на Вашата детска система за па-
сивна безопасност.Следвайте тези стъпки, за да
монтирате детска система за пасивна безопас-
ност, сочеща назад на задните седалки с помо-
щта на 3-точков предпазен колан без автомати-
чен режим за блокиране:

1. Позиция на детската система за пасивна без-
опасност на седалката➀.

2. Прекарайте катарамата на предпазния колан
през детската система за пасивна безопас-
ност и я пъхнете в закопчалката ➁, докато
чуете щракване и усетите, че се е закопчала.

3. За да предотвратите разхлабване на лентата
на предпазния колан е необходимода фикси-
рате колана на място с блокировъчните ус-
тройства, приложени към детската система
за пасивна безопасност.

4. Премахнетецялата допълнителна хлабавина
на предпазния колан; натиснете надолу➂ и
назад ➃ плътно в центъра на детската сис-
тема за пасивна безопасност с ръка, за да
притиснете възглавницата на седалката иоб-
легалката ѝ, докато дърпате предпазния ко-
лан.

5. Преди да поставите дете в детската система
за пасивна безопасност трябва да я тествате
➄. Бутнете детската система за пасивна без-
опасност настрани и я дръпнете напред, за да
сте сигурни, че е фиксирана здраво на мяс-
тото си.

6. Преди всякоизползване на детската система
за пасивна безопасност, проверявайте дали
тя е захваната добре. Ако детската система
за пасивна безопасност е хлабава, повторете
стъпкиот 3 до5.

SSS0759AZ

Стъпка 1

SSS0654AZ

Стъпка 2

SSS0639AZ

Стъпка 4

SSS0658AZ

Стъпка 5
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Монтаж на предна пътническа седалка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога немонтирайте гледаща назад детска
система за пасивна безопасност на предната
седалка за пътник, преди да се уверите, че
въздушната възглавница за пътник отпред е
деактивирана. Автомобилът е оборудван с
автоматична система за деактивиране на
предна въздушна възглавница за пътника.
Индикаторната лампа PASSENGER AIR BAG
OFF (ИЗКЮЛЧЕНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА
ПЪТНИК) m трябва да свети. При челен
сблъсък, допълнителните въздушни въз-
главници за челен сблъсък се надуват с голя-
ма сила. Надуването на допълнителната
предна въздушна възглавница може сериоз-
нода нарани или даубие вашетодете.

• Никога не монтирайте детска система за па-
сивна безопасност с горен ремък на предна-
та седалка.

• INFINITIпрепоръчва детската система за па-
сивна безопасност да се монтира на задната
седалка. Все пак, ако трябва да монтирате
детска система за пасивна безопасност на
предната седалка, издърпайте седалката в
крайна задна позиция.

• Детска система за пасивна безопасност за
бебета трябва да се използва в посока соче-
ща назад и поради тази причина предна път-
ническа седалка не трябва да се ползва, ко-
гатовъздушната възглавница за пътникаот-
пред не е деактивирана.

Обърната напред:

Уверете се, че следвате точно инструкциите на
производителя на Вашата детска система за па-
сивна безопасност.Следвайте тези стъпки, за да
монтирате детска система за пасивна безопас-
ност, сочещанапредна предната пътническа се-
далка с помощта на 3-точков предпазен колан
без автоматичен режим за блокиране:

1. Уверете се, че предната въздушна възглав-
ница за пътника е деактивирана. Автомоби-
лът е оборудван с автоматична система за
деактивиране на предна въздушна възглав-
ница за пътника. Индикаторната лампа
PASSENGER AIR BAG OFF (ИЗКЮЛЧЕНА
ВЪЗГЛАВНИЦАЗАПЪТНИК)m трябвада
свети. Натиснете ключа за запалване в пози-
цияON (Вкл.) и сеуверете, че светлинният ин-
дикатор за състояние на предната въздушна
възглавницаm свети.

SSS0300AZ
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2. Преместете седалката в крайна задна пози-
ция➀.

3. Поставете опората за глава в най-горно по-
ложение➁. Демонтирайте подглавника, ако
той пречи на поставянето на детската систе-
ма за пасивна безопасност. При такива ситу-
ации, поставете подглавника на сигурномяс-
тов багажника, така че тойда не станеопасен
летящ предмет повреме на внезапноспиране
или инцидент.

4. Позиция на детската система за пасивна без-
опасност в седалката.

5. Прекарайте катарамата на предпазния колан
през детската система за пасивна безопас-
ност и я пъхнете в закопчалката ➂, докато
чуете щракване и усетите, че се е закопчала.

6. За да предотвратите разхлабване на лентата
на предпазния колан е необходимодафикси-
рате колана на място с блокировъчните ус-
тройства, приложени към детската система
за пасивна безопасност.

7. Премахнете цялата допълнителна хлабавина
на предпазния колан; натиснете надолу➃ и
назад ➄ плътно в центъра на детската сис-
тема за пасивна безопасност с коляно, за да
притиснете възглавницата на седалката иоб-
легалката ѝ, докато дърпате предпазния ко-
лан.

SSS0627Z

Стъпки 2 и 3
SSS0360CZ

Стъпка 5
SSS0647BZ

Стъпка 7
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8. Преди да поставите дете в детската система
за пасивна безопасност трябва да я тествате
➅. Бутнете детската система за пасивна без-
опасност настрани и я дръпнете напред, за да
сте сигурни, че е фиксирана здраво на мяс-
тото си.

9. Преди всякоизползване на детската система
за пасивна безопасност, проверявайте дали
тя е захваната добре. Ако детската система
за пасивна безопасност е хлабава, повторете
стъпкиот 5 до8.

Насочена назад:

Ако трябва да монтирате детска система за па-
сивна безопасност в предната седалка, изпъл-
нете следните стъпки:

1. Уверете се, че предната въздушна възглав-
ница за пътника е деактивирана. Автомоби-
лът е оборудван с автоматична система за
деактивиране на предна въздушна възглав-
ница за пътника. Индикаторната лампа

PASSENGER AIR BAG OFF (ИЗКЮЛЧЕНА
ВЪЗГЛАВНИЦАЗАПЪТНИК)m трябвада
свети. Натиснете ключа за запалване в пози-
цияON (Вкл.) и сеуверете, че светлинният ин-
дикатор за състояние на предната въздушна
възглавницаm свети.

2. Преместете седалката в крайна задна пози-
ция.

3. Поставете подглавника в най-горноположе-
ние.Демонтирайте подглавника, акотой пре-
чи на поставянетона детската система за па-
сивна безопасност. При такива ситуации, по-
ставете подглавника на сигурно място в
багажника, така че той да не станеопасен ле-
тящ предмет по време на внезапно спиране
или инцидент.

4. Поставете детската система за пасивна без-
опасност в предната седалка на пътника.
Винаги следвайте инструкциите за монтаж и
употреба на производителя на детската сис-
тема за пасивна безопасност.

5. Прекарайте езика на предпазния колан през
детската система за пасивна безопасност и
го вмъкнете в закопчалката, докато чуете и
усетите, че ключалката се е задействала.
За да предотвратите хлабина в долния ре-
мък, фиксирайте раменния ремък на място
чрез фиксираща скобаjA .Използвайте фикси-
ращата скоба, прикрепена към детската система
за пасивна безопасност или такава, коятое с ед-
накви размери и здравина.
Следвайте инструкциите на производителя на
детска система за пасивна безопасност за пре-
карване на колана.

6. Плъзнете седалката напред, така че предпаз-
ния колан да притегне напълни детската сис-
тема за пасивна безопасност и детската сис-
тема за безопасност да докосне арматурното
табло на автомобила.

7. Преди да поставите дете в детската система
за пасивна безопасност трябва да я тествате.

SSS0302GZ

Стъпка 8

SSS0627Z

Стъпки 2 и 3

SSS0513Z
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Проверете дали тя не се накланя прекалено
много настрани. Опитайте се да я дръпнете
напред и проверете дали стои здравона мяс-
тото си.

ПОВДИГАЩИ СЕДАЛКИ

Мерки за безопасност, свързани с
повдигащи седалки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Акоповдигащата седалка и предпазният колан
не се използват правилно,опасносттаот травма
или смърт на детето, при внезапно спиране или
катастрофа, се повишават изключително:

• Когатопревозвате бебета и малки деца в ав-
томобила, винаги ги поставяйте в предназ-
начена зацелта детска седалка.Акопропус-
нете да използвате детската система за па-
сивна безопасност или повдигаща седалка,
товаможедадоведедосериознонараняване
или смърт.

• Никога не дръжте в скута си бебетата и мал-
ките деца. При тежка катастрофа, дори си-
лен и здрав възрастен човек не може да се
предпазиот силнияудар.Дететоможедабъ-
де притиснато между възрастния и частите
на автомобила. Освен това, не поставяйте
един и същ предпазен колан едновременно
върхувас и детето.

• INFINITI препоръчва повдигащата седалка
да се монтира на задната седалка. Според
статистикатаназлополуките,децатасавпо-
голямабезопасност,когатоса хванатидобре
сколанина задната седалка,вместонапред-
ната. Ако трябва да монтирате повдигаща
седалка на предната седалка вижте “Мон-
таж на повдигаща седалка” по-долу в този
раздел.

• Повдигащаседалка трябвада семонтира са-
мов позиция за сядане, коятоима долен/ра-
менен ремък. Неизползването на предпазен
коланот триточков тип за повдигаща седал-
ка може да доведе до сериозна травма при
внезапноспиране или катастрофа.

• Неправилната употреба или монтаж на пов-
дигаща седалка може да доведе досериозно
нараняване на детето и на други пътници в
автомобила иможе да доведе донараняване
или смърт при инцидент.

• Не използвайте кърпи, книги, възглавници
или други предмети вместо повдигаща
седалка. При обичайно шофиране или ката-
строфа, такива предмети могат да се разме-

стят, което ще доведе до сериозна травма
или смърт. Повдигащите седалки са проек-
тирани да бъдат използвани с колан, имащ
долен/раменен ремък. Повдигащите седал-
ки са разработени за подходящопрекарване
на долната и раменната част на предпазния
колан, през най-силните части на тялото на
детето, задапредоставятмаксималназащи-
та повреме на катастрофа.

• Следвайтевсичкиинструкциинапроизводи-
теля на повдигащата седалка поотношение
на нейния монтаж и употреба. Когато купу-
ватеповдигащаседалка трябвада сте сигур-
ни, че тя ще е подходяща за вашето дете и
автомобила ви. Възможно е някои типове
повдигащи седалки да не могат да се монти-
рат по подходящ начин във вашия автомо-
бил.

• Ако повдигащата седалка не се използва
правилно, опасността детето да се нарани
при сблъсък или внезапно спиране нараства
многократно.

• Регулируемитеоблегалки трябва да се пози-
ционират според повдигащата седалка, но
възможнонай-изправени.

• След поставянето на детето в повдигащата
седалка и прикрепянето на предпазния ко-
лан, уверете се, че раменната част на пред-
пазния колан е далече от лицето и врата на
дететои чедолната част наколанане преми-
нава през корема.

ARS1098Z
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• Не поставяйте раменния ремък зад детето
илиподръкатанадетето.Акотрябвадамон-
тирате повдигаща седалка на предната се-
далка, вижте раздела “Монтаж на повдига-
щаседалка на предна седалка”по-долув та-
зи глава.

• Когатоповдигащата седалка не се използва,
тя трябва да еобезопасена с предпазния ко-
лан, за да не бъде изхвърлена напред в слу-
чай на внезапноспиране или злополука.

ВНИМАНИЕ

Запомнете, чеоставената в затворен автомобил
повдигаща седалка може да се нагрее много.
Преди да поставите детето в повдигащата се-
далка проверете повърхността за сядане и за-
копчалките.

Няколко производители предлагат повдигащи
седалки с няколко размера. Когато избирате
повдигаща седалка, имайте предвид следното:

• Проверете повдигащата седалка във вашия
автомобил, за да сте сигурни, че тя е съвмес-
тима със седалките и предпазните колани на
автомобила.

• Уверете се, че главата на детето има добра
опора от повдигащата седалка или седалка-

та на автомобила.Облегалката на седалката
трябва да бъде на нивотоили надцентъра на
ушите на детето. Например, ако изберете
повдигаща седалка с нискаоблегалка➀,об-
легалката на седалката трябва да бъде на
нивото или над центъра на ушите на детето.
Ако облегалката е по-ниска от центъра на
ушите на детето, трябва да използвате пов-
дигаща седалка с висока облегалка➁.

• Акоповдигащата седалка е съвместима с ва-
шия автомобил, поставете вашето дете да
седне в повдигащата седалка и проверете
дали различните настройки са подходящи за
него. Винаги спазвайте всички препоръчани
процедури.

Някоищати, провинции или територии имат из-
искване, винаги когато се използва автомоби-
лът, бебетата ималките деца да бъдатобезопа-
сени добре водобрена система за пасивна безо-
пасност.

Инструкциите в този раздел са приложими за
монтаж на повдигаща седалка, поставена на
задната седалка или на предна седалка за път-
ника.

Монтаж на повдигаща седалка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

INFINITIпрепоръчва повдигащата седалкада се
монтира на задната седалка. Все пак, ако тряб-
ва да монтирате повдигаща седалка на предна-
та седалка,издърпайте седалката в крайна зад-
на позиция.

LRS0501Z

LRS0464Z

LRS0455Z
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Задаизбегнете травманадетето,неизползвай-
те колана с долен/раменен ремък, в режим за
автоматично блокиране на прибиращо устрой-
ство, когато използвате повдигаща седалка с
предпазни колани.

Вижте всички бележки за Предупреждение и
Внимание в раздели “Безопасност на дете”, “Па-
сивнабезопасностнадете”и “Повдигащиседал-
ки”, преди да монтирате детската система за
безопасност.

Следвайте тези стъпки, за монтаж на повдига-
ща седалка, на задна седалка или на предна се-
далка за пътник:

1. Акотрябва дамонтирате повдигаща седалка
на предната седалка, издърпайте седалката
в крайна задна позиция.

2. Поставете повдигащата седалка на седалка-
та. Поставяйте само в посока, гледаща

напред. Винаги следвайте инструкциите на
производителя на повдигащата седалка.

3. Повдигащата седалка трябва да се постави
на седалката на автомобила, така че тя да
бъде стабилна.

Акое необходимо, регулирайте или демонти-
райте подглавника, да постигнете пасване на
повдигащата седалка. Вижте “Регулируеми
компоненти на подглавник” по-горе в този

раздел. Ако подглавникът бъде демонтиран,
поставете го на сигурномясто. Уверете се, че
сте монтирали отново подглавника, когато
повдигащата седалка бъде демонтирана.

Ако позицията на седене няма регулируем
подглавник и той пречи на правилнотопоста-
вяне на повдигащата седалка, опитайте дру-
го положение или друга повдигаща седалка.

4. Поставете долната част от лентата на пред-
пазния колан ниско и плътно около бедрата
на детето. Следвайте инструкциите на про-
изводителя на повдигащата седалкаотносно
трасирането на предпазния колан.

5. Издърпайте раменния ремък на предпазния
колан към прибиращото устройство, за да
приберете излишната хлабина. Уверете се, че
раменният ремък е разположен през горната,
средна част на рамото на детето. Следвайте
инструкциите на производителя на повдига-
щата седалка относно трасирането на пред-
пазния колан.

6. Следвайте бележките с предупреждения,
внимание и инструкциите за правилното фи-
ксиране на предпазния колан, показани в
“Предпазни мерки при използване на пред-
пазни колани” по-горе в този раздел.

WRS0699Z
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Задносредноположение

LRS0452Z

Задна външна позиция
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7. Ако повдигащата седалка е монтирана на
преднатапътническа седалка, завъртетепре-
включвателя за запалване в позицииACCили
ON. Индикаторната светлина <PASSENGER
AIR BAG ON> m ➀ или индикаторната
светлина <PASSENGER AIR BAG OFF>m ➁
ще светнат, в зависимостот размера на дете-
то и типа на използвана повдигаща седалка.
Вижте “Предупредителната лампа за въз-
душна възглавница SRS” по-долу в този раз-
дел.

ПРЕДПАЗНИМЕРКИ ПРИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА
ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ (SRS)
Този раздел за Допълнителна система за пасив-
на безопасност (SRS) съдържа важна информа-
ция, отнасяща се до допълнителните въздушни
възглавници при челен сблъсък,монтираните на
седалката допълнителни въздушни възглавни-
ци при страничен удар, монтираните на покрива
завесни странични възглавници при страничен
удар иобтегачи на предпазните колани за вода-
ча и пътника.

Допълнителна система на въздушни
възглавници при челен удар

Тази система може да помогне за омекотяване
силата при челен удар на вратата и в областта
на гръдния кош на шофьора и/или пътника от-
пред при сигурен челен сблъсък. Допълнител-
ните възглавници при челен сблъсък са разра-
ботени да се надуват, когато предната част на
автомобила бъде блъсната.

Въздушна възглавница за коляно на
шофьора

Въздушната възглавница за коляно на шофьора
се надува под кормилната колона. Въздушната
възглавница за колянона шофьора се задейства
заедно с предната въздушна възглавница.

Въздушната възглавница за коляно на шофьора
предоставя допълнителна защита за бедрото,
коляното и долната част на крака за седящия в
седалката на водача.

Монтирана в предната седалка
система допълнителни въздушни
възглавници при страничен сблъсък

Тази система може да помогне за омекотяване
силата на удара вобластта на гръдния кош и та-
за на шофьора и пътника отпред при сигурен
страничен сблъсък.Монтираната в предната се-
далка система от допълнителни въздушни въз-
главници при страничен сблъсък е разработена
да се надуе от страната, от която е ударен авто-
мобила.

Системаот монтирана на покрива
система на допълнителни завесни
въздушни възглавници при страничен
удар

Тази система може да помогне за омекотяване
удара в областта на главата на шофьора и път-
ницитеотпред и на задните седалки при сигурни
странични удари. Монтираната в покрива сис-
тема от допълнителни завесни въздушни въз-
главници е разработена да се надуеот страната,
от която е ударен автомобила.

SRS е проектирана за допълване защитата при
инцидент, предлаганаот предпазните колани на
шофьора и пътника отпред и не е проектирана
да ги замести. Предпазните колани трябва ви-
наги да бъдат поставяни правилно, а водача и
пътникаотпред - винаги да седят на подходящо
разстояние от волана, приборния панел и пред-
ните врати. За допълнителна информация вижте
“Предпазни колани” по-горе в този раздел.

NIC2740

ДОПЪЛНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА
ПАСИВНА БЕЗОПАСНОСТ (SRS)
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След поставянетона превключвателя в позиция
ON (ВКЛ.) или START (СТАРТ), ще светне пре-
дупредителната лампа за въздушни възглавни-
ци. Ако системата функционира, предупреди-
телната лампа за въздушните възглавници из-
гасва няколко секунди след стартиране на
двигателя.За допълнителна информация вижте
“Предупредителни лампи, индикаторни лампи
и звукови сигнали” в раздел “2.Прибори и сред-
ства зауправление”.

Въздушните възглавници функционират един-
ствено, когато превключвателят за запалване е
поставен в положениеON или START.

Въздушни възглавници за водача и пътника
отпред:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Допълнителните предни въздушни възглав-
нициобикновено няма да се надуят в случай
на страниченудар, заденудар, преобръщане
или слаб челен сблъсък. Винаги слагайте

своитепредпазниколани, заданамалитери-
ска или сериозността на нараняванията при
различни инциденти.

• Предпазните колани и допълнителните въз-
душни възглавници при челен удар са най-
ефективни, когатоседитеоблегнати и изпра-
вени в седалките. Въздушните възглавници
при челенудар се надуват с голяма сила.Ако
вие не сте поставили предпазния си колан,
наведенистенапред,стоитенастраниилисте
в различноположение, рискътот нараняване
или смърт при инцидент за вас се увеличава
многократно.Освен товаможедабъдетена-
ранени сериозно или дори фатално от въз-
душнитевъзглавниципричеленсблъсък,ако
стоите срещутях при надуване.Винаги стой-
теоблегнати и колкотое възможнопо-далеч
от волана. Винаги използвайте предпазните
колани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• НИКОГАне използвайте детска седалка, на-
сочена назад, на седалка, защитена от
ACTIVE AIRBAG (АКТИВНА ВЪЗДУШНА
ВЪЗГЛАВНИЦА) отпред, може да се стигне
до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ
НА ДЕТЕТО. Виж “Система за автоматично
деактивиране на въздушна възглавница за
пътникаотпред” по-долув този раздел.

• INFINITI препоръчва бебета или малките де-
ца да бъдат поставяни да сядат в детска сис-
тема за пасивна безопасност на задните се-
далки, акотакава е налична. Според статис-
тиката на злополуките, децата са в по-
голямабезопасност,когатосахванатидобре
сколанина задната седалка,вместонапред-
ната. Вижте “Детска система за пасивна
безопасност” по-горе в този раздел. Вие
трябва да изберете детска система за пасив-
на безопасност, коятода е подходяща за ва-
шия автомобил и винаги да спазвате
инструкциите на производителя замонтажи
използване.

• Акообезопасявате дете в предната седалка
за пътник в детска система за пасивна безо-
пасност, гледаща назад, винаги проверявай-
те дали въздушната възглавница за пътника
е деактивирана. Трябва да светне индика-
торна лампа <PASSENGER AIR BAG OFF>.
Ако светне индикаторната лампа
<PASSENGER AIR BAG ON>,въздушнатавъз-
главница за пътника може да се задейства в

NPA926Z

Правилни (задни) позиции за сядане

SSS0100Z
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случай на инцидент. Детето може да бъде
притиснатоот въздушната възглавница. Съ-
ществува повишенаопасностот травма, въз-
можное дори настъпванетона смърт. Вижте
“Детскасистемазапасивнабезопасност”по-
горе в този раздел.

• Децата може да бъдат сериозно наранени
илиубитиот надуванетона въздушните въз-
главници, ако не са добре обезопасени. Ви-
жте “Детска система за пасивна
безопасност” по-горе в този раздел.

• Никога не позволявайте на деца да се возят
необезопасени или да показват ръцете или
лицата си извън прозорците.Не сеопитвайте
да ги държите в скута си или на раменете си.

Странични и завесни въздушни възглавници:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Монтираните на предната седалка допълни-
телни въздушни възглавници при страничен
сблъсък и монтираните на покрива завесни
допълнителни въздушни възглавници при
страничен сблъсък, принципно, няма да се
надуят в случай наударотпред,отзад, прео-
бръщане или лек страничен сблъсък. Винаги
слагайте своите предпазни колани, за да на-
малите риска или сериозността на наранява-
нията при различни инциденти.

• Предпазните колани, монтираните на пред-
ната седалка допълнителни въздушни въз-
главници при страничен сблъсък и монтира-
ните на покрива завесни допълнителни въз-

душни възглавници при страничен сблъсък
са най-ефективни, когато сте седнали добре
облегнати и изправени в седалката.Монти-
раните на предната седалка допълнителни
въздушни възглавници при страничен сблъ-
сък и монтираните на покрива завесни до-
пълнителнивъздушнивъзглавниципристра-
ничен сблъсък се надуват с голяма сила.Ако
вие и пътниците не сте поставили предпаз-
ните си колани, наведени сте напред, стоите
настрани или сте в различноположение, рис-
кътот нараняванеили смъртприинцидент за
вас и пътниците ви се увеличава много.

• Не позволявайте на никой да поставя ръцете
си, краката си или лицето в близост до мон-
тираните на предната седалка допълнител-
ни въздушни възглавници при страничен
сблъсък и монтираните на покрива завесни
допълнителни въздушни възглавници при
страничен сблъсък отстрани на облегалките
на предните седалки и в близост достранич-
нитерелсивпокрива.Непозволявайтенани-
кого, седящ на предните седалки или на зад-
ните допълнителни седалки да показва ръце
извън прозорците или срещувратите.

• Когатоседите на задните седалки, не се дръ-
жтезаоблегалкитенапреднитеседалки.Ако
монтираните на предната седалка допълни-
телни въздушни възглавници при страничен
сблъсък и монтираните на покрива завесни
допълнителни въздушни възглавници при
страничен сблъсък се надуят, можете да бъ-

дете сериознонаранени.Бъдетеособеновни-
мателнисдецата,коитотрябвавинагидабъ-
дат надежднообезопасени.

• Не използвайте покривала за седалки на
предните седалки. Те могат да попречат на
устройствотоза надуване намонтираните на
предната седалка допълнителни въздушни
възглавници при страничен сблъсък.

ЗАБЕЛЕЖКА

Запрегледвижте “ПредпазнимеркиприДопъл-
нителна система за пасивна безопасност (SRS)”
в раздел “0. Безопасност — седалки, предпазни
колани и допълнителна система от устройства
за пасивна безопасност”.

Система за обтягане на предпазните
колани

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• След активиране наобтегачите на предпази-
те колани те не могат да бъдат използвани
отново. Те трябва да бъдат заменени заедно
с прибиращотоустройство и закопчалката в
модулен вид.

• Ако автомобилът бъде ударен, нообтегачът
за предпазен колан не се активира, тотрябва
да се извърши проверка на системата за об-
тягане на коланите и акое необходимотя да
бъде заменена в INFINITI център или квали-
фициран сервиз.

• Не трябва да бъдат правени неоторизирани
промени по компонентите или окабеляване-
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тона системата наобтегачите за предпазни-
те колани. Това е с цел предотвратяване на
повредите или случайноактивиране наобте-
гачите. Извършването на манипулации вър-
ху системата на обтегачите на предпазните
колани може да доведе до сериозни нараня-
вания.

• Работата около и по системата за обтягане
на предпазните колани трябва да се извърш-
ва самоот INFINITIцентъриликвалифициран
сервиз.Монтажът на електрическооборуд-
ване трябва същода бъде правеноот център
на INFINITIиликвалифицирансервиз.Неото-
ризирано електрическо тестово оборудване
и пробни устройства не трябва да се използ-
ват посистемата заобтягане на предпазните
колани.

• Акотрябва да изхвърлитеобтегачите или да
предадете автомобила за скрап, свържете се
с INFINITI център или квалифициран сервиз.
Правилните процедури за изхвърляне на
обтегачи за предпазни колани са описани в
приложимия Сервизен наръчник на INFINITI.
Неправилното изхвърляне може да доведе
доперсоналнонараняване.

Системата за предварителнообтягане на кола-
ните може да се активира, при определени ти-
пове сблъсъци, със спомагателната система на
въздушни възглавници.

Работата на прибиращите устройства на пред-
пазните колани и техните закопчалки помага за
затягането на предпазните колани незабавно

при случай, когато превозното средство попад-
не в ситуация на сигурен сблъсък, помагайки за
предпазването на седящите.

Механизмътзапредварителнообтяганеепоста-
вен в корпуса на прибиращотоустройство. Тези
видове предпазни колани се използват посъщия
начин, както конвенционалните предпазни ко-
лани.

При активиране на обтегача, може да бъде из-
пуснат дим, съчетан със силен шум. Димът не е
вреден и не е знак за пожар. Трябва да се погри-
жите да не го вдишвате, тъй като това може да
причини раздразнение и задавяне. Ето защо
трябва согледулесняване на дишанетоскорода
се поеме свеж въздух.

Следактивираненаобтегача,ограничителитена
товар позволяват на предпазния колан даосво-
боди лентата (акое необходимо), за да се пони-
жат силите, действащи срещу гърдите.

Предупредителната светлина за допълнителна
въздушна възглавница се използва, за да укаже
неизправност в системата на обтегача. (Вижте
“Предупредителната лампа за въздушна въз-
главницаSRS”по-долувтозираздел.)Акозадей-
стванетона предупредителната светлина за до-
пълнителна въздушна възглавница покаже, че
има неизправност, проверете системата в цен-
тър на INFINITI или квалифициран сервиз.

При продажба на автомобила, Ви молим да ин-
формирате купувачаотносносистемата заобте-
гач на колана и да го насочите към съответните
раздели в настоящия Наръчник на собственика.

Предупредителни табели за
въздушните възглавници

➀ Предупредителен етикет на SRS въздушна
възглавница: предупредителният етикет е
разположен на повърхността на визьора на
пътника отпред.

➁ Предупредителен етикет за SRS странична
въздушна възглавница:
Предупредителният етикет е разположен
отстрани на централната колонаот
страната на пътника. Има пришити етикети
и в покривалата на предните седалки.

SRS предна въздушна възглавница за пътника:

Предупредителният етикет с пиктограма ➀ е
разположен върху сенника. Неговото значение
е:

“НИКОГАне използвайте детска седалка, насо-
чена назад, на седалка, защитена от ACTIVE
AIRBAG (АКТИВНАВЪЗДУШНАВЪЗГЛАВНИ-
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ЦА) отпред, може да се стигне до СМЪРТ или
СЕРИОЗНОНАРАНЯВАНЕНАДЕТЕТО.”

ЗАДНАТА СЕДАЛКА е НАЙ-БЕЗОПАСНОТО
място за деца на възраст 12 и по-малко години.
Винаги използвайте предпазните колани и дет-
ска система за пасивна безопасност. За макси-
мална безопасност, при всички типове ката-
строфи, трябва винаги да сте поставили пред-
пазните си колани. Не сядайте или се
накланяйте ненужно в близост до въздушната
възглавница. Не поставяйте предмети върху
въздушната възглавница или между въздушна-
та възглавница и вас. Ако предупредителната
лампа за въздушна възглавницаостане включе-
на или мига, когато превключвателят за запал-
ване е в положение ON (ВКЛ.), посетете център
на INFINITI или квалифициран сервиз. Въздуш-
ните възглавници могат да бъдат демонтирани
или изхвърлени самоот център на INFINITI или
квалифициран сервиз.

Уверете се, че сте прочели описанието “AIRBAG
LABEL” (ЕТИКЕТ НА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВ-
НИЦА) в края на това наръчник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• INFINITI препоръчва бебета или малките де-
ца да бъдат поставяни да сядат в детска сис-
тема за пасивна безопасност на задните се-
далки, акотакава е налична. Според статис-
тиката на злополуките, децата са в по-
голямабезопасност,когатоса хванатидобре
сколанина задната седалка,вместонапред-
ната. Вижте “Детска система за пасивна

безопасност” по-горе в този раздел. Вие
трябва да изберете детска система за пасив-
на безопасност, коятода е подходяща за ва-
шия автомобил и винаги да спазвате
инструкциите на производителя замонтажи
използване.

• Акообезопасявате дете в предната седалка
за пътник в детска система за пасивна безо-
пасност, гледаща назад, винаги проверявай-
те дали въздушната възглавница за пътника
е деактивирана. Трябва да светне индика-
торна лампа <PASSENGER AIR BAG OFF>.
Ако светне индикаторната лампа
<PASSENGER AIR BAG ON>,въздушнатавъз-
главница за пътника може да се задейства в
случай на инцидент. Детето може да бъде
притиснатоот въздушната възглавница. Съ-
ществува повишенаопасностот травма, въз-
можное дори настъпванетона смърт. Вижте
“Детскасистемазапасивнабезопасност”по-
горе в този раздел.

• НИКОГАне използвайте детска седалка, на-
сочена назад, на седалка, защитена от
ACTIVE AIRBAG (АКТИВНА ВЪЗДУШНА
ВЪЗГЛАВНИЦА) отпред, може да се стигне
до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ
НА ДЕТЕТО. Виж “Система за автоматично
деактивиране на въздушна възглавница за
пътникаотпред” по-долув този раздел.

Предупредителната лампа за въздушна
възглавница SRS

Предупредителната лампа за SRS въздушна
възглавница, показващаm в приборния па-
нел, наблюдава веригите на допълнителната
възглавница при челен сблъсък, монтираната в
предна седалка, допълнителна въздушна въз-
главница при страничен сблъсък, допълнител-
ните завесни въздушни възглавници при стра-
ничен сблъсък, въздушната възглавница за ко-
лене на водача и системите за обтягане на
предпазния колан. Тя също така наблюдава и
контролния блок на въздушните възглавници,
сензорът за зона на сблъсък, сателитните сен-
зори, сензорите за натиск на предна врата, сис-
темата за автоматично деактивиране на
въздушна възглавница на пътника отпред и ця-
лото свързаноокабеляване.

SPA1097Z
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След поставянетона превключвателя за запал-
ване в позиция ON (ВКЛ.) или START (СТАРТ),
ще светне предупредителната лампа за допъл-
нителни въздушни възглавници. Ако системата
функционира, предупредителната лампа за
въздушните възглавници изгасва няколко се-
кунди след стартиране на двигателя.

В случай, че се появи някоеот следнитеусловия,
посетете най-близкия център на INFINITI или
квалифициран сервиз, за да бъдат обслужени
системите за въздушни възглавници и/или сис-
темите за обтягане на предпазните колани:

• Предупредителната светлина за SRS въз-
душна възглавница остава да свети за време
по-дългоот няколко секунди, след като дви-
гателят работи.

• Предупредителната лампа за SRS системата
с въздушни възглавници мига с прекъсване.

• Предупредителната лампа на SRS системата
с въздушни възглавници изобщоне светва.

При тезиусловия, системите на въздушните въз-
главници и/или системите за обтягане на пред-
пазните колани може да не работят правилно.
Те трябва да бъдат проверени и ремонтирани.
Свържете се незабавно с INFINITI център или
квалифициран сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако предупредителната светлина за допълни-
телна въздушна възглавница свети, това може
да означава, че предната въздушна възглавни-

ца, страничната въздушна възглавница, завес-
ната въздушна възглавница, въздушната въз-
главница за колене на водача и/или системите
за предварителнообтягане няма да работят при
инцидент. За да предотвратите травми на вас и
други лица, закарайте автомобила за проверка
вцентър на INFINITI или квалифициран сервиз.
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СИСТЕМИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
1. Зонален сензор за сблъсък (краш сензор)

2. Модули на допълнителна предна въздушна
възглавница

3. Модул на монтирана в предната седалка
система допълнителни въздушни
възглавници при страничен сблъсък

4. Устройства за надуване на монтирани на
покрива допълнителни завесни въздушни
възглавници при страничен удар

5. Модули на възглавница на прозорец/
Допълнителни завесни въздушни
възглавници на покрива при страничен
удар

6. Въздушна възглавница за коляно на
шофьора

7. Сензори за натиск на предна врата

8. Предпазен колан на предна седалка с
обтегачи

9. Сателитни сензори

10. Модул за управление за въздушните
възглавници (ACU)

11. Предпазен колан на задна седалка с
обтегачи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не поставяйте никакви предмети върхупод-
ложката на волана. Не поставяйте никакви
предметимеждуводачаиподложкатанаво-
лана. Такива предмети може да представля-
ватопасност катосе изстрелят при надуване
на въздушна възглавница.

• Не поставяйте предмети с остри ръбове на
седалката. Освен това не поставяйте тежки
предмети на седалката, така чеда тяда е по-
стояннопритисната. Такиваобекти могат да
повредят седалката или системата за отчи-
тане за въздушна възглавница за пътникот-
пред.Товаможе да повлияе и на работата на
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системата за въздушни възглавници и да до-
веде досериозноличнонараняване.

• Не използвайте вода или киселинни почист-
ващи препарати ( с гореща струя) на седал-
ките. Това може да повреди седалката или
системата заотчитане за въздушна възглав-
ница за пътник отпред. Още, това може да
повлияе на работата на системата за
въздушни възглавници и да доведе до сери-
озноличнонараняване.

• Незабавно след надуване, някои от компо-
нентите на системата на допълнителните
въздушни възглавници ще бъдат горещи. Не
ги докосвайте: може сериозно да се изгори-
те.

• Не трябва да бъдат правени непозволени
промени, на койтое да е компонент илиока-
беляване на системите за допълнителни въз-
душни възглавници. Това е соглед да се пре-
дотврати инцидентното надуване на въз-
душните възглавници или повреда по
системитенадопълнителнитевъздушнивъз-
главници.

• Не правете неразрешени промени на елек-
трическата система, системата на окачване
или структурата на предницата на вашия ав-
томобил. Това може да повлияе на правил-
натаработанасистемитенавъздушнитевъз-
главници.

• Подправянето на системите на въздушни
възглавници може да доведе до сериозни
персонални наранявания. Подправянето

включва промени на волана, като поставяне
на материали върхуподложката на волана и
над нея и добавянетона допълнителниобли-
цовъчниелементиоколосистемитенадопъл-
нителните въздушни възглавници.

• Модифициранетоилиподправянетонапред-
ната пътническа седалка може да доведе до
сериозноперсоналнонараняване.Например,
не сменяйте предните седалки катопоставя-
те материали върхумеката част на седалка-
таилиинсталиранетонадопълнителнообли-
цовъчно оборудване като покривала за се-
далки върху седалките, които не са
специално проектирани за осигурят правил-
ната работа на въздушните възглавници. В
допълнение, не поставяйте никакви предме-
ти под предната пътническа седалка или се-
далищната част иоблегалката. Такиваобек-
ти могат да се намесят в правилната работа
на системата заотчитане за пътникотпред.

• Не трябва да бъдат правени неоторизирани
промени по компонентите или окабеляване-
тона системата на предпазните колани.Това
можедаповлияевърхусистематаотвъздуш-
нивъзглавници.Извършванетонаманипула-
ции върху системата за предпазни колани
може да доведе досериозни наранявания.

• Работатаоколои върху системите на допъл-
нителните въздушни възглавници трябва да
се извършва само в INFINITIцентър или ква-
лифициран сервиз.Окабеляванетона SRS не
трябвадабъдемодифицираноилиразкачва-
но. Неоторизирано тестово оборудване и

пробни устройства не трябва да бъдат из-
ползвани върхусистемите на допълнителни-
те въздушни възглавници.

• Конекторитенакабелните снопи заокабеля-
ването на SRS са жълти за лесна идентифи-
кация.

• Никога немонтирайте гледаща назад детска
система за пасивна безопасност на предната
седалка за пътник, без първо да проверите
дали въздушната възглавница за пътник от-
пред е деактивирана. Вижте “Система за ав-
томатично деактивиране на въздушна въз-
главница за пътника отпред” по-долу в този
раздел. При челен сблъсък, допълнителните
въздушни възглавници за челен сблъсък се
надуватс голямасила.Надуванетонадопъл-
нителната предна въздушна възглавница
може сериознода нарани илидаубие вашето
дете.

Когато въздушните възглавници се надуят, мо-
же да бъде чут ясен силен звук, последван от
изпускане на дим. Този дим не е вреден и не е
знак за пожар. Все пак, внимавайте да не го
вдишвате, тъй като това може да причини раз-
дразнение и задавяне. Пътници, които имат
анамнеза, свързана със затруднено дишане, ка-
тоастма, трябва незабавнода получат свеж въз-
дух.

В случай на катастрофа, при която се задейства
възглавница на автомобила, попроект, автомо-
билът може да не стартира отново. Ако това се
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случи се препоръчва да посетите за ремонт
INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

Допълнителните въздушни възглавници, заедно
с употребата на предпазни колани, спомагат за
смекчаване силата наудара върхугърдите на се-
дящитеотпред. Завесните въздушни възглавни-
ци спомагат за омекотяване на силата на удара
върху главата на седящите на предните седалки
и на задните външни седалки. Те може да по-
могнат за запазването на живота и да намалят
сериозните наранявания. Но надуващите се
странични въздушни възглавници и завесни въз-
душни възглавници могат да предизвикатожул-
вания или други травми. Допълнителните стра-
нични и завесни въздушни възглавници не пре-
доставят защита на долната част на тялото.

Допълнителна система на въздушни
възглавници при челен удар

Системата на допълнителната въздушна въз-
главница за шофьора се намира вцентъра на во-
лана.Въздушната възглавница за колянонашо-
фьора се намира под кормилната колона. До-
пълнителната предна въздушна възглавница за
пътника се намирана приборния панел наджаб-
ката.

Системата на допълнителната предна въздуш-
на възглавница е проектирана да се надува при
силни предни удари, въпреки че тя може да се
надуе, ако силите при друг тип удар са подобни
на тези при силен челен удар. Тя може да не се
надуе при някои челни удари. Повреда на авто-
мобила (или липсата на такава) не винаги пред-

ставлява индикатор за правилната работа на
системата на предната въздушна възглавница.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не монтирайте гледаща назад детска
система за пасивна безопасност на предната се-
далка за пътник, преди да се уверите, че въз-
душната възглавница за пътник отпред е деак-
тивирана. Автомобилът е оборудван с автома-
тична система за деактивиране на предна
въздушна възглавница за пътника. Индикатор-
ната лампа <PASSENGER AIR BAG OFF> m
трябва да свети. При челен сблъсък, допълни-
телните въздушни възглавници за челен сблъ-
сък се надуват с голяма сила.Надуванетона до-
пълнителната предна въздушна възглавница
можесериозноданараниилидаубиевашетоде-
те.

Система за автоматичнодеактивиране
на въздушна възглавница за пътника
отпред

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въздушната възглавница за пътника отпред е
проектирана за автоматично ИЗКЛЮЧВАНЕ
при определени обстоятелства. Прочетете вни-
мателна този раздел, за да научите как работи
тя.Занай-ефективна защита енеобходимапра-
вилнаупотреба на предпазния колан и детската
система за пасивна безопасност. Неспазването
на всички инструкции в този наръчник, свърза-

ни супотребата на седалки, предпазни колани и
детска система за пасивна безопасност може да
увеличи рискаот нараняване при инцидент.

За да разпознае поставянето на детска система
за пасивна безопасност, поставена на предната
седалка за пътника, системата за автоматично
деактивиране на въздушна възглавница за път-
никаотпред категоризира човека в предната се-
далка за пътник чрез сензор за класификация на
седящия (теглови сензор). В зависимост от ре-
зултата от категоризацията, въздушната въз-
главница за пътникаотпред се активира или де-
активира. Ако на предната седалка за пътника
бъде поставена детска система за пасивна без-
опасност, гледаща назад, индикаторната лампа
<PASSENGER AIR BAG OFF> трябва да светне,
след самодиагностиката на системата, и трябва
да остане светната. Въздушната възглавница за
пътника отпред се деактивира.

Системата не деактивира:

• Монтираните на предната седалка допълни-
телни въздушни възглавници при страничен
сблъсък.

• Монтирани на покрива допълнителни завес-
ни въздушни възглавници при страничен
удар.

• Обтегач на предпазния колан.
INFINITI препоръчва бебета или малките деца
да бъдат поставяни да сядат в детска система за
пасивна безопасност на задните седалки, ако
такава е налична. Според статистиката на зло-
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полуките, децата са в по-голяма безопасност,
когатоса хванати добре с колани на задната се-
далка, вместо на предната. (Вижте “Детска сис-
тема за пасивна безопасност” по-горе в този
раздел).

Ако е абсолютно необходимо да поставите дет-
ска система за пасивна безопасност в предната
седалка за пътник, съблюдавайте правилното
позициониране на детската обезопасителна
система. Никога не поставяйте предмети под
или зад детската система за пасивна безопас-
ност, напр. възглавница. Цялата основа на дет-
ската система за пасивна безопасност трябва
винаги да лежи върху възглавницата на пред-
ната седалка за пътника.Облегалката на детска
система за пасивна безопасност, гледаща на-
пред, трябва, доколкото е възможно, да е лег-
нала върхуоблегалката на предната седалка за
пътника. Детската система за пасивна безопас-
ност не трябва да докосва покрива или да бъде
поставяна под напрежение от страна на
подглавника. Регулирайте ъгъла наоблегалката
и позицията на подглавника, в съответствие с
детската система за пасивна безопасност. Само
тогава може да се гарантира правилната работа
наавтоматичнасистемазадеактивираненавъз-
душната възглавница за пътникаотпред.Винаги
съблюдавайте информацията за подходящото
разполагане на детската система за пасивна
безопасност (вижте “Детска система за пасивна
безопасност” по-горе в този раздел), в допълне-
ние с инструкциите за монтаж на детската сис-
тема за пасивна безопасност, предоставени от
производителя.

Работа на автоматичнотодеактивиране на
предна въздушна възглавница за пътника:

➀ Индикаторна лампа <PASSENGER AIR BAG
ON> m

➁ Индикаторна лампа <PASSENGER AIR BAG
OFF> m

Индикаторните лампи ви информират дали въз-
душната възглавница за пътникаотпред е акти-
вирана или деактивирана.

Завъртете ключа в позиции ACC или ON в пре-
включвателя за запалване.Системата извършва
самодиагностика.

Индикаторните лампи <PASSENGER AIR BAG
OFF> и <PASSENGER AIR BAG ON> трябва да
светят едновременно в продължение на около
шест секунди.

Индикаторните лампи показват състоянието на
въздушната възглавница за пътника отпред:

• Светва <PASSENGER AIR BAG ON>: въздуш-
ната възглавница за пътника отпред е акти-
вирана. Ако, в случай на инцидент, бъдат из-
пълнени всички критерии за активиране, въз-
душната възглавница за пътника отпред се
задейства.

• Светва <PASSENGER AIR BAG OFF>: въздуш-
ната възглавница за пътника отпред е деак-
тивирана. В случай на инцидент, въздушната
възглавница няма да бъде задействана.

Ако състоянието на въздушната възглавница за
пътника отпред се промени, докато автомоби-
лът е в движение, в автомобилния информацио-
нен дисплей се появява индикаторносъобщение
за въздушна възглавница (вижте “Предупреди-
телна лампа за допълнителната система за па-
сивна безопасност (SRS) с въздушни
възглавници” по-горе в този раздел). Когато
предната седалка за пътник бъде заета, винаги
обръщайте внимание на индикаторните лампи
<PASSENGER AIR BAG ON> и <PASSENGER AIR
BAG OFF>. Обръщайте внимание на състояние-
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то на въздушната възглавница за пътника от-
пред преди и по време на пътуването.

Ако в предната седалка няма поставена детска
система за пасивна безопасност, пътникът от-
пред трябва да седне

• С правилнопоставен предпазен колан.
• В максимално изправена позиция, като тех-
ният гръб се опира наоблегалката.

• С крака опрени на пода, ако е възможно.
Акопътникът, седналотпред, не съблюдава тези
условия,може да бъде повлияна автоматичната
система за деактивиране на въздушната
възглавница за пътника отпред, напр. защото,
пътникът седналотпред:

• прехвърля своетотегло, катосеопиранапод-
лакътниците на автомобила.

• сяда така, че масата му се повдига от въз-
главницата на седалката.

Въздушната възглавница за пътникаотпред мо-
же да бъде деактивирана погрешно в резултат
на тези или подобни действия. В този случай,
индикаторната лампа <PASSENGER AIR BAG
OFF> свети постоянно. В случай на инцидент,
въздушната възглавница за пътника отпред не
се задейства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако индикаторната лампа <PASSENGER AIR
BAG OFF> свети, въздушната възглавница за
пътникаотпред е деактивирана. Тя няма да бъ-

де задействана в случай на инцидент и няма да
може да изпълни своята предпазна функция.
Тогава, човек, седнал на предната пътническа
седалка,можеда влезе в контакт с вътрешност-
та на автомобила, най-вече, акотой седипрека-
леноблизодоарматурнототабло. Това носи по-
вишен рискот травма или дорифатална травма.

Когато предната пътническа седалка е заета,
винаги проверявайте, дали:

• класификацията на човека, заел предната
пътническа седалка е коректна и че въздуш-
ната възглавница за пътника отпред е акти-
вирана или деактивирана, в съответствие с
класификацията на човека, заел предната
пътническа седалка.

• Предната пътническа седалка е преместена
възможнонай-назад.

• Човекът е седнал правилно.

Ако обезопасявате дете на предната седалка,
което е поставено в детска система за пасивна
безопасност, гледаща назад, и индикаторната
лампа <PASSENGER AIR BAG ON> светва, въз-
душната възглавница за пътникаможе да се за-
действа, в случай на инцидент. Детето може да
бъде притиснато от въздушната възглавница.
Съществува повишена опасност от травма, въз-
можноедоринастъпванетонасмърт.Втозислу-
чай, винаги се уверявайте, че въздушната въз-
главница за пътника е деактивирана. Трябва да
светне индикаторна лампа <PASSENGER AIR
BAG OFF>.

Ако индикаторната лампа <PASSENGER AIR
BAG OFF> остане изключена и/или индикатор-
ната лампа <PASSENGER AIR BAG ON> светне,
не поставяйте детска система за пасивна безо-
пасност, гледаща назад, в предната пътническа
седалка. За допълнителна информация вижте
“Проблеми с автоматичната деактивация на
въздушната възглавница за пътникаотпред” по-
долу в този раздел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Акообезопасявате дете в детска система за па-
сивна безопасност, гледаща напред, на предна-
та седалкаипоставите преднатапътническа се-
далка прекаленоблизодоарматурнототабло, в
случай на инцидент, дететоможе:

• Да влезе в контакт с вътрешната част на ав-
томобила, ако, например, индикаторната
лампа <PASSENGER AIR BAG OFF> свети.

• Да бъде ударено от въздушната възглавни-
ца, ако индикаторната лампа <PASSENGER
AIR BAG ON> свети.

Това носи повишен рискот травма или дори фа-
тална травма.

Преместете предната седалка за пътника въз-
можно най-назад. Винаги се уверявайте, че ра-
менния ремък е прекаран от изхода на автомо-
била до водача за раменен ремък на детската
система за пасивна безопасност.Лентата на ра-
меннияремък трябвадабъде прекарана напред
и надолуот изхода за колан на автомобила.Ако
е необходимо, регулирайте изхода за колан на
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автомобила и предната пътническа седалка.
Винаги съблюдавайте информацията в това Ръ-
ководствона собственика за подходящоразпо-
лагане на детската система за пасивна безопас-
ност, в допълнение на инструкциите за монтаж
напроизводителянадетската системазапасив-
на безопасност.

Ако автоматичната система за деактивиране на
предната въздушна възглавницаотчете, че:

• Предната пътническа седалка не е заета, ин-
дикаторната лампа <PASSENGER AIR BAG
OFF> светва, след като системата извърши
самодиагностика и лампата остава да свети.
Това показва, че системата на въздушната
възглавница за пътника отпред е деактиви-
рана.

• Предната пътническа седалка е заета от де-
те, поставено в система за пасивна безопас-
ност, гледаща назад – индикаторната лампа
<PASSENGER AIR BAG OFF> светва, след за-
вършване на самодиагностика на система и
остава да свети. Това показва, че системата
на въздушната възглавница за пътника от-
пред е деактивирана.

Ако индикаторната лампа <PASSENGER AIR
BAG OFF> остане изключена и/или индика-
торната лампа <PASSENGER AIR BAG ON>
светне, не поставяйте детска система за па-
сивна безопасност, гледаща назад, в пред-
ната пътническа седалка. За допълнителна
информация вижте “Проблеми с автоматич-

ната деактивация на въздушната възглавни-
ца за пътникаотпред” по-долу в този раздел.

• Предната пътническа седалка е заета от де-
те, поставено в детска система за пасивна
безопасност, гледаща напред, светва или ин-
дикаторна лампа <PASSENGER AIR BAG
ON>, или <PASSENGER AIR BAG OFF> иоста-
ва светната, след завършване на самодиаг-
ностиката, в зависимостот резултата на кла-
сификацията. Резултатът от класификацията
зависи, освен от другите неща, и от структу-
рата на детската система за пасивна безо-
пасност и детето.

Преместете предната седалка за пътника
възможнонай-назад.Вижте “Детска система
за пасивна безопасност” по-горе в този раз-
дел.

• Предната пътническа седалка е заета от чо-
век с по-дребна структура (напр.младеж или
по-дребенвъзрастен), светваилииндикатор-
на лампа <PASSENGER AIR BAG ON>, или
<PASSENGER AIR BAG OFF> и остава свет-
ната, след завършване на самодиагностика-
та, в зависимост от резултата на класифика-
цията.

– Ако светне индикаторната лампа
<PASSENGER AIR BAG ON>, преместете
предната пътническа седалка възможно
най-назад. Катоалтернатива, по-дребни-
ят човек може да седне на задната седал-
ка.

– Ако светне индикаторна лампа
<PASSENGER AIR BAG OFF>, по-дребни-
ят човек не трябва да използва предната
седалка.

• Предната пътническа седалка е заетаот въз-
растен или от лице, със структура, отговаря-
ща на тази на възрастен – индикаторната
лампа <PASSENGER AIR BAG ON> светва,
след като системата завърши самодиаг-
ностиката си, и остава светната. Това показ-
ва, че системата на въздушната възглавница
за пътника отпред е активирана.

Ако автоматичната система за деактивиране на
въздушната възглавница за пътника отпред е
неизправна, червената предупредителна лампа
за обезопасителна системаm в комбинира-
ния панел и индикаторна лампа <PASSENGER
AIR BAG OFF> светват едновременно. В този
случай въздушната възглавница за пътника от-
пред се деактивира и не се задейства в случай
на инцидент. Нека системата бъде проверена
възможно най-скоро от квалифицирани техни-
ци.Консултирайте се сцентър на INFINITI.Пред-
ната пътническа седалка трябва да се ремонти-
ра самоотцентър на INFINITI или квалифициран
сервиз.

Акопредната пътническа седалка, дамаската на
седалката или възглавницата на седалката са
повредени, нека техния ремонт бъде извършен
от център на INFINITI или квалифициран сервиз.
Поради мерки за безопасност, INFINITI препо-
ръчва да използвате самодетски системи за па-
сивна безопасност, които са тествани иодобре-
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ни от INFINITI, в комбинация с автоматичната
система за деактивиране на въздушната
възглавница за пътника отпред.

Самодиагностика на системата:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Ако и двете индикаторни лампи
<PASSENGER AIR BAG OFF> и <PASSENGER
AIR BAG ON> не светнат повреме на самоди-
агностика на системата, системата е неиз-
правна.Въздушната възглавница за пътника
отпредможедасезадействаневолноилимо-
же да не се активира изобщов случай на ин-
цидент с високо намаляване на скоростта.
Това носи повишен риск от травма или дори
фатална травма.

В този случай, предната пътническа седалка
не трябвадабъдеизползвана.Непоставяйте
детска система за пасивна безопасност в
предната пътническа седалка.Нека автома-
тичната системазадеактивираненавъздуш-
ната възглавница за пътникаотпред да бъде
незабавно проверена и ремонтирана от ква-
лифициран специализиран сервиз.

• Акоиндикаторната лампа <PASSENGER AIR
BAG OFF> остане да свети, след завършване
на самодиагностиката на системата, въз-
душната възглавница за пътника отпред е
деактивирана. Тогава, в случай на инцидент,
въздушната възглавница няма да бъде за-
действана. В този случай въздушната въз-
главница за пътника отпред не може да из-

пълни своята предпазна функция, напр. ко-
гато човек седи на предната пътническа
седалка.

Този човек може, например, да влезе в кон-
такт с вътрешната част на автомобила, осо-
бено, акотой седи прекаленоблизодоарма-
турното табло. Това носи повишен риск от
травма или дори фатална травма.

Когатопреднатапътническаседалкаезаета,
винаги проверявайте, дали:

– класификацията на човека, заел предна-
та пътническа седалка е коректна и че
въздушната възглавница за пътника от-
пред е активирана или деактивирана, в
съответствие с класификацията на чове-
ка, заел предната пътническа седалка.

– Човекът е седналправилносдобрепоста-
вен предпазен колан.

– Предната пътническа седалка е премес-
тена възможнонай-назад.

• Акоиндикаторната лампа <PASSENGER AIR
BAG OFF> остане да свети, когато трябва да
еизгаснала,преднатапътническаседалкане
трябва да бъде използвана. Не поставяйте
детска система за пасивна безопасност в
предната пътническа седалка.Нека автома-
тичната системазадеактивираненавъздуш-
ната възглавница за пътникаотпред да бъде
незабавно проверена и ремонтирана от ква-
лифициран специализиран сервиз.

• Обекти, намиращи се между повърхността
на седалката и детската система за пасивна
безопасност могат да повлияят върху функ-
ционирането на автоматичната система за
деактивиране на въздушната възглавница за
пътникаотпред. Това може да доведе дото-
ва, че въздушната възглавница за пътника
отпред може да не работи както трябва по
време на инцидент. Това носи повишен риск
от травма или дори фатална травма.

Не поставяйте никакви предмети между по-
върхността на седалката и детската система
за пасивна безопасност. Цялата основа на
детската система за пасивна безопасност
трябва винаги да лежи върху възглавницата
на предната седалка за пътника.Облегалка-
танадетска система запасивнабезопасност,
гледаща напред, трябва, доколкото е
възможно,даелегналавърхуоблегалкатана
предната седалка за пътника. Винаги спаз-
вайте инструкциите за монтаж на произво-
дителя на детската система за пасивна безо-
пасност.

Завъртете ключа в позиции ACC или ON в пре-
включвателя за запалване.Системата извършва
самодиагностика.

След завършване на самодиагностиката на сис-
темата, индикаторната лампа <PASSENGER AIR
BAG OFF> или <PASSENGER AIR BAG ON> указ-
ва състоянието на въздушната възглавница за
пътника отпред.
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Проблеми с автоматичната деактивация на въздушната възглавница за пътникаотпред:

Проблем Възможни причини/последствия и решения
Индикаторната лампа
<PASSENGER AIR BAG
OFF> светва и остава да
свети, въпреки че
предната седалка е заета
от възрастен илиот човек
със структура,
отговаряща на тази на
възрастен

Класификацията на човека в предната пътническа седалка е неправилна.
• Уверете се, че условията за правилна класификация на човека в предната седалка са изпълнени (вижте “Самодиагностика на системата”
по-горе в този раздел).

• Акоиндикаторната лампа <PASSENGER AIR BAG OFF>остане да свети, предната пътническа седалка не трябва да бъде използвана.
• Нека автоматичната система за деактивиране на въздушната възглавница за пътника отпред бъде проверена възможнонай-скоро в център
на INFINITI или квалифициран сервиз.

Индикаторната лампа
<PASSENGER AIR BAG
OFF> не светва и/или не
остава светната.
Предната пътническа
седалка е празна или е
заета от детска система
за пасивна безопасност,
гледаща назад.

Автоматичната система за деактивиране на въздушната възглавница за пътника отпред е неизправна.
• Уверете се, че между седалката и детската система за пасивна безопасност няма други предмети.
• Уверете се, че цялата основа на детската система за пасивна безопасност лежи върху възглавницата на предната седалка за пътника.
• При поставяне на детска система за пасивна безопасност се уверете, че предпазният колан е затегнат. Не затягайте предпазния колан чрез
регулиране на позицията на предната седалка. Това може додоведе допрекаленото притягане на колана и системата за пасивна
безопасност.

• Проверете дали детската система за пасивна безопасност е монтирана правилно.
• Уверете се, че няма други предмети, които да упражняват допълнителна тежест към седалката.
• Акоиндикаторната лампа <PASSENGER AIR BAG OFF>остане изключена и/или индикаторната лампа <PASSENGER AIR BAG ON> светне,
не поставяйте детска система за пасивна безопасност, гледаща назад, в предната пътническа седалка. Препоръчва се да поставяте
детската система за пасивна безопасност в подходяща задна седалка.

• Нека автоматичната система за деактивиране на въздушната възглавница за пътника отпред бъде проверена възможнонай-скоро в център
на INFINITI или квалифициран сервиз.
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Системаот допълнителни въздушни
възглавници при страничен сблъсък

Допълнителните въздушни възглавници при
страничен сблъсък са разположениот външната
страна наоблегалката на предните седалки.

Системата на допълнителните странични въз-
душни възглавници е проектирана да се надува
при силни странични удари, въпреки че тя може
да се надуе, ако силите при друг тип удар са по-
добни на тези при силен страничен удар. Тя мо-
же да не се надуе при леки страничниудари.По-
вреда на автомобила (или липсата на такава) не
винаги представлява индикатор за правилната
работа на системата на допълнителните стра-
нични въздушни възглавници.

Предпазните колани трябва да бъдат поставяни
правилнои водачът и пътникът трябва да са сед-
нали изправени, и на възможно най-голямо,
практически постижимо, разстояниеот странич-
ните въздушни възглавници. Страничните въз-
душни възглавници се надуват бързо, за да за-

щитят предните пътници. Поради тази причина,
силата на надуване на страничните въздушни
възглавнициможе, принадуване,даувеличи ри-
скаот нараняване на седящите прекаленоблизо
или срещу модула на въздушната възглавница.
Страничните въздушни възглавници ще изпус-
нат въздуха скоро, след катоударът завърши.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не поставяйте никакви предмети в близост
дооблегалката на седалката на предните се-
далки. Също така, не поставяйте никакви
предмети (чадър, чанта и др.)междулайсна-
танапреднатавратаипреднатаседалка.Та-
кива предмети може да представляватопас-
ност катосе изстрелят при надуване на стра-
ничната въздушна възглавница.

• Точнослед надуване, някоиот компонентите
на системата на странична въздушна въз-
главница и завесна въздушна възглавница
щебъдат горещи.Не гидокосвайте, възмож-
ное да получите сериозни изгаряния.

• Не трябва да бъдат правени неоторизирани
промени, върху който е да е компонент или
окабеляване на системите на странична въз-
душна възглавница и завесни въздушни въз-
главници. Целта е да се предотврати повре-
дата на или неволнотонадуване на странич-
ната въздушна възглавница и завесната
въздушна възглавница.

• Не правете неоторизирани промени поелек-
трическата система на автомобила си,окач-

ването или по страничните панели. Това мо-
же да повлияе на правилната работа на сис-
темите на завесни въздушни възглавници.

• Извършването на манипулации върху систе-
мата за странични въздушни възглавници
може да доведе до сериозни наранявания.
Например,не променяйте предните седалки,
катопоставятематериали в близост дообле-
галката или чрез инсталиранетона допълни-
телно облицовъчно оборудване като покри-
валазаседалкиоколостраничнатавъздушна
възглавница.

• Работата околои по системите на странична
въздушна възглавница и завесна въздушна
възглавница трябва да се извършва само в
INFINITI център или квалифициран сервиз.
Монтажът на електрическо оборудване
трябва също да бъде правено от център на
INFINITIиликвалифициран сервиз.Кабелни-
те снопове на SRS* не трябва да бъдат моди-
фицирани или разкачвани. Неоторизирано
електрическо тестово оборудване и пробни
устройства не трябва да бъдат използвани
върху системите на страничните въздушни
възглавници или завесните въздушни въз-
главници.

NPA849Z
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Система на възглавница на
прозорец/допълнителни завесни
въздушни възглавници при страничен
удар

Допълнителната завесна въздушна възглавница
при страничен сблъсък е разположена в стра-
ничните лайсни на покрива.

Системата на допълнителните завесни въздуш-
ни възглавници при страничен сблъсък е проек-
тирана да се надува при силни странични удари,
въпреки че тя може да се надуе, ако силите при
друг типудар са подобни на тези при силен стра-
ничен удар. Тя може да не се надуе при леки
странични удари. Повреда на автомобила (или
липсата на такава) не винаги представлява ин-
дикатор за правилната работа на системата на
допълнителните завесни въздушни възглавници
при страничен сблъсък.

Предпазните колани трябва да бъдат поставени
правилнои пътниците на задните седалки тряб-
ва да са седнали колкотое възможнопо-далече
от первазите на вратите и страничните релси на
покрива. Завесните въздушни възглавници се
надуват бързо, за да защитят предните и зад-
ните пътници. Поради тази причина, силата на
надуване на завесните въздушни възглавници
може, при надуване, да увеличи риска от нара-
няване на седящите прекаленоблизоили срещу
модула на въздушната възглавница. Завесните
въздушни възглавници ще изпуснат въздуха
скоро, след катоударът завърши.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не поставяйте никакви предмети в близост
дооблегалката на седалката на предните се-
далки. Също така, не поставяйте никакви
предмети (чадър, чанта и др.)междулайсна-
танапреднатавратаипреднатаседалка.Та-
кива предмети може да представляватопас-
ност катосе изстрелят при надуване на стра-
ничната въздушна възглавница.

• Непосредствено след отваряне, някои от
компонентите на системата с въздушни въз-
главницищебъдат нагорещени.Не гидокос-
вайте, възможно е да получите сериозни из-
гаряния.

• Неупълномощени промени и модификации
върху който е да е компонент или част от
свързването на системата с въздушни въз-
главници санедопустими.Това е така соглед
предотвратяване на внезапно отваряне на
въздушните възглавници или повреда в сис-
темата.

• Не правете неоторизирани промени поелек-
трическата система на автомобила си,окач-
ването или по страничните панели. Това мо-
же да повлияе на правилната работа на сис-
темите на странични въздушни възглавници
и завесни въздушни възглавници.

• Извършването на манипулации върху систе-
мата за въздушни възглавници може да до-
ведедосериознинаранявания.Това включва
промени на волана и приборния панел чрез

поставяне на елементи върхутях, кактоидо-
пълнителни декоративни елементи около
системата на въздушните възглавници.

• Не прикрепвайте предмети към подложката
на волана и приборния панел. При отваряне
на въздушните възглавници предметите,
прикрепени върху подложката на волана и
приборния панел могат да излетят и да при-
чинят наранявания.

• Работата по и около системата на въздуш-
ната възглавница трябва да бъде извършва-
на самоот център на INFINITI или квалифи-
циран сервиз. Монтажът на електрическо
оборудване трябва да бъде правеноот цен-
тър на INFINITI или квалифициран сервиз.
Кабелните снопове на SRS не трябва да бъде
модифицирано или разкачвани. Неупълно-
мощено тестовооборудване и измервателни
прибори за електрическата система не тряб-
ва да бъдат използвани върху системите на
въздушните възглавници.

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕМОНТ И
СМЯНА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• След като въздушните възглавници се наду-
ят,модулите на въздушни възглавници няма
да работят и трябва да бъдат сменени.Мо-
дулите на въздушните възглавници трябва
да бъдат сменяни в INFINITIцентър или ква-
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лифициран сервиз.Надутите модули на въз-
душни възглавници не могат да бъдат
ремонтирани.

• Систематанавъздушнитевъзглавницитряб-
ва да бъде инспектирана от INFINITI център
или квалифициран сервиз, акоима какватои
да е повреда попредницата или страничните
части на автомобила.

• При продажба на автомобила, Ви молим да
информирате купувачаотносносистемата за
въздушни възглавници и да го насочите към
съответните раздели в настоящия Наръчник
на собственика.

• Акотрябва да изхвърлите SRS или да преда-
дете автомобила за скрап, свържете се с
INFINITI център или квалифициран сервиз.
Правилните процедури за изхвърляне са оп-
исани в приложимия Сервизен наръчник на
INFINITI. Неправилнотоизхвърляне може да
доведе доперсоналнонараняване.

• Акоимаудар повашия автомобилот коятои
да е посока, вашата автоматична система за
отчитанезавъздушнавъзглавницазапътник
отпред трябва да бъде проверена от център
на INFINITI или квалифициран сервиз, за да
се удостовери, че тя все още работи правил-
но. Автоматичната система за отчитане за
въздушна възглавница за пътник отпред
трябва да бъде проверена, дори и ако, при
удар, няма задействани въздушни възглав-
ници. В случай, че не бъде извършена про-
верка на правилната работа на автоматич-

ната система за отчитане за въздушна въз-
главница за пътник отпред, това може да
доведе до неправилно задействане на въз-
душната възглавница, което да предизвика
травма или смърт.

Въздушните възглавници и предпазните колани
с обтегач са разработени да се задействат само
веднъж. За предупреждение, ако предупреди-
телната лампа за въздушна възглавница SRS не
е повредена, тяостава включена в случай на на-
дуване. Ремонтът и смяната на SRS трябва да
бъде извършван самов INFINITIцентър или ква-
лифициран сервиз.

Когато са необходими дейности по поддръжка
на автомобила, информацията относно въздуш-
ните възглавници, обтегачите на предпазните
колани и свързаните части трябва да бъде пре-
доставена на лицето, което ще извършва под-
дръжката. Ключът на запалването трябва вина-
ги да бъде в положение OFF, когато се работи
под капака на двигателя или във вътрешността
на автомобила.

При сигурен челен удар с пешеходец, системата
на изскачащия капак на двигателя може да по-
могне за намаляване удара върху главата на пе-
шеходеца. Тази система е проектирана да из-
хвърли нагоре задния край на капака при сигу-
рен челен удар с пешеходец, като по този начин
се получава луфт между капака и двигателния
отсек, за да се намали удара върху пешеходеца.

Системата на изскачащия капак на двигателя се
активира при сигурни челни удари с пешеходци
или предмети, когато автомобилът се шофира
със скорост между20 и 60 км/ч.Пришофиране,
изскачащия капак на двигателя може да се ак-
тивира в случай на удар при сблъсък, включващ
долната страна на автомобила или бронята.
Системата се активира, когатоудар при сблъсък
достигнеопределенониводори ако сблъсъка не
причини повреда на предната броня.

Изскачащиякапакнадвигателяработисамоко-
гатоключа за запалване е в положениеON.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Изскачащия капак на двигателя няма да се
активира в случай на страничен удар, заден
удар или преобръщане.

• Изскачащия капак на двигателя може да не
се активира в случай на ъглов удар на пред-
ната броня.

• Не трябва да се правят неоторизирани про-
мени покойтоида е компонент включително
капака на двигателя и предната броня или
окабеляването на системата на изскачащия

ИЗСКАЧАЩКАПАКНА
ДВИГАТЕЛЯ (къдетое поставен)
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капак на двигателя. Това може да доведе до
инцидент или неправилно активиране или
повреда по системата на изскачащия капак
на двигателя.

• Работатаоколосистематанаизскачащияка-
пак на двигателя трябва да се извършва от
INFINITI център или квалифициран сервиз.
Окабеляването на системата на изскачащия
капак на двигателя не трябва да бъде про-
меняно или разскачано. Неоторизирано тес-
тово оборудване и пробни устройства не
трябва да бъдат използвани на системата на
изскачащия капак на двигателя. Това може
даповлияенаправилнатаработанаизскача-
щия капак на двигателя и да причини инци-
дент или неправилноактивиране.

• Ако системата на изскачащия капак на дви-
гателя трябва да се бракува или автомоби-
лът да се предаде за скрап, свържете се с
INFINITI център или квалифициран сервиз.
Правилните процедури за бракуване на сис-
темата на изскачащия капак на двигателя са
предоставени в приложимия Сервизен на-
ръчник INFINITI. Неправилното изхвърляне
може да доведе доперсоналнонараняване.

• След активиране изскачащия капак на дви-
гателя неможеда бъде използванотново.За
подмяна се свържете с INFINITI център или
квалифициран сервиз. Ако автомобилът бъ-
де въвлечен в челен удар, ноизскачащия ка-
пак на двигателя не е активиран, уверете се,
че системата на изскачащия капак на двига-

теля е проверена и ако е необходимо, сме-
нете в INFINITI център или квалифициран
сервиз.

• За да се придвижите до център на INFINITI
или квалифициран сервиз, нулирайте задей-
ствания активен капак сами. Не шофирайте
със скорост по-високаот 20 км/ч.

НУЛИРАНЕ НА ИЗСКАЧАЩИЯ
КАПАК НА ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Определеникомпонентивдвигателнотоотделе-
ние могат да бъдат много горещи, напр. двига-
теля, радиатора и части на системата заотрабо-
тени газове.Имаопасностот травма при достъп
додвигателнотоотделение.

Доколкото е възможно, оставете двигателя да
се охлади и докосвайте само компонентите,
коитосаописани в следните инструкции.

С цяла длан, натиснете изскачащия капак на
двигателя ➀ в зоната около пантите от двете
страни (стрелки), докатоусетите, че той зацепва.

Акоможете да повдигнете леко изскачащия ка-
пак на двигателя в зонатаоколопантите, той не
е зацепил добре. Повторете стъпката.

Ако капакът отново може да бъде повдигнат,
отидете директно в център на INFINITI или ква-
лифициран сервиз. Автомобилът не бива да бъ-
де шофиран. Ако трябва да закарате автомоби-
ла сами, не шофирайте със скорост по-високаот
20 км/ч (12 мили/час).
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Съгласно изискванията на регламентите в Ру-
сия, Вашият автомобил е снабден със система
за аварийни повиквания, която може да работи
автоматично или ръчно в случай на пътен инци-
дент и да сигнализира и аварийните служби.

Системата за аварийниобаждания работи сеуп-
равлява от GLONASS JSC. INFINITI е отговорна
самоза техническите характеристикинааварий-
ната комуникационна система в случай на инци-
дент в гаранционния период.

АВТОМАТИЧНОАВАРИЙНО
ПОВИКВАНЕ
Ако контролният блок на въздушните възглав-
ници отчете преден сблъсък, страничен сблъсък
или преобръщане на автомобила, системата ав-
томатично изпраща повикване към спешния
център. Едновременно с това се предава и ин-
формация за автомобила (местоположение,
скорост и посока на пътуване). След като ваше-
то аварийно повикване бъде полученоот спеш-
нияцентър,операторът сеопитва да разговаря с
пътник в автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Повременааварийнотоповикване,силатана
звука на гласа наоператора не може да бъде
регулирана.

• Повреме на аварийнотоповикване, звукова-
та система на автомобила ще бъде заглуше-
на.

Системата ERA-GLONASS е винаги активна по
подразбиране.

Следната информация ще бъде изпратена в
спешния център от системата ERA-GLONASS
при сблъсък.

• Идентификационен номер на автомобила
(VIN).

• Тип на двигателя.
• Времеви печат (кога се е случил сблъсъкът
или събитието).

• Местоположение, скорост на автомобила и
посока на автомобила.

Тези данни ще бъдат изтрити, когато вече не са
нужни.

ВНИМАНИЕ

• Автоматичнотоаварийноповикванещебъде
задействано само ако при сблъсък бъде за-
действана автомобилната система от въз-
душни възглавници.

• Връзката саварийните службиеотговорност
на GLONASS JCS, която управлява кол цен-
тър за аварийни повиквания.

• Доставчикът наGSM мрежови услуги, който
управлява връзката от автомобила до ава-
рийния кол център е определен отGLONASS
JSCисеуправляваизвънавтомобилнатасис-
тема за аварийни повиквания.

• В първата минута на всяко аварийно повик-
ване, операторът ще определи дали повик-
ванетое автентично.Вслучай, чеоператорът
установи,чеповикванетонееавтентичнотой

ще спрат повикването и няма да прави до-
пълнителни опити за обратна връзка с авто-
мобила. Това действие не пречи на пътник-
(ци) да направят нови повиквания ръчно.

Функцията за аварийно повикване не може да
се използва при следнитеусловия:

• Автомобилът е извънобласт, в коятоима по-
критие на клетъчна мрежа.

• Автомобилът се намира намястос лошопри-
емане на сигнала, като тунели, подземни га-
ражи, между сгради или в планински обла-
сти.

• TCU (контролен блок за телематика) или
други системи на автомобила не работят
правилно.

• Наличният доставчик на мобилни мрежови
услуги на местоположението на автомобила
не е посочен за ползване при аварийни по-
викванияотGLONASS JSC.

• Комуникационната линия за аварийни по-
виквания наGLONASS JSC е заета.

ERA-GLONASS (къдетое поставено)
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РЪЧНООСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
АВАРИЙНОПОВИКВАНЕ
Можете да осъществите аварийно повикване и
ръчно, като натиснете <SOS> бутона за повик-
ване, намиращ се на горния контролен панел.

ВНИМАНИЕ

• Паркирайте автомобила на безопасномясто
и задействайте спирачката при паркиране,
преди да използвате бутон <SOS>.

• Използвайте тази услуга само в случай на
авария.Може да има глоба за неправомер-
нотоизползване науслугата.

1. Натиснете капака➀ иотворете капака на бу-
тона <SOS>. ➁

2. Натиснете бутон <SOS>➂. Към спешния цен-
тър се изпраща аварийно повикване. Едно-
временно с това се предава и информация за
автомобила (местоположение, скорост и по-
сока на пътуване).

3. Когато осъществите повикването, разгова-
ряйте с персонала от спешния център.

Ако желаете да отмените аварийното повиква-
не, натиснете и задръжте <SOS> бутона в про-
дължение на няколко секунди, преди установя-
ване на връзка с центъра за аварийни повиква-
ния. След свързване, повикването не може да
бъде прекъснато.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Повременааварийнотоповикване,силатана
звука на гласа наоператора не може да бъде
регулирана.

• Акоавтомобилът е снабден соригиналноау-
диооборудване, по време на аварийното по-
викване, силата на звукаще бъде заглушена.

• След натисканетона бутон <SOS>,може да е
необходимоизвестновреме,докатосистема-
таустанови връзка, в зависимостот техниче-
ската среда и дали TCU се използваот други
услуги.

• За да избегнете прекъсване на разговора, не
изключвайте двигателя.

• По време на аварийно повикване или кому-
никация соператорите, Bluetooth® връзката
с телефон, тип “свободни ръце” ще бъде де-
активирана и ще можете да работите с мо-
билния телефон самочрез апарата.

• Ако аварийното повикване е прекъснато по
някаква причина, центърът за аварийни по-

виквания може да се обади обратно. Това
действие не пречи на пътник(ци)да направят
нови повиквания ръчно.

ИНДИКАТОРНА ЛАМПА

Индикаторната лампа ➃, в близост до бутона
<SOS>, показва състоянието на ERA-GLONASS.

Акоиндикаторната лампа свети в зелено, систе-
мата ERA-GLONASS е налична и работи.

Ако индикаторната лампа светне в червено или
няма светеща лампа е възможноаварийнотопо-
викване да не може да бъде свързано с центъра
за аварийни обаждания при натискане на буто-
на <SOS>. Също така, няма да бъде изпратено
автоматично аварийно повикване в случай на
катастрофа.

Ако индикаторната лампа свети в червено, в
системата ERA-GLONASS е отчетена грешка.
Натискането на бутона <SOS> може да не свър-
же вашия автомобил с центъра за аварийни по-
виквания.Същотака, няма да бъдеосъществено
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автоматично аварийно повикване, в случай на
катастрофа. Ако свети червената индикаторна
лампа, свържете се с INFINITIцентър или квали-
фициран сервиз.

* Повреме на стартиране, системата извършва
самодиагностика, а червената лампа свети
за до 15 секунди.

* Повсякодруговреме, акочервената индика-
торна лампа свети се свържете с INFINITI
център или квалифициран сервиз.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако червената лампа свети или няма светеща
лампа,в случайнаинцидент,връзката саварий-
ните служби (катополиция или агенции) трябва
да бъде осъществена с нормалните комуника-
ционниустройства (телефон).

ТЕСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА
ВНИМАНИЕ

Паркирайте автомобила на безопасно място и
задействайте спирачката при паркиране, преди
да активирате тестов режим.

Режимът за тест е проектиран, за да се удосто-
вери, че компонентите на системата ERA-
GLONASS работят както трябва. Тестовият ре-
жим проверява състоянието на микрофона, ви-
сокоговорителя, резервната батерия и други
вътрешни компоненти.

За да започнете тест:

1. Преди да започнете тестовия режим, поста-
вете превключвателя за запалване в положе-
ниеON.

2. Натиснете капака➀ иотворете➁ капака на
бутона <SOS>.

3. След включване на зелената лампа, натисне-
те и задръжте бутона <SOS> поне➂ за 3 се-
кунди.

4. Отпуснете бутона, след което го натиснете и
задръжте отново в рамките на 10 секунди.

5. Когато бъде задействан тестовият режим,
червената индикаторна лампа ще започне да
мига➃.

6. Говорете със силен глас, след като чуете то-
на.

7. Тонът ще прозвучи отново и системата ще
възпроизведе записания глас.

8. Използвайте бутона <SOS> в рамките на 20
секунди, за да докладвате резултатитеот те-
ста в центъра за спешноповикване.

• Гласът се чува ясно: натиснете и задръ-
жте.

• Гласът не се чува ясно: натиснете два пъти
за кратко.

9. След20 секунди, зелената индикаторна лам-
па мига, докато системата изпраща резулта-
тите от теста към центъра за спешно повик-
ване.

10. Червенатаиндикаторналампаизгасва (спи-
ра да мига), ако тестът завърши успешно.

11. Акозаписаният глас не може да бъде чут яс-
нов гласовия тест или тестът не завършиус-
пешно (червената индикаторна лампа про-
дължава да мига), свържете се с Вашияцен-
тър на INFINITI или квалифициран сервиз за
помощ и за преглед на автомобила.

12. След завършване на теста или с оглед спи-
ране на теста, поставете превключвателя за
запалване в позицияOFF. Тестовият режим
ще бъде анулиран.

ВНИМАНИЕ

При активиране на теста не можете даосъщест-
вите автоматични и ръчни аварийни повиква-
ния.
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ЗАБЕЛЕЖКА

Запрегледнаразположениетовижте “Шофьор-
ска кабина” в раздел “0. Съдържание на илюс-
трована табела”, “Приборен панел” в раздел
“0. Съдържание на илюстрована табела” и “Из-
мервателни уреди и инструменти” в раздел
“0. Съдържание на илюстрована табела”

ЗАБЕЛЕЖКА

Индикаторите със стрелки може леко да се от-
клонят след поставянето на превключвателя за
запалване в положениеOFF. Това не е повреда.

ВНИМАНИЕ

• За почистване, използвайте мека кърпа, на-
поена с вода. Никога не използвайте груба
кърпа, алкохол, бензин, разредител или ка-
къвто и да е разтворител или хартиена кър-
пичка с почистващ препарат. Тяще надраска
или щеобезцвети стъклото.

• Не пръскайте течности, като вода, върху
стъклото на измервателния уред. Пръскане-
тостечностможедапричиниповреданасис-
темата.

СКОРОСТОМЕР

Скоростомерът е разделен на сегменти➀, ➁ и
➂ само при автомобили, оборудвани с интели-
гентен круиз контрол.

Сегментите в скоростомера показват кой ско-
ростен диапазон е наличен (вижте “Показания в
скоростомера” в раздел “5. Стартиране и шофи-
ране”).

ДИСПЛЕЙ ЗА ВЪНШНА
ТЕМПЕРАТУРА

Трябва да обръщате особено внимание на път-
ните условия, когато температурите са около
точката на замръзване.

Имайте предвид, че дисплеят за външна темпе-
ратура показва измерената температура на въз-
духа, а не температурата на пътната повърхност

В зависимост от спецификацията на автомоби-
ла, дисплеят за външна температура е или гор-
ния дисплей или е разположен восновния екран
на информационния дисплей на автомобила.
Вижте “Автомобилен информационен дисплей”
по-долу в този раздел.

NIC2824Z

Без сегменти

NIC2824AZ

Със сегменти

NSD619

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИИ
ИНСТРУМЕНТИ
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ОБОРОТОМЕР

Оборотомерът показва скоростта на двигателя
в обороти за минута (rpm). Не вдигайте оборо-
тите на двигателя до червената зона. Това ще
повреди двигателя.

Червената лента в оборотомера обозначава
червената зона за обороти на двигателя.

Двигателят е ограничен в рамките на диапазон,
за да бъде предпазен, когато бъде достигната
червената лента.

ВНИМАНИЕ

Когатооборотитенадвигателяседоближаткъм
червената зона, превключете на по-висока пре-
давка или понижете оборотите на двигателя.
Работата на двигателя в червената зона може
да предизвика сериозни повреди на двигателя.

ИЗМЕРВАТЕЛЕН УРЕД ЗА
ТЕМПЕРАТУРАТА НА
ОХЛАДИТЕЛНАТА ТЕЧНОСТ ЗА
ДВИГАТЕЛЯ

При обичайни работни условия и с определено-
то ниво на охладителна течност, температурата
наохладителната течност може да се повиши до
120 oC (250 oF).

При високи външни температури и когатошофи-
рате по наклон нагоре, температурата на охла-
дителната течност може да се повиши до края
на скалата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Ако отворите капака на двигателя, докато
двигателят прегрява или докатоима пожар в
двигателнотоотделение, можете да влезете
в контакт с горещи газове или други течащи
сервизни продукти.Имаопасностот травма.

• Оставете прегрелия двигател да се охлади,
преди даотворите капака.

• Аковдвигателнотоотделениеимапожар,ос-
тавете капака затворен и уведомете пожар-
ната служба.

ИЗМЕРВАТЕЛЕН ПРИБОР ЗА
ГОРИВО

Измервателният прибор за горивопоказва при-
близителното ниво на горивото в резервоара,
когато ключът на запалването е в положение
ON.

Стрелката на измервателния прибор може леко
да се премести по време на спиране със спирач-
ката, при завой, при ускоряване, или при спус-
кане или изкачване на наклони поради движе-
нието на горивото в резервоара.

Предупреждението за ниско ниво на горивото
m се появява върху автомобилния информа-
ционен дисплей, когатонивотона горивотов ре-
зервоара става ниско. Заредете гориво веднага

NIC2656

NIC2830

NIC2653
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щом ви еудобно, за предпочитане преди измер-
вателният прибор да отчете положението пра-
зен резервоар.

Стрелкатаm , показва, че капачката на ре-
зервоара за гориво е разположена от лявата
страна на автомобила.

ВНИМАНИЕ

Заредете гориво преди измервателният прибор
даотчете положениетопразен резервоар.

Съществува малък запас от гориво в резерво-
ара,когатоизмервателниятприборза горивоот-
чете положението празен резервоар.

КОНТРОЛ НА ЯРКОСТТА НА
ПРИБОРНИЯ ПАНЕЛ

Сензорът за светлина в комбинирания панел ав-
томатичноуправляваяркосттанаприборнияпа-
нел

През деня, дисплеите в комбинирания панел не
са осветени

Осветлението в комбинирания панел, на дис-
плеите и контролните органи във вътрешността
на автомобила, може да се регулира чрез копче
за контрол на яркостта.

Копчето за контрол на яркостта ➀ се намира
зад волана.

Завъртетекопчетозаконтролнаяркосттапопо-
сока на или обратна на часовниковата стрелка.
Ако превключвателят за светлини е в позиция
m илиm , яркостта зависи от яркостта на
околната светлина.

NIC2615
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m
Предупредителна лампа Анти-
блокираща спирачна система (ABS) m

Предупредителна лампа за
предпазен колан (водач и пътник
отпред) m

Индикаторна лампа за нагревателна
свещ* (дизелов двигател)

m
Предупредителна лампа за спирачка
(червена) m

Предупредителна лампа за
допълнителната система за пасивна
безопасност (SRS) с въздушни
възглавници

m
Индикаторна лампа за дълги
светлини

m
Предупредителна лампа за ниско
налягане в гума m

Предупредителна лампа за малко
гориво m

Индикаторна лампа на Заден фар за
мъгла

m
Индикаторна лампа за неизправност
(жълта) m

Индикаторни лампи за мигачи/
предупредителни аварийни светлини m

Индикаторна лампа за странична
светлина

m Предупредителна лампа за дистанция m Индикаторна лампа за къси светлини m Индикаторна лампа за приплъзване

m
Предупредителна лампа за спирачка за
паркиране (червена) m

За Европа: Индикаторна лампа за
изключена електронна програма за
стабилност (ESP)
Освен за Европа: Индикаторна лампа
за изключен Динамичен контрол на
автомобила (VDC)

m Лампа за състояние на въздушна
възглавница на пътника отпред**

m
Предупредителна лампа за спирачка за
паркиране (жълта) m

Индикаторна лампа за предни
фарове за мъгла m

m
Предупредителна лампа за
охладителна течност m

Индикаторна лампа за асистент
дълги светлини

*: където е поставено
**: разположена над контролите за нагревател и

климатик

Някои индикатори и предупреждения се визу-
ализират и на информационния дисплей на ав-
томобила, между скоростомера и оборотомера,
вижте “Автомобилен информационен дисплей”
по-долу в този раздел.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИЛАМПИ,ИНДИКАТОРНИЛАМПИИ ЗВУКОВИ СИГНАЛИ
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЛАМПИ
Вижте и “Автомобилен информационен
дисплей” по-долу в този раздел.

Предупредителна лампа
Анти-блокираща спирачна
система (ABS)

Когато превключвателят за запалване в поло-
жение ON (Вкл.), предупредителната светлина
на анти-блокираща спирачна система (ABS) све-
тва, за да укаже, че ABS е активирана. Лампата
изгасва в рамките на няколкосекунди, след като
двигателят е запален.

Ако предупредителната лампа на ABS система-
та светне по време на работа на двигателя или
по време на шофиране, това означава, че ABS
системата не функционира правилно. Съблюда-
вайте допълнителните съобщения (ако има та-
кива) в информационния дисплей на автомоби-
ла. Системата трябва да се прегледа в INFINITI
център или квалифициран сервиз.

Ако в ABS системата се повреди, функцията за
алти блокиране е изключена. Спирачната сис-
тема работи нормално, но без антиблокировка
(вижте “Спирачна система” в раздел “5. Старти-
ране и шофиране”). BAS, Аварийно спиране на-
пред,ESP/VDC, ESP/VDC стабилизация на ре-
марке,EBD(разпределениенасиланаелектрон-
на спирачка), Подпомагане стартирането на
наклон, също са деактивирани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спирачната система продължава да работи
нормално, но без описаните по-горе функции.
Поради тази причина, предните и задните коле-
ла могат да се блокират, например, ако спрете
рязко.

Характеристиките на кормилно управление и
спиране могат да бъдат сериозно повлияни.
Спирачния път може да се увеличи, в ситуация
на аварийноспиране.

АкоESP/VDC не работи, ESP/VDC няма да мо-
жедастабилизираавтомобила.Имаопасностот
инцидент.

АкоABS контролния блок е неизправен, същест-
вува възможност и други системи, като навига-
ционна система или автоматична трансмисия,
същода не са налични.

Предупредителна лампа
СПИРАНЕ (червена)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Вашата спирачна системаможе да не работи
правилно, акое включена предупредителна-
та лампа.Шофиранетоможе да бъдеопасно.
Дори и да решите, че спирачната система е
безопасна, шофирайте внимателно до най-
близкия сервиз за ремонт. В противен слу-
чай, изтеглете автомобила, защотошофира-
нетомуможе да бъдеопасно.

• Натисканетона педала на спирачката, кога-
то превключвателят за запалване е в поло-
жениеON (Вкл.)и/иликогато,нивотонаспи-
рачната течност е ниско, може да увеличи
спирачноторазстояние и спиранетоще изис-
ква упражняването на допълнително усилие
върхупедала, катонеговият ход същоще бъ-
де по-голям.

• Аконивотона спирачната течност е подмар-
кировката MIN на резервоара със спирачна
течност; не шофирайте автомобила, докато
неминенапрегледв INFINITIцентъриликва-
лифициран сервиз.

Когато превключвателят за запалване е в поло-
жениеON (Вкл.), лампатаостава включена и из-
гасва, когато двигателят бъде стартиран. Ако
лампата светне в друг момент, това може даоз-
начава, че спирачната система не работи както
трябва. Ако предупредителната светлина СПИ-
РАНЕ светне, незабавноспрете автомобила и се
свържете с център на INFINITI или квалифици-
ран сервиз.

Предупреждение за ниско
налягане в гума

Вашият автомобил е оборудван със система за
наблюдение на налягането в гумите (TPMS),
която постоянно наблюдава налягането в гуми-
те.

Предупредителната светлина за нисконалягане
издава предупреждение за понижено налягане
или указва, че TPMS не работи правилно.
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Когато превключвателят за запалване е в поло-
жение ON (Вкл.), предупредителната лампа за
ниско налягане в гумите светва, за да укаже, че
системата работи. Лампата изгасва в рамките
на няколко секунди, след като двигателят е за-
пален.

Предупреждение за нисконалягане в гума:

Ако автомобилът бъде шофиран с ниско наля-
гане на гумите ще светне предупредителната
лампа. В информационния дисплей на автомо-
била се появява предупредителносъобщение за
налягане в гума.

Когато светне предупредителната лампа за ни-
сконалягане в гума, трябва да спрете и да регу-
лирате наляганетона всички 4 гуми допрепоръ-
чанотоналягане за СТУДЕНИ гуми, показанона
табелата за гуми, разположена върху централ-
ната колонаот страна на водача, вижте “Табела
за гума” в раздел “9. Техническа информация”.
Предупредителната лампа за ниско налягане в
гумата не се изключва автоматично, когато бъ-
де регулирано налягането в гумата. След като
гумата е напомпана допрепоръчванотоналяга-
не, автомобилът трябва да бъде шофиран със
скорост от над 25 км/ч (16 MPH), за да се акти-
вира TPMS и да се изключи предупредителната
лампа за нисконалягане. За да проверите наля-
гането използвайте прибор за измерване на на-
лягане на налягане на гума.

Предупреждениетоза нисконалягане на гуми се
появява всеки път,щом превключвателят за за-

палване бъде поставен в положение ON (Вкл.),
докато предупредителната лампа за ниско на-
лягане в гума свети.

За допълнителна информация вижте “Автомо-
билен информационен дисплей” по-долу в този
раздел и “Система за наблюдение налягането в
гумите (TPMS)” в раздел “5. Стартиране и шофи-
ране”.

Нулиранетона TPMS трябва да бъде извършено
и след смяна на гуми и джанти или при смяна на
местата на гуми.

В зависимост от промяната във външната тем-
пература, предупредителната лампа за наляга-
не в гума може да светне, дори аконаляганетов
гумите е регулирано правилно. Регулирайте от-
ново налягането в гумите до препоръчителното
налягане за СТУДЕНА гума, когато гумите са
студени, нулирайте и TPMS.

За допълнителна информация вижте “Система
за наблюдение налягането в гумите (TPMS)” в
раздел “5. Стартиране и шофиране” и “Автомо-
билен информационен дисплей” по-долу в този
раздел.

Неизправност на TPMS:

АкоTPMS не функционира правилно, предупре-
дителната лампа за ниско налягане в гумите ще
примига за около 1 минута, когато ключа на за-
палването е поставен в положение ON. След 1
минута лампатащеостане включена.Системата
трябва да се прегледа в INFINITIцентър или ква-
лифициран сервиз. Предупреждението за ниско

налягане в гума не се появява, ако предупреди-
телната лампа за нисконалягане в гумите свети,
за да покаже неизправност в TPMS.

За допълнителна информация вижте “Система
за наблюдение налягането в гумите (TPMS)” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Радио вълните биха могли да имат обратен
ефект върху електронното медицинскообо-
рудване. Използващите пейс мейкър следва
да се свържат с производителя на електрон-
нотомедицинскооборудванесогледнаевен-
туалнотомуповлияване, предиупотреба.

• Ако лампата не свети при натискане на пре-
включвателя на запалването в положение
ON (ВКЛ.), проверете автомобила в INFINITI
център или квалифициран сервиз възможно
най-скоро.

• Ако предупредителната лампа за ниско на-
лягане на гума светне повреме нашофиране,
избягвайте внезапни маневри и завои или
рязко спиране, намалете скоростта на авто-
мобила, напуснете пътя на безопасномястои
спрете автомобила възможно най-скоро.
При шофирането с ниско налягане в гумите
непрекъснатовредина гумитеи сеувеличава
рискаот внезапна повреда.Аконе направите
товаможедапричинитесериознаповредана
автомобила и тя да доведе доинцидент и се-
риозно персонално нараняване. Проверете
наляганетов четирите гуми.Регулирайте на-
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ляганетов гумите допрепоръчанотоналяга-
не за СТУДЕНИ гуми, показано на табелата
за гуми, разположена на централната коло-
на от страната на водача, за да се изключи
предупредителната светлина за ниско наля-
гане на гуми.Акослед регулиране на наляга-
нетолампата всеоще свети може би гумата е
спукана. Ако имате спукана гума, ремонти-
райте я с комплекта за авариен ремонт на гу-
ма (където е поставен) или я сменете въз-
можнонай-скоро.

• След регулиране налягането на гумата се
уверете, че сте нулирани TPMS. Докато не
бъде извършено нулирането, предупрежде-
ниетонаTPMS за нисконалягане в гуминяма
да бъде правилно.

• Ако е монтирана резервна гума или е поста-
вена джанта без TPMS сензор, TPMS няма
да функционира и предупредителната лам-
па за нисконалягане на гума ще премигва за
1 минута. След 1 минута лампата ще остане
включена.Свържете се с INFINITIцентър или
квалифициран сервиз възможно най-скоро
за смяна на гумата и/или зануляване на сис-
темата.

• Смяната на гуми с такива, коитоне са специ-
фицирани от INFINITI може да доведе до не-
правилна работа на TPMS.

ВНИМАНИЕ

• TPMS не заменя регулярната проверка на
наляганетов гумите.Осигурете регулярната
проверка на наляганетов гумите.

• Акоавтомобилът бъде шофиран със скорост
по-ниска от 25 км/ч (16 MPH), TPMS може
да не работи правилно.

• Уверете се, че сте инсталирали определения
размер гуми на всичките четири колела.

Индикаторна лампа за
неизправност (жълта)

Когато превключвателят за запалване е в поло-
жение ON (Вкл.), светва жълтата предупреди-
телна лампа за неизправност. Това означава, че
системата работи.

Ако жълтата лампа за неизправност на двига-
теля светне, докатодвигателят работи, може да
има грешка, например:

• в управлението на двигателя
• в системата за впръскване на гориво
• в системата за отработени газове
• в системата за запалване (за автомобили с
бензинови двигатели)

• В горивната система (включително ако ка-
пачката на резервоара е разхлабена или
липсва)

• в други наблюдавани елементи, например
DCT автоматична трансмисия.

Граничните стойности на емисии могат да бъдат
надвишени и двигателят може да работи в ава-
риен режим.

Нека автомобилът бъде проверен възможно
най-скоро в център на INFINITI или квалифици-
ран сервиз.

Автомобили с дизелов двигател: резервоарът за
горивоможе да е останал празен.

След зареждане с гориво, стартирайте двигате-
ля три или четири пъти. Акопредупредителната
лампа за неизправност на двигателя изгасне,
аварийният режим на работа е прекратен. Не е
необходимоавтомобилът да бъде преглеждан.

ВНИМАНИЕ

Продължителното използване на автомобила,
без да бъде проверена и ремонтирана контрол-
ната система на двигателя, в съответствие с не-
обходимостта, може да доведе до намалена
способност за управление, понижена икономия
на гориво и възможна повреда на системата за
управление на двигателя, коетоможе да повли-
яе на гаранционнотопокритие на автомобила.

Некоректната настройка на системата за упра-
вление на двигателя може да доведе донесъот-
ветствие с местните и националните закони и
наредби за емисиите.

Предупредителна лампа за
дистанция

Тази лампа светва, ако разстоянието до пред-
ностоящия автомобил е прекаленомалко за из-
браната скорост.

Ако прозвучи и звуков сигнал, вие приближава-
те към автомобил или неподвижно препятствие

2-8 Прибори и средства зауправление



във вашата посока на движение при по-висока
скорост. За допълнителна информация вижте
“Система за сигурност (къдетое поставена)” по-
долу в този раздел.

Предупредителна лампа за
спирачка при паркиране
(червена или жълта)

Червената индиакторна светлина светва, кога-
тоелектрическата спирачка при паркиране бъде
задействана.

Ако червената индикаторна светлина за елек-
трическата спирачка при паркиране започне да
мига или свети, и/или жълтата предупредител-
на светлина за електрическата спирачка при
паркиране свети, съблюдавайте допълнителни-
те съобщения, показани в информационния дис-
плей на автомобила.

За допълнителна информация поотношение на
работата на спирачка при паркиране, вижте
“Спирачка при паркиране” в раздел “3.Проверки
и регулиране преди шофиране”.

Предупредителна лампа за
предпазен колан (водач и
пътник отпред)

Предупредителната лампа за предпазен колан
ви напомня да поставите предпазните колани.
Лампата светва, акодвигателят бъде стартиран,
всички врати са затворени и предпазният колан
на водача и/или пътника отпред не е поставен.
Тя ще остане светната, докато водачът и/или
пътника отпред не поставят предпазните си ко-

лани.Ще прозвучи звуков сигнал, след като ав-
томобилът тръгне, вижте “Напомнящ звуков
сигнал на предпазен колан” по-долу в този раз-
дел.Вижте “Предпазни колани” в раздел “1.Без-
опасност — седалки, предпазни колани и допъл-
нителна системаот устройства за пасивна безо-
пасност” относно предпазни мерки при
използване на предпазен колан.

Предупредителната лампа за предпазен колан
може да светне, ако и на предната седалка за
пътника бъдат поставени предмети.Отстранете
предметите и ги поставете на безопасномясто.

Акопредупредителнатасветлинанапредпазния
колан мига, заедно с неколкократен предупре-
дителен сигнал, това означава, че водачът или
пътника не са поставили своите предпазни ко-
лани и скоростта на автомобила надвишава 25
км/ч (15 MPH).

Предупредителна лампа за
допълнителната система за
пасивна безопасност (SRS) с
въздушни възглавници

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако предупредителната лампа за допълнител-
на въздушна възглавница свети, това може да
означава, че предната въздушна възглавница,
въздушната възглавница за колене на водача,
страничната въздушна възглавница, завесната
въздушна възглавница и/или системите за
предварително обтягане няма да работят при

инцидент. За да предотвратите травми на вас и
други лица, закарайте автомобила за проверка
вцентър на INFINITI или квалифициран сервиз.

Когато превключвателят за запалване е в поло-
жение ON (Вкл.), предупредителната светлина
на допълнителната система за пасивна безопас-
ност (SRS) светва, за да укаже, че системата е
активирана. Лампата изгасва в рамките на ня-
колко секунди, след като двигателят бъде запа-
лен.

Ако се появи някое от следните условия, систе-
мите на въздушните възглавници и системите на
обтегачите се нуждаятотобслужване и автомо-
билът трябва да бъде закаран в център на
INFINITI или квалифициран сервиз:

• Предупредителната светлина за допълни-
телна въздушна възглавницаостава да свети
за време по-дълго от няколко секунди, след
като двигателят работи.

• Предупредителнаталампа задопълнителна-
та въздушна възглавница мига с прекъсване.

• Предупредителнаталампа задопълнителна-
та въздушна възглавница изобщоне светва.

Докато не се прегледат и ремонтират, SRS сис-
темата с въздушни възглавници и/или система-
та на обтегача на предпазния колан може да не
работят добре.

За допълнителна информация вижте “Допълни-
телна система за пасивна безопасност (SRS)” в
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раздел “1.Безопасност— седалки,предпазнико-
лани и допълнителна система от устройства за
пасивна безопасност”.

Предупредителна лампа за
охладителна течност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако предупредителната лампа за охладителна
течност свети, двигателят може да не получава
достатъчно охлаждане и може да бъде повре-
ден.

Никога не шофирайте с прегрял двигател.Шо-
фиранетос прегрял двигателможеда доведе до
запалването на течности, които са изтекли в
двигателнотоотделение.

Освен това, паратаот прегрелия двигател може
да предизвика сериозни изгаряния, коитомогат
да се случат самоприотваряне на капака.

Имаопасностот травма

Ако светне червената предупредителна светли-
на за охладителна течност, докато двигателят
работи иуредът за измерване на температура на
охладителна течност е в началото на скалата,
температурният датчик на уреда за измерване
на температура на охладителна течност е неиз-
правен. Температурата на охладителната теч-
ност вече не се наблюдава. Имаопасност от по-
вреждане на двигателя, ако температурата на
охладителната течност е прекалено висока.

Незабавно спрете автомобила, като обърнете
внимание на пътните условия и трафика, и из-
ключете двигателя. При никакви обстоятелства
не продължавайте да шофирате.

Консултирайте се с INFINITI център или квали-
фициран сервиз.

Акочервената предупредителна светлина заох-
ладителна течност светне, докато двигателят
работи, със или без придружаващ предупреди-
телен сигнал, това може даозначава, че:

• Нивото на охладителна течност е прекалено
ниско.

• Аконивотонаохладителна течност е корект-
но, въздушният поток към радиатора на дви-
гателя може да е блокиран или електриче-
ският вентилатор на радиатора на двигателя
може да е неизправен.

• Охладителната течност е прекалено гореща
и двигателят не се охлажда достатъчно.

Съблюдавайте допълнителните съобщения в
информационния дисплей на автомобила.

Незабавно спрете автомобила, като обърнете
внимание на пътните условия и трафика, и из-
ключете двигателя.

Подсигурете автомобила срещу приплъзване.

Напуснете автомобила и изчакайте на безопас-
но разстояние от него, докато двигателят се ох-
лади.

Проверете нивотонаохладителна течност и до-
лейте охладителна течност, като съблюдавате
предупредителните бележки (вижте “Ако ваши-
ят автомобил прегрее” в раздел “6. В случай на
авария”).

Ако трябва често да доливате охладителна теч-
ност, проверете охладителната система на дви-
гателя.

Уверете се, че подаването на въздух към радиа-
тора на двигателя не е блокирано. напр. от зам-
ръзнала киша.

Не стартирайтеотноводвигателя,докатотемпе-
ратурата наохладителната течност не падне под
120oC. В противен случай двигателят може да
бъде повреден.

Предупредителна лампа за
малко гориво

Ако се включи жълтата предупредителна свет-
лина за резерва от гориво, докато двигателят
работи, нивото на гориво е паднало до количе-
ство, запазено като резерва.

Презаредете в най-близката станция за пълне-
не.
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ИНДИКАТОРНИ ЛАМПИ

Индикаторни лампи за
мигачи/предупредителни
аварийни светлини

Индикаторните лампи за посока ще мигат, ко-
гатопревключвателят замигачилипревключва-
телят за предупредителни аварийни светлини
бъде включен. Вижте “Превключватели за фа-
рове и мигачи” по-долу в този раздел и вижте
“Превключвател за предупредителни аварийни
светлини” в раздел “6. В случай на авария” за
повече подробности.

Индикаторна лампа за къси
светлини

Тази лампа се включва, когатопревключвателят
бъде преместен в позиция: m Предните фаро-
ве ще се включат и предните странични свет-
лини, задните светлини, светлините за табелата
с номера иосветлениетона приборния панелще
останат включени.

За Европа: Индикаторна лампа
за изключена електронна
програма за стабилност (ESP)
Освен за Европа: Индикаторна
лампа за изключен Динамичен
контрол на автомобила (VDC)

Лампата се включва, когато системата на елек-
тронната програма за стабилност (ESP)/Дина-
мичен контрол на автомобила (VDC) се деакти-
вира. Това показва, че ESP/VDC системата не
работи.

ДеактивиранетонаESP/VDC системата води до
това, че системата за предно аварийно спиране
става неналична. Вижте “Система за аварийно
спиране напред (FEB) (където е поставена)” в
раздел “5. Стартиране и шофиране” за повече
подробности.

Когато превключвателят за запалване е в поло-
жение ON, тази лампа светва, за да укаже, че
системата работи. Лампата изгасва в рамките
на няколко секунди, след като двигателят е за-
пален.

Когато индикаторната лампа за изключен ESP/
VDC и SLIP (Приплъзване) (вижте “Индикаторна
лампа SLIP (Приплъзване)” по-долу в този раз-
дел) светне, при включена ESP/VDC система,
това служи за предупреждение на водача, че е
задействан предохранителен режим на систе-
мата. Това означава, че системата може да не
работи правилно. Прегледайте системата в
INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

В случай на аномалия в системата, функциони-
рането на системата ESP/VDCще бъде отмене-
но, ноавтомобилът всеощеможе да бъдешофи-
ран. За допълнителна информация вижте “Сис-
тема на електронна програма за стабилност
(ESP) (за Европа) Система Динамичен контрол
на автомобила (VDC) (освен за Европа)” в раз-
дел “5. Стартиране и шофиране”.

Индикаторна лампа за предни
фарове за мъгла

Лампата се включва, когато бъдат включени
предните фарове за мъгла (вижте “Превключва-
тел на фарове за мъгла” по-долу в този раздел).

Индикаторна лампа за
нагревателна свещ (дизелов
двигател)

Тази лампа се включва, когатопревключвателят
за запалване е в положение ON (Вкл.) и се из-
ключва, когато нагревателните свещи бъдат за-
грети. Когато двигателят е студен, времето на
подгряване на нагревателните свещи ще бъде
по-дълго.

Индикаторна лампа за дълги
светлини (където е поставена)

Индикаторната лампа светва, когато фаровете
се включат, докатопревключвателя е в положе-
ние AUTO (АВТО) при избрани дълги светлини.
Това указва, че системата на асистента за дълги
светлини работи. (Вижте “Превключватели за
фарове и мигачи” по-долу в този раздел.)

Индикаторна лампа за дълги
светлини

Тази лампа се включва, когатодългите светлини
са включени и се изключва, когатобъдат избра-
ни къси светлини.
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Индикаторна лампа на Заден
фар за мъгла

Лампата се включва, когато бъде включен зад-
ния фар за мъгла (вижте “Превключвател на фа-
рове за мъгла” по-долу в този раздел).

Индикаторна лампа за
странични светлини и предни
фарове

Тази лампа се включва, когатобъде избрана по-
зиция за странични светлини или предни фаро-
ве, вижте “Превключватели за фарове и мигачи”
по-долу в този раздел за повече подробности.

Индикаторна лампа SLIP
(Приплъзване)

Индикаторът SLIP (Приплъзване) мига, когато
системата наЕлектронната програма за стабил-
ност (ESP/Динамичен контрол на автомобила
(VDC)) работи, като по този начин напомня на
водача, че пътната повърхност е хлъзгава и ав-
томобилът достига своите граници на сцепле-
ние.

Можете даусетите или чуете работата на систе-
мата – това е нормално.

Лампата ще продължи да мига в продължение
на няколко секунди, след като ESP/VDC систе-
мата спре даограничава въртенетона колелата.

Круиз контролът или интелигентния круиз кон-
трол е деактивиран.

За допълнителна информация вижте “За Евро-
па:Индикаторна лампа за изключена електрон-
на програма за стабилност (ESP)Освен за Евро-
па:Индикаторна лампа за изключенДинамичен
контрол на автомобила (VDC)” по-горе в този
раздел и “Система на електронна програма за
стабилност (ESP) (за Европа) Система Динами-
чен контрол на автомобила (VDC) (освен за
Европа)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”.

/ Статусна лампа за
състоянието на
въздушната
възглавница за
предника отпред

Лампа за състояние на въздушна възглавница
на пътникотпред (m ), намираща се вцентрал-
ната конзола, над скоростния лост, ще светне,
когато въздушната възглавница за пътника от-
пред бъде изключена. Когато въздушната въз-
главница за пътника отпред се включи, ще све-
тне лампата за състояниеON (Вкл.)(m ).

За повече подробности, вижте “Система за ав-
томатично деактивиране на въздушна възглав-
ница за пътника отпред” в раздел “1. Безопас-
ност — седалки, предпазни колани и допълни-
телна система от устройства за пасивна
безопасност”.

ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Зумер на аларма на спирачка при
паркиране

Ще прозвучи зумер, ако потеглите с автомоби-
ла, без да бъдеосвободена спирачката при пар-
киране. Спрете автомобила и освободете ръч-
ната спирачка.

Звуково предупреждение за светлина

В продължение на 10 секунди ще звучи звуков
сигнал, ако вратата на водача бъде отворена,
докатостраничните светлинисавключениипре-
включвателят за запалване е в положение OFF
(Изкл.).

Вижте “Превключвателизафаровеимигачи”по-
долув този раздел за допълнителни подробнос-
ти поотношение на предните фарове.

Напомнящ звуков сигнал на предпазен
колан

Ще прозвучи звуков сигнал в продължение на
около120 секунди, ако скоростта на автомоби-
ла надвиши 25 км/ч (15 MPH) и предпазният ко-
лан на седалката на водача или на предната
пътническа седалка, ако бъде заета, не е затег-
нат добре. Виж “Предупреждения на предпаз-
ния колан” в раздел “1. Безопасност — седалки,
предпазни колани и допълнителна система от
устройства за пасивна безопасност”.
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Зумер за аларма на Стоп/Старт
системата (където е поставена)

Двигателят ще премине в състояние на норма-
лен стоп, акобъде извършена някояот следните
операции по време на активиране на системата
Старт/Стопищепрозвучи зумер заСтарт/Стоп,
ако:

– Предпазният колан нашофьора не е затегнат
и вратата нашофьора бъдеотворена (модели
с РТ)

– Бъдеотворен капака на двигателя.

Когато някое от горните условия продължи за
повече от 3 минути, зумерът за Старт/Стоп ще
прозвучава на интервали от по 5 минути, като
напомняне за предотвратяване на изтощаване
на акумулатор.Използвайте превключвателя на
запалване, за да изключите двигателя.

Затворете капака или вратата на водача или за-
тегнете предпазния колан, след което старти-
райте двигателя чрез превключвателя за запал-
ване.

За повече информация, вижте “Стоп/Старт сис-
тема (където е поставена)” в раздел “5. Старти-
ране и шофиране”.

Автомобилният информационен дисплей ➀ е
разположен междуоборотомера и скоростоме-
ра.

➀ Постоянен дисплей: в зависимост от
спецификацията на автомобила: външна
температура или скорост

➁ Час

➂ Текстово поле

➃ Лента на меню

➄ Програма за шофиране

➅ Позиция на скоростния лост

Автомобили с ръчна трансмисия: индикаторите
в долната част на автомобилния информацио-
нен дисплей се различават от показаните тук

Текстовотополе➂ показва избранотоменюили
подменю, както и съобщения.

ЗАБЕЛЕЖКА

Настройте часа като използвате INFINITI кон-
тролера и меню [Settings] (Настройки) в цен-
тралния дисплей (вижте своя Наръчник на соб-
ственика на INFINITI InTouch).

МЕНЮТА И ПОД-МЕНЮТА
За да извикате лентата на меню ➃ и да избе-
рете меню, натиснете бутонm илиm на
волана. След няколко минути, лентата с меню
➃изчезва.

В зависимост от оборудването, монтирано в ав-
томобила, можете да извикате следните меню-
та:

• Меню [Trip] (Пътуване)

• Меню [Navi] (Навигация) (навигационни ин-
струкции)

• Меню [Audio] (Аудио)

• Меню [Assist.] (Помощ)

• Меню [Serv.] (Обслужване)

• Меню [Settings] (Настройки)
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Менютата [Audio] (Аудио) и [Navi] (Навигация)
се различават леко в автомобили с аудио сис-
тема и в автомобили с навигационна система.
Примерите дадени в Ръководство на собстве-
ника са приложими към автомобили с навига-
ция.

Меню [Trip] (Пътуване)

Стандартен дисплей:

Натиснете и задръжте бутонm на волана,
докато се изведе меню [Trip] (Пътуване), показ-
ващоизмерване на пътуване➀ и запис наобщо
разстояние➁.

Изчисление на пътуване [From start] (Отна-
чало) или [From reset] (От нулиране):

➀ Разстояние

➁ Време на шофиране

➂ Средна скорост

➃ Среден разход на гориво

Натиснете бутонm или бутонm на вола-
на, за да изберете меню [Trip] (Пътуване).

Натиснете бутонm или бутонm , за да из-
берете [From start] (Отначало) или [From reset]
(От нулиране).

Стойностите в под-меню [From start] (От старт)
се изчисляват от началото на пътуването, дока-
тостойностите в подменю [From reset] (Отнули-
ране) се изчисляват от последното нулиране на
под-менюто.

Изчисление на пътуване [From start] (От старт)
се нулира автоматично, когато:

• Запалването е изключено за повече от чети-
ри часа.

• Надвишен е брояот 999 часа.

• Надвишен е брояот 9999 километра.

Изчисление на пътуване [From reset] (От нули-
ране) се нулира автоматично, ако стойностите
надвишат 9999 часа или 99999 километра.

Показване на приблизителноразстояние и
текуща консумация на гориво:

Натиснете бутонm или бутонm на вола-
на, за да изберете меню [Trip] (Пътуване).

Натиснете бутонm или бутонm , за да из-
берете приблизителното разстояние ➀ и теку-
щата консумация на гориво➁.

Приблизителното разстояние➀, коетоможе да
бъде изминато се изчислява въз основа на теку-
щия ви стил нашофиране и количествотогориво
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в резервоара. Ако количеството гориво в резер-
воара е малко, дисплеят показва символ на ав-
томобил, който се зарежда, вместо приблизи-
телното разстояние➀.

Цифров скоростомер:

Натиснете бутонm или бутонm на вола-
на, за да изберете меню [Trip] (Пътуване).

Натиснете бутонm или бутонm , за да из-
берете цифров скоростомер➁.

Може да бъде показана и препоръка за предав-
ка➀.

Съблюдавайте информацията с препоръка за
смяна на предавки➀ за ръчна скоростна кутия
(вижте “Шофиране с ръчна трансмисия” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”) или за автоматич-
на скоростна кутия (ръчно превключване) (ви-
жте “Шофиране с автоматична трансмисия” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”).

Нулиране на стойности:

Натиснете бутонm или бутонm на вола-
на, за да изберете меню [Trip] (Пътуване).

Натиснете бутонm илиm , за да изберете
функцията, коятожелаете да нулирате.

Натиснете бутон <OK>.

Изберетеm [Yes] (Да) и натиснете <OK> за
потвърждение.

Можете да нулирате стойностите на следните
функции:

• Измерване на пътуване
• Изчисление на пътуване [From start] (От
старт)

• Изчисление на пътуване [From reset] (От ну-
лиране)

Навигационноменю ([Navi]
(Навигация))

Показване на навигационни инструкции:

В меню [Navi] (Навигация), автомобилният ин-
формационен дисплей показва навигационни
инструкции.

Ще намерите допълнителна информация поот-
ношение на навигацията в инструкциите за екс-
плоатация на аудио системата или навигацион-
ната система.

Включване на аудио системата или навигацион-
ната система.

Натиснете бутонm или бутонm на вола-
на, за да изберете меню [Navi] (Навигация).

Маршрутнотонасочване не е активно:

➀ Посока на пътуване

➁ Текущ път
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Активномаршрутнонасочване— не се
оповестява промяна на посоката:

➀ Разстояние додестинацията

➁ Разстояние до следваща промяна на
посоката

➂ Символ, указващ “следване на курс по
пътя”.

➃ Текущ път

Активномаршрутнонасочване— смяна на
посоката, без препоръка за платно:

➀ Път, до който води промяната на посоката

➁ Разстояние допромяна на посоката и
визуално показване на разстояние

➂ Символ за промяна на посока

Когато трябва да се осъществи промяна на по-
соката,ще видите символа➂ за промяна на по-
соката и графиката за разстояние➁. Това пока-
зание се скъсява към горната част на дисплея,
когато се приближите къмоповестената промя-
на на посоката. Промяната на посоката започ-
ва, след катопоказаниетоза разстояние достиг-
не нула.

Активномаршрутнонасочване—оповестена е
смяна на посоката с препоръка за платно:

➀ Път, до който води промяната на посоката

➁ Разстояние допромяна на посоката и
визуално показване на разстояние

➂ Препоръчано платно и ново платно по
време на смяна на посока

➃ Препоръчана лента

➄ Непрепоръчани платна

➅ Символ за промяна на посока

При шосета с няколко платна, препоръките за
платно могат да бъдат показани за следващата
смяна на посоката, ако цифровата карта под-
държа тези данни. По време на смяна на посо-
ката може да бъдат добавени нови платна.

Непрепоръчано платно ➄: няма да можете да
извършите следващата смяна на посока, акоос-
танете в това платно.
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Препоръчано платно и ново платно по време на
смяна ➂: в това платно ще можете да извър-
шите следващите две промени на посоката, без
да сменяте платното.

Препоръчана лента➃: в тази лента ще можете
единствено да извършите следващата смяна на
посоката, без да е необходимода сменяте плат-
ното.

Други индикатори за състояние в навигацион-
ната система:

Навигационната система показва допълнител-
на информация и състояние на автомобила.Въз-
можни показания:

• [New route...] (Нов маршрут...) или
[Calculating route...] (Изчисление на нов
маршрут...)

Изчислява се нов маршрут.

• [Off map] (Извън картата) или [Off road] (Из-
вън пътя)
Позицията на автомобила е извън зоната на
цифровата карта (позиция извън картата).

• [No route] (Няма маршрут)

За избраната дестинация не може да бъде
избран маршрут.

• m

Достигнали сте дестинацията или непосред-
ствена дестинация.

Аудиоменю

Избор на радиостанция:

➀ Честотен диапазон

➁ Честота/име на станцията с позиция в
паметта

Позициятавпаметтасепоказвазаедносъсстан-
цията➁, самоако станцията е запаметена.

1. Включете аудио системата или навигацион-
ната система и изберете Radio (Радио).

2. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Audio] (Аудио).

3. За да изберете запаметена станция, натисне-
те за краткоm илиm .

4. За да изберете станция от списъка със стан-
ции, натиснете и за кратко задръжте бутон
m илиm .

Аконе бъде получен списък със станции:

5. За да изберете станция чрез търсене на стан-
ция: натиснете и за кратко задръжте бутон
m илиm .

ЗАБЕЛЕЖКА

РадиорежимDAB(дигиталноаудиоразпростра-
нение) е оптимизиран стандарт за цифрово раз-
пространение,разработен замобилноприемане
на радиопредавания.
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Работа с аудиоплейър или аудионосител:

➀ Текуща песен

Могат да бъдат възпроизвеждани аудиофайло-
ве от различни аудио плейъри или носители, в
зависимост от монтираното в автомобила обо-
рудване.

1. Включете аудио системата или навигацион-
ната система и изберете режим аудиоCD или
MP3.

2. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Audio] (Аудио).

3. За да изберете следваща/предишна песен,
натиснете за краткоm илиm .

4. За да изберете песенот списък с песни (бързо
превъртане): натиснете и задръжте бутон
m илиm . докато достигнете до жела-
ната песен.

Ако натиснете и задържите бутонm или
m , скоростта на бързо скролиране се по-
вишава. Не всички аудио плейъри или носи-
тели поддържат тази функция.

Ако в аудио плейъра или носителя има съхра-
нена информация за песента, в информацион-
ния дисплей на автомобила ще бъдат показани
номера и заглавието на песента.

Текущатапесенне сепоявяваврежимAUX (вън-
шен аудио режим: свързан външен аудио източ-
ник).

Работа с видеоDVD (самоизвън Европа):

Възможно е да използвате менюто [Audio] (Ау-
дио) за работа с DVD-та само на автомобили с
навигационна система.

1. Включете аудио системата или навигацион-
ната система и изберете видеоDVD.

2. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Audio] (Аудио).

3. За да изберете следваща или предишна сце-
на, натиснете за краткоm илиm .

4. За да изберете сцена от списъка (бързо пре-
въртане): натиснете и задръжте бутонm
илиm , докато исканата сцена ➀не бъде
достигната.

Меню Помощ

Взависимостотмонтиранотов автомобилаобо-
рудване, в меню [Assist.] (Помощ) разполагате
със следните опции:

• Показване на помощна графика
• Активиране/деактивиране на съобщителна-
та функция за разпознаване на пътни знаци
(TSR)

• Активиране/деактивиране на ESP/VDC

• Активиране/деактивиране на аварийно спи-
ране напред (FEB)

• Активиране/деактивиране на предупрежде-
ние за мъртва точка (BSW)
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• Активиране/деактивиране на предупрежде-
ние за напускане на платно (LDW)

Извеждане на дисплей на дистанция:

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Assist.] (Помощ).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете [Distance display] (Дисплей на дистан-
ция).

3. Натиснете бутон <OK>.

В помощната графика, автомобилният ин-
формационен дисплей, предоставя показа-
нията за дистанция, получени от интелиген-
тен круиз контрол (ICC).

Дисплеят на дистанция ви показва и състоя-
ние на и/или информация от следните сис-
теми за движение или предпазни системи при
шофиране:

• Разпознаване на пътни знаци
• Интелигентен круиз контрол (ICC)

• Аварийно спиране напред (FEB)

• Предупреждение за напускане на платно
(LDW)

• Предупреждение за сляпа точка (BSW)

• Чистачка на заден прозорец
Разпознаване на пътни знаци (TSR):

За да активирате/деактивирате функцията за
съобщения TSR

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Assist.] (Помощ).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете [Traffic Sign Recognition] (Разпознаване
на пътни знаци).

3. Натиснете бутон <OK>.

Показва се текущият избор.

4. За активиране или деактивиране: натиснете
<OK>.

Акобъде активирана функцията за TSR съоб-
щения, отчетенотоограничение на скоростта
се показва автоматично в продължение на
няколко секунди. През това време не се по-
казват други елементи в автомобилния ин-
формационен дисплей.

За допълнителна информация относно разпоз-
наване на пътни знаци (TSR) вижте “Разпозна-
ване на пътни знаци (TSR) (където е поставено)”
в раздел “5. Стартиране и шофиране”.

Деактивиране/активиране наESP/VDC:

Съблюдавайте важните бележки, свързани с
безопасността, за ESP/VDC (вижте “Система на
електронна програма за стабилност (ESP) (за
Европа) Система Динамичен контрол на авто-
мобила (VDC) (освен за Европа)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако деактивирате ESP/VDC, ESP/VDC вече не
стабилизира автомобила. Съществува повише-
наопасностот поднасяне и инцидент.

ДеактивирайтеESP/VDCсамов ситуациите,оп-
исани в следващите редове.

В следните ситуации може да е добре ESP/VDC
да бъде деактивирана:

• При използване на вериги за сняг.
• В дълбок сняг.
• Върху пясък или чакъл.
За допълнителна информация поотношение на
ESP/VDC, вижте “Система на електронна про-
грама за стабилност (ESP) (за Европа) Система
Динамичен контрол на автомобила (VDC) (ос-
вен за Европа)” в раздел “5. Стартиране и шофи-
ране”.

1. Стартирайте двигателя.

2. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Assist.] (Помощ).
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3. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете [ESP].

4. Натиснете бутон <OK>.

Показва се текущият избор.

5. За да активирате/деактивирате: натиснете
отновобутон <OK>.

ESP/VDC е деактивирана, ако предупреди-
телната лампаm в приборния панел све-
ти постоянно, когато двигателят работи.

Акои двете предупредителни лампиm иm
светят постоянно, ESP/VDC не е налична, пора-
ди неизправност.

Активиране/деактивиране на аварийно
спиране напред:

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Assist.] (Помощ).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете [Emergency Brake] (Аварийно спиране).

3. Натиснете бутон <OK>.

Показва се текущият избор.

4. За да активирате/деактивирате: натиснете
отновобутон <OK>.

Когатоаварийнотоспиране напред е деакти-
вирано,вавтомобилнияинформационендис-
плей, в дисплея за помощна графика, се поя-
вява следния символm .

За допълнителна информация поотношение на
аварийно спиране напред вижте “Система за

аварийно спиране напред (FEB) (където е
поставена)” в раздел “5. Стартиране и шофира-
не”.

Активиране/деактивиране на предупреждение
за мъртва точка (BSW):

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Assist.] (Помощ).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете [Blind Spot Warning] (Предупреждение
за мъртва точка).

3. Натиснете бутон <OK>.

Показва се текущият избор.

4. За да активирате/деактивирате: натиснете
отновобутон <OK>.

За допълнителна информация за предупрежде-
ние за мъртва точка вижте “Предупредителна
система за сляпа точка (BSW) (където е
поставена)” в раздел “5. Стартиране и шофира-
не”.

Активиране/деактивиране на предупреждение
за напускане на платно (LDW):

1. Натиснете бутонm илиm на волана, за
да изберете меню [Assist ] (Помощ) в лентата
на меню.

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете [Lane Departure Warning] (Предупреж-
дение за напускане на платно).

3. Натиснете бутон <OK> на волана. Показва се
текущият избор.

4. Натиснете бутон <OK>, за да потвърдите.

5. Натиснете бутонm илиm , за да зада-
дете [Off] (Изкл.), [Standard] (Стандартно)
или [Adaptive] (Адаптивно).

6. Натиснете бутон <OK>, за да запазите
настройката.

За допълнителна информация за предупрежде-
ние за напускане на платно вижте “Система за
напускане на платното (LDW) (където е поста-
вена) ” в раздел “5. Стартиране и шофиране”.

Меню заобслужване ([Serv.]
(Обслужване))

Взависимостотмонтиранотов автомобилаобо-
рудване, в меню [Serv.] (Обслужване) разпола-
гате със следните опции:

• Извикване на съобщенияот паметта за съоб-
щения (вижте “Памет за съобщения” по-долу
в този раздел).
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• Рестартираненасистематазанаблюдениена
налягането в гумите (TPMS) (вижте “Рестар-
тиране на TPMS” в раздел “5. Стартиране и
шофиране”.

• Електронна проверка на наляганетона гуми-
те (вижте “Електронна проверка на наляга-
нетона гумите” в раздел “5.Стартиране ишо-
фиране”).

• Извикване на датата за следващообслужва-
не (вижте “Съобщения за сервизно
обслужване” в раздел “5. Поддръжка и на-
прави сам”).

Меню настройки

Взависимостотмонтиранотов автомобилаобо-
рудване, в менюто [Settings] (Настройки) ще
имате следните опции:

• Промяна на настройки на приборен панел.
• Промяна на настройки за светлини.
• Промяна на настройки на автомобила.

• Промяна на настройките за удобство.
• Възстановяване на фабричните настройки.
Приборен панел:

Мерни единици за разстояние: функцията за
мерна единица на показване на скоростомер/
оборотомер ви позволява да изберете дали да-
дени показания да бъдат показвани в киломе-
три или мили в автомобилния информационен
дисплей.

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
ретепод-меню [Instrument cluster] (Приборен
панел).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете функцията [Display unit Speed-/
odometer] (мерна единица на показване на
скоростомер/оборотомер).

Ще видите избраните настройки: [km] (км)
или [miles] (мили).

5. Натиснете бутон <OK>, за да промените на-
стройката.

Избраната мерна единица за разстояние се при-
лага към:

• Цифровият скоростомер в меню [Trip] (Пъту-
ване).

• Запис наобщоразстояние и измерване на пъ-
туване.

• Изчисление на пътуване.
• Текуща консумация на гориво и приблизи-
телноразстояние.

• Навигационни инструкции вменю [Navi] (На-
вигация).

• Круиз контрол.
• Ограничител на скоростта.
• Интелигентен круиз контрол (ICC).

• Показание за интервал за сервизнообслуж-
ване.

Включване/изключване на допълнителния ско-
ростомер; (не е наличен в ОбединеноКралство).

Функцията [Dig. speedo (mph)] (Цифр. скоросто-
мер (мили/час)) или [Dig. speedo (km/h)] (Цифр.
скоростомер (км/ч)) ви позволява да изберете
дали информационният дисплей, в зоната за
състояние, да показва скоростта в км/ч или в
мили за час, вместо външната температура.

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
ретепод-меню [Instrument cluster] (Приборен
панел).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.
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4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете функция [Dig. speedo (mph)] (Цифр. ско-
ростомер (мили/час)) или [Dig. speedo (km/
h)] (Цифр. скоростомер (км/ч).

Ще видите избраните настройки: [on] (вкл.)
или [off] (изкл.).

5. Натиснете бутон <OK>, за да промените на-
стройката.

Избор на постоянна функция за показване: (не е
налично в Обединено кралство)

Можете даопределите дали автомобилният ин-
формационен дисплей показва постоянновънш-
ната температура или скоростта в мили/час.

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
ретепод-меню [Instrument cluster] (Приборен
панел).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете функция [Permanent display:] (Постоян-
нопоказване).

Ще видите избраната настройка: [outside
temperature] (Външна температура) или [Dig.
speedo (mph)] (Цифр. скоростомер (мили/
час).

5. Натиснете бутон <OK>, за да запазите
настройката.

Светлини

Включване/изключване на системата за
приспособимопредноосветление:

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете под-меню [Light] (Светлини).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете функция [Adaptive front lighting system]
(Система на приспособимо предно осветле-
ние).

Акофункцията [Adaptive front lighting system]
(Система на приспособимо предно осветле-
ние) е включена, светлинният конус и симво-
лът m в автомобилния информационен
дисплей са показани в оранжево.

5. Натиснете бутон <OK>, за да запазите
настройката.

Когато включите функцията [Adaptive front
lighting system] (Системанаприспособимопред-
но осветление), вие активирате следните функ-
ции:

• Режим автомагистрала
• Функция активни светлини
• Функция на светлини при завиване
Ако сте настроили късите предни светлини за
шофиране вдясно/вляво, автомобилният ин-

формационен дисплей показва съобщението
[Adaptive front lighting system: inoperative
Inactive for left-side traffic] (Система за приспо-
собимо предно осветление: системата не рабо-
ти.Неактивна за ляв трафик) или [Adaptive front
lighting system: system inoperative Inactive for
right-side traffic] (Система за приспособимо
предноосветление: системата не работи. Неак-
тивна за десен трафик) вместо функцията
[Adaptive front lighting] (Приспособимо предно
осветление) в под-меню [Light] (Светлини).

За допълнителна информация за системата за
приспособимопредноосветление вижте “Систе-
ма за приспособимопредноосветление (самоза
LED предни фарове) (където са поставени)” по-
долу в този раздел

Настройка на късите предни светлини за
шофиране вляво/вдясно:

Тази функция е налична самоза автомобили със
система за приспособимо предно осветление
(вижте “Система за приспособимопредноосвет-
ление (само за LED предни фарове) (където са
поставени)” по-долу в този раздел).

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете под-меню [Light] (Светлини).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.
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4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете функция [Dipped beams Setting for] (Къ-
си светлини. Настройка за).

Ще видите избраната настройка: [Right-side
traffic] (Трафик вдясно) или [Left-side traffic]
(Трафик вляво).

5. Натиснете бутон <OK>, за да запазите
настройката.

Акопромените настройката, промяната не се
задейства доследващия път, в койтоавтомо-
билът е неподвижен.

Ако настроите късите светлини за шофиране
вдясно/вляво, тогава режимът за автомаги-
страла не е наличен. Той се деактивира само,
ако настройката за шофиране вляво/вдясно е
зададенаобратнона версията на автомобила за
вашата страна.

Център на INFINITI или квалифициран център
могат да настроят късите светлини за шофиране
вляво/вдясно.

Настройка на яркостта наоколната светлина:

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете под-меню [Light] (Светлини).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете функция [Ambient light Brightness] (Яр-
кост на околната светлина).

Ще видите избраната настройка.

5. Променете настройката с <OK>.

Акопромените настройката, промяната не се
задейства доследващия път, в койтоавтомо-
билът е неподвижен.

6. Натиснете бутонm илиm , за да настро-
ите яркостта донивоот [Off] (Изкл.) до [Level
5] (Ниво5) (ярка).

7. Натиснете бутон <OK> илиm , за да запа-
зите настройката.

Активиране/деактивиране на заобикалящо
осветление и забавеноизключване на външно
осветление:

Акосте активирали функцията заобикалящоос-
ветление и превключвателят за светлини е в по-
ложение <AUTO>, когато е тъмно, се активират
следните функции:

• Околноосветление: външнотоосветлениеос-
тава да свети в продължение на 40 секунди
след отключване с ключа. Ако запалите дви-
гателя, околното осветление се изключва и
се активира режим за автоматични предни
светлини.

• Забавеноизключване на външноосветление:
външнотоосветление остава да свети в про-
дължение на60 секунди, след изключване на
двигателя. Ако затворите всички врати, как-
то и задната врата, външнотоосветление из-
гасва след 15 секунди.

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете под-меню [Light] (Светлини).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете функция [Surround lighting] (Околноос-
ветление).

5. Натиснете бутон <OK>, за да запазите
настройката.

Когатобъде активирана функцията [Surround
lighting] (Околно осветление), светлинният
конус и зоната около автомобила са показа-
ни в оранжево в автомобилния информацио-
нен дисплей

6. Натиснете бутон <OK>, за да потвърдите на-
стройката.

Временно деактивиране на забавеното изключ-
ване на външнотоосветление:

1. Преди да напуснете автомобила, поставете
превключвателя за запалване в положение
OFF (Изкл.).

2. Поставете превключвателя за запалване в
положениеON (Вкл.).

Забавенотоизключване на външните светли-
ни се деактивира.
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Забавеното изключване на външните светлини
се активираотново, при следващовключване на
двигателя.

В зависимост от оборудването на вашия авто-
мобил, когатооколнотоосветление и забавено-
то изключване на външнотоосветление е вклю-
чено, светват следните компоненти:

• Странични светлини
• Фарове за мъгла
• Предни къси светлини
• Дневни светлини
• Околноосветление във външните огледала
Активиране/деактивиране на забавено
изключване на вътрешноосветление:

Ако активирате функцията [Interior lighting
delayed switch-off] (Забавено изключване на
вътрешно осветление), вътрешното осветление
остава включено в продължение на 20 секунди,
след като сте извадили ключаот запалването.

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете под-меню [Light] (Светлини).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете функцията [Interior lighting delayed
switch-off] (Забавеноизключване на вътреш-
ното осветление). Ако функцията [Interior

lighting delayed switch-off] (Забавеноизключ-
ване на вътрешнотоосветление) е включена,
вътрешната част на автомобила се изобра-
зява в оранжево в автомобилния информа-
ционен дисплей

5. Натиснете бутон <OK>, за да запазите
настройката.

Автомобил

Настройка на постояненограничител на
скоростта:

Можете да настроите постояненограничител на
скоростта, като използвате функцията [Limit
speed (winter tyres)] (Ограничение на скоростта
(зимни гуми)).

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете под-меню [Vehicle] (Автомобил).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете функцията [Limit speed (winter tyres)]
(Ограничение на скоростта (зимни гуми)).

Ще видите избраната настройка.

5. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

6. Натиснете бутонm илиm , за да регули-
рате постояннотоограничение на скоростта в
стъпки от десет ([240 км/h] (240 км/ч) до
[160 km/h] (160 км/ч)). Заданието [Off]

(Изкл.)изключва постояннотоограничение на
скоростта).

7. Натиснете бутон <OK> илиm , за да запа-
зите заданието.

За допълнителна информация поотношение на
ограничителя на скоростта, вижте “Ограничител
на скоростта (къдетое поставен)” по-долув този
раздел.

Активиране/деактивиране на функцията за
автоматичнозаключване:

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете под-меню [Vehicle] (Автомобил).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете функция [Automatic door locks] (Автома-
тично заключване на вратите).

Когатофункцията [Automatic door locks] (Ав-
томатично заключване на вратите) е включе-
на, вратите на автомобила се изобразяват в
оранжево в автомобилния информационен
дисплей.

5. Натиснете бутон <OK> , за да запазите на-
стройката.

Ако активирате функцията [Automatic door
locks] (Автоматичнозаключване на вратите), ав-
томобилът се заключва централно при скорост
надоколо 15 км/ч.
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За допълнителна информация поотношение на
автоматичното заключване вижте “Функция за
автоматичнозаключване” по-долув този раздел

Активиране/деактивиране на звуковото
потвърждение на заключване:

Ако включите функцията [Acoustic Lock
feedback] (Звукова обратна информация за зак-
лючване), при заключване на автомобила проз-
вучава звуков сигнал.

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете под-меню [Vehicle] (Автомобил).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете функция [Acoustic Lock feedback] (Зву-
кова обратна информация за заключване).

Акофункцията [Acoustic Lock feedback] (Зву-
коваобратна информация за заключване) бъ-
де активирана, символътm в автомобил-
ния информационен дисплей светва в оран-
жево.

5. Натиснете бутон <OK>, за да запазите
настройката.

Удобство

Включване/изключване на функция [Fold
mirrors in when locking] (Сгъване наогледала
при заключване):

Тази функция е налична само, когатоавтомоби-
лът е оборудван с функция за автоматично сгъ-
ване.

Когато активирате функцията [Fold mirrors in
when locking] (Сгъване на огледала при заклю-
чване), външните огледала се сгъват, когато ав-
томобилът се заключва. Акоотключите автомо-
била и след това отворите врата на водача или
вратата за пътника отпред, външните огледала
се разгъват.

Ако сте включили функцията [Fold mirrors in
when locking] (Сгъване на огледала при заклю-
чване) и сгънете външните огледала, чрез буто-
на на вратата (вижте “Сгъване” в раздел “3.Про-
верки и регулиране преди шофиране”), те няма
разгънат автоматично. В този случай, външните
огледала могат да бъдат разгънати само чрез
бутона на вратата.

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете под-меню [Convenience] (Удобство).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете функция [Fold mirrors in when locking]
(Сгъване на огледала при заключване).

Ако функцията [Fold mirrors in when locking]
(Сгъване на огледала при заключване) е ак-
тивирана, външнитеогледала на автомобила
са изобразени в оранжево в автомобилния
информационен дисплей.

5. Натиснете бутон <OK>, за да запазите
настройката.

Възстановяване на фабрични
настройки

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана, за да изберете меню [Settings]
(Настройки).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете под-меню [Factory setting] (Фабрични
настройки).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

Появява се съобщение [Reset all settings?]
(Нулиране на всички настройки).

4. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете [No] (Не) или [Yes] (Да).

5. Натиснете бутон <OK>, за да потвърдите из-
бора.

Ако сте избрали [Yes] (Да), автомобилният
информационен дисплей показва съобщение
за потвърждение.

Поради причини, свързани с безопасността, не
всички функции се нулират: функцията [Limit
speed (winter tyres):] (Ограничение на скоростта
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(зимни гуми)) в постояннотоограничение на ско-
ростта може да бъде зададена самов под-меню
[Vehicle] (Автомобил).

Ако желаете да нулирате функцията за дневни
светлини в под-меню Lights (Светлини), трябва
дапоставитепревключвателязазапалваневпо-
ложениеACC.

СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ
Съобщенията се появяват в автомобилния ин-
формационен дисплей.

Съобщенията с графични символи са опростени
в Ръководството на собственика и може да се
различават от символите в автомобилния ин-
формационен дисплей.

Определени съобщения се придружават от зву-
ков сигнал или постоянен сигнал.

Когато запалването е изключено, всички съоб-
щения се изтриват, с изключение на някои съоб-
щения с висок приоритет. След като причините
за съобщенията свисокприоритетбъдатотстра-
нени, тези съобщения също се изтриват.

Когато спрете и паркирате автомобила, съблю-
давайте бележките за паркиране (вижте
“Паркиране” в раздел “5. Стартиране и шофира-
не”).

Скриване на съобщения на дисплея

Натиснете <OK> или бутонm , за да скриете
съобщениенадисплея.Съобщениетонадисплея
се скрива.

Информационният дисплей на автомобила по-
казва съобщенията с висок приоритет в червен
цвят. Някои съобщения с висок приоритет не
могат да бъдат скрити.

Информационният дисплей на автомобила по-
казва тези съобщения постоянно, докатопричи-
ните за тези съобщения не бъдат отстранени.

Памет за съобщения

Автомобилният информационен дисплей запаз-
ваопределени съобщения в паметта за съобще-
ния.Можете да извикате тези съобщения:

1. Натиснете бутонm илиm на волана, за
да изберете меню [Service] (Обслужване).

Ако има съобщения, автомобилният инфор-
мационен дисплей показва, например, [2
messages] (2 съобщения).

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете запис, напр. [2 messages] (2 съобщения).

3. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

4. Натиснете бутонm илиm , за да преми-
нете през съобщенията.
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Системи за безопасност

Проблем Възможни причини/последствия и решения

m m
[currently unavailable See
Owner's Manual] (в момента не
е налична. Вижте Ръководство
на собственика)

ABS (Анти-блокираща спирачна система), BAS (Система за помощ на спирачките), ESP/VDC, ESP/VDC стабилизация на ремарке и
подпомагане стартирането на наклон временноне са налични.
Аварийно спиране напред (FEB) може същода е неизправна.

Освен това, предупредителните лампиm , m иm могат да светнат в комбинирания прибор.
Възможни причини:
• Самодиагностиката все още не е завършена.
• Напрежението на борда може да е недостатъчно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спирачната система продължава да работи нормално, нобезописаните по-горе функции.Поради тази причина
колелата могат да блокират, аконапример спрете рязко.
Характеристиките на кормилноуправление и спиране могат да бъдат сериозноповлияни. Спирачният път може да се
увеличи в аварийна спирачна ситуация.
АкоESP/VDC не работи, ESP/VDC няма да може да стабилизира автомобила.Има повишенаопасностот поднасяне и
опасностот инцидент.
Внимателношофирайте по подходящ пътен участък, правейки леки движения с волана, при скорост над 20 км/ч. Ако
съобщението на дисплея изчезне, споменатите по-горе функции са наличниотново.
Ако съобщението продължава да бъде изписано на дисплея, продължете да шофирате внимателнои посетете център на INFINITI или
квалифициран сервиз.
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Проблем Възможни причини/последствия и решения

m m
[inoperative See Owner's
Manual] (Не работи. Вижте
Ръководство на собственика)

ABS (Анти-блокираща спирачна система), BAS (Система за помощ на спирачките), ESP/VDC, ESP/VDC стабилизация на ремарке и
подпомагане стартирането на наклон не са налични поради неизправност.
Аварийно спиране напред (FEB) може същода е неизправна.

Освен това, предупредителните лампиm , m ,m иm могат да светнат в комбинирания прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спирачната система продължава да работи нормално, нобезописаните по-горе функции.Поради тази причина
колелата могат да блокират, аконапример спрете рязко.
Характеристиките на кормилноуправление и спиране могат да бъдат сериозноповлияни. Спирачният път може да се
увеличи в аварийна спирачна ситуация.
АкоESP/VDC не работи, ESP/VDC няма да може да стабилизира автомобила.Има повишенаопасностот поднасяне и
опасностот инцидент.
Продължете да шофирате внимателнои незабавно посетете център на INFINITI или квалифициран сервиз.

m
[currently unavailable See
Owner's Manual] (в момента не
е налична. Вижте Ръководство
на собственика)

ABS (Анти-блокираща спирачна система), ESP/VDC, ESP/VDC стабилизация на ремарке и подпомагане стартирането на наклон временно
не са налични.
Аварийно спиране напред (FEB) може същода е неизправна.

Освен това, предупредителните лампиm ,m и могат да светнат в комбинирания прибор.
Например, функцията за самодиагностика може да не е завършена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спирачната система продължава да работи нормално, нобезописаните по-горе функции.
Спирачния път може да се увеличи, в ситуация на аварийноспиране.
АкоESP/VDC не работи, ESP/VDC няма да може да стабилизира автомобила.Има повишенаопасностот поднасяне и
опасностот инцидент.
Внимателношофирайте по подходящ пътен участък, правейки леки движения с волана, при скорост над 20 км/ч. Ако
съобщението на дисплея изчезне, споменатите по-горе функции са наличниотново.
Ако съобщението продължава да бъде изписано на дисплея, продължете да шофирате внимателнои посетете център на INFINITI или
квалифициран сервиз.

2-28 Прибори и средства зауправление



Проблем Възможни причини/последствия и решения

m
[inoperative See Owner's
Manual] (Не работи. Вижте
Ръководство на собственика)

BAS (Система за помощ на спирачките), ESP/VDC (Електронна програма за стабилност), ESP/VDC стабилизация на ремарке и
подпомагане стартирането на наклон не са налични поради неизправност.
Аварийно спиране напред (FEB) може същода е неизправна.

Освен това, предупредителните лампиm ,m и могат да светнат в комбинирания прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спирачната система продължава да работи нормално, нобезописаните по-горе функции.
Спирачния път може да се увеличи, в ситуация на аварийноспиране.
АкоESP/VDC не работи, ESP/VDC няма да може да стабилизира автомобила.Има повишенаопасностот поднасяне и
опасностот инцидент.
Продължете да шофирате внимателнои посетете център на INFINITI или квалифициран сервиз.

m m m
[inoperative See Owner's
Manual] (Не работи. Вижте
Ръководство на собственика)

EBD (разпределение на сила на електронна спирачка), ABS (Анти-блокираща спирачна система), BAS (Система за помощ на спирачките),
ESP/VDC, ESP/VDC стабилизация на ремарке и подпомагане стартирането на наклон не са налични поради неизправност.
Аварийно спиране напред (FEB) може същода е неизправна.
Прозвучава звуково предупреждение.

Освен това, предупредителните лампиm , m иm могат да светнат в комбинирания прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спирачната система продължава да работи нормално, нобезописаните по-горе функции.Поради тази причина
предните и задните колела могат да блокират, аконапример спрете рязко.
Характеристиките на кормилноуправление и спиране могат да бъдат сериозноповлияни. Спирачният път може да се
увеличи в аварийна спирачна ситуация.
АкоESP/VDC не работи, ESP/VDC няма да може да стабилизира автомобила.Има повишенаопасностот поднасяне и
опасностот инцидент.
Продължете да шофирате внимателнои незабавно посетете център на INFINITI или квалифициран сервиз.

m
[Turn on the ignition to release
the parking brake] (Включете
запалването, за да освободите
спирачката за паркиране)

Светва червената индикаторна лампаm .
Направили сте опит да освободите електрическата спирачка за паркиране, докато запалването е билоизключено.
Ключ: завъртете ключа в положение ON в превключвателя за запалване.
Интелигентен ключ: включете запалването.
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Проблем Възможни причини/последствия и решения

m
[Release parking brake]
(Освободете спирачката за
паркиране)

Червената индикаторна лампаm мига и прозвучава предупредителен сигнал. Не е изпълненоусловие за автоматичнотоосвобождаване
на електрическата спирачка за паркиране (вижте “Автоматичноосвобождаване” в раздел “3. Проверки и регулиране преди шофиране”).
Шофирате със задействана електрическа спирачка при паркиране.
Освободете ръчно електрическата спирачка при паркиране.

Червената индикаторна лампаm мига и прозвучава предупредителен сигнал.
Правите аварийно спиране чрез електрическата спирачка при паркиране (вижте “Аварийно спиране” в раздел “3. Проверки и регулиране
преди шофиране”).

m
[Parking brake See Owner's
Manual] (Спирачка при
паркиране. Вижте
Ръководство на собственика)

Светва жълтата предупредителна светлинаm .
Електрическата спирачка при паркиране е неизправна.
За задействане:

1. Изключете запалването.
2. Натиснете ръкохватката на електрическата спирачка при паркиране в продължение на поне десет секунди.
3. Автомобили с ръчна трансмисия: преминете на първа предавка.
4. Автомобили с автоматична трансмисия: натиснете бутон P (Паркиране).
5. Консултирайте се с INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

Жълтата индикаторна лампаm и червената индикаторна лампаm светят.
Електрическата спирачка при паркиране е неизправна.
Заосвобождаване:

1. Изключете запалването и го включете отново.
2. Освободете ръчно електрическата спирачка при паркиране.
или

3. Автомобили с ръчна трансмисия (автоматичноаварийноосвобождаване): поставете предпазния колан в закопчалката
на колана и ускорете малко повече, когато тръгвате.

4. Автомобили с автоматична трансмисия:освободете автоматичноелектрическата спирачка при паркиране (вижте “Ав-
томатичноосвобождаване” в раздел “3. Проверки и регулиране преди шофиране”).

Ако електрическата спирачка за паркиране все още не може да бъде освободена: НЕ шофирайте. Консултирайте се с
INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
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Проблем Възможни причини/последствия и решения

Жълтата предупредителна лампаm свети. Червената индикаторна лампаm мига.
Електрическата спирачка при паркиране е неизправна.
Заосвобождаване:

1. Изключете запалването и го включете отново.
2. Освободете ръчно електрическата спирачка при паркиране.
или

За задействане:
1. Изключете запалването и го включете отново.
2. Приложете ръчно електрическата спирачка при паркиране.

Ако червената индикаторна лампаm . продължи да мига:
1 НЕ шофирайте.
2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване
3. Автомобили с ръчна трансмисия: преминете на първа предавка.
4. Автомобили с автоматична трансмисия: натиснете бутон P (Паркиране).
5. Завъртете предните колела към бордюра.
Консултирайте се с INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
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Проблем Възможни причини/последствия и решения

Жълтата предупредителна лампаm свети. Червената индикаторна лампаm мига в продължение на околодесет секунди, след като
електрическата спирачка при паркиране е задействана илиосвободена. След това, лампата изгасва илиостава да свети.
Електрическата спирачка при паркиране е неизправна.
За задействане:

1. Изключете запалването и го включете отново.
2. Приложете ръчно електрическата спирачка при паркиране.
Ако задействането на електрическата спирачка при паркиране е невъзможно:

3. Автомобили с ръчна трансмисия: преминете на първа предавка.
4. Автомобили с автоматична трансмисия: натиснете бутон P (Паркиране).
Консултирайте се с INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
Акоосвобождаването на електрическата спирачка за паркиране е невъзможно:

1. Автомобили с ръчна трансмисия (автоматичноаварийноосвобождаване): поставете предпазния колан в закопчалката
на колана и ускорете малко повече, когато тръгвате.

2. Автомобили с автоматична трансмисия:освободете автоматичноелектрическата спирачка при паркиране (вижте “Ав-
томатичноосвобождаване” в раздел “3. Проверки и регулиране преди шофиране”).

Акоелектрическата спирачка при паркиране всеоще не може да бъдеосвободена, консултирайте се с център на INFINITI
или квалифициран сервиз.

Жълтата предупредителна лампаm свети. Ако задействате илиосвободите ръчно електрическата спирачка при паркиране, червената

индикаторна лампаm мига.
Електрическата спирачка при паркиране е неизправна. Акоръчното задействане на електрическата спирачка при паркиране е
невъзможно.
Автомобили с ръчна трансмисия: изключете запалването. Електрическата спирачка при паркиране се задейства автоматично.
или
Закопчайте предпазния колан в ключалката и ускорете малко повече, когато потегляте.
Автомобили с автоматична трансмисия: натиснете бутон P (Паркиране), тъй като електрическата спирачка при паркиране не е задействана
автоматично.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
Аконе желаете електрическата спирачка при паркиране да бъде задействане,оставете включено запалването, напр. когато автомобилът
се мие в автоматична автомивка или когато автомобилът се тегли.
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Проблем Възможни причини/последствия и решения

m
[Parking brake inoperative]
(Неработеща спирачка при
паркиране)

Жълтата предупредителна лампаm свети. Червената индикаторна лампаm мига в продължение на околодесет секунди, след като
електрическата спирачка при паркиране е задействана илиосвободена. След това, лампата изгасва илиостава да свети.
Електрическата спирачка при паркиране е неизправна, напр. поради свръх напрежение или недостатъчно напрежение.

1. Отстранете причината за свръх напрежение или недостатъчно напрежение, напр. чрез смяна на акумулатора или
рестарт на двигателя.

2. Задействане илиосвобождаване на електрическата спирачка пеи паркиране.
Ако електрическата спирачка пеи паркиране все още не може да бъде задействана илиосвободена:
1. Изключете запалването и го включете отново.
2. Ръчно задействане илиосвобождаване на електрическата спирачка пеи паркиране.
Ако електрическата спирачка пеи паркиране все още не може да бъде задействана или освободена, консултирайте се с
център на INFINITI или квалифициран сервиз.

Жълтата предупредителна лампаm свети. Червената индикаторна лампаm мига.
Акоръчното задействане на електрическата спирачка при паркиране е невъзможно.

1. Автомобили с ръчна трансмисия: преминете на първа предавка.
2. Автомобили с автоматична трансмисия: натиснете бутон P (Паркиране).
Консултирайте се с INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Brake immediately] (Спрете
незабавно)

През регулярни интервали може да прозвучи и звуков сигнал. Ако се опитате да заключите автомобила, звукът става по-силен.
Не можете да стартирате двигателя.

1. Обръщайки внимание на трафика, незабавно натиснете силно педала на спирачката и го задръжте натиснат, докато
съобщението на дисплея изчезне.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
Можете да рестартирате двигателя.
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m
[Check brake fluid level]
(Проверете нивото на
спирачната течност)

Спирачната течност в резервоара за спирачна течност е недостатъчен.

Освен това, в комбинирания прибор, светва червената предупредителна светлинаm и прозвучава предупредителен сигнал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спирачната ефективност може да бъде влошена.
Имаопасностот инцидент.
1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасно автомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика. При никакви обстоятелства не продължавайте да шофирате.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Консултирайте се с INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
4. Не доливайте спирачна течност. Това няма да коригира проблема.

m
[Check brake pad wear]
(Проверете износването на
накладките)

Спирачните накладки са достигнали своя лимит на износване.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

[Emergency Brake currently
unavailable See Owner's
Manual] (В момента
аварийното спиране не е
налична. Вижте Ръководство
на собственика)

Аварийното спиране напред временноне работи.
Възможни причини:
• Радарната сензорна система временноне работи, напр., поради електромагнитни излъчвания от стоящ в близост телевизор или
радиоапарат, или други източници на електромагнитна радиация.

• Системата е извън работния температурен диапазон.
• Бордовото напрежение е прекалено ниско.
След катоописаните по-горе причини вече не са приложими, съобщението на дисплея ще изчезне.
Аварийното спиране напред работи отново.
Ако съобщението на дисплея не изчезне:

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасно автомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Запалете отноводвигателя.

[Emergency Brake inoperative]
(Аварийното спиране не
работи)

Аварийното спиране напред временноне работи поради неизправност.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
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[Radar sensor (See Owner's
Man.)] (Радарен сензор.
(Вижте наръчник на
собственика))

Поне еднаот следните системи за движение или предпазни системи при шофиране временно е ограничена или неработеща:
• Аварийно спиране напред.
• Интелигентен круиз контрол.
Възможни причини:
• Сензорите в лайсната на радиатора и/или в броните са замърсени.
• Функцията на системата за движение и/или предпазната система е нарушена поради силен дъждо- или снеговалеж.
Прозвучава и звуково предупреждение.
След катоописаните по-горе причини вече не са приложими, съобщението на дисплея ще изчезне. Всички системи за движение/
предпазни системи при шофиране работят отново.
Ако съобщението на дисплея не изчезне:

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасно автомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Изключете двигателя.
4. Почистете сензорите (вижте “Функция на паркинг сензор (сонар) с помощна камера (където е поставена)” в раздел

“5. Стартиране и шофиране”) в следните места:
- В лайсната на радиатора.
- В предната броня.
- В задната броня, най-вече в средата на задната броня.

5. Запалете отноводвигателя.
Съобщението на дисплея изчезва.

m
Ако този символ се появи в автомобилния информационен дисплей, езикът на предпазния колан е поставен в закопчалката на задния
предпазен колан.
За допълнителна информация поотношение на индикатора за състояние на задните предпазни колани, вижте “Предупреждения на
предпазния колан” в раздел “1. Безопасност — седалки, предпазни колани и допълнителна системаот устройства за пасивна безопасност”.

m

Ако този символ се появи в автомобилния информационен дисплей, езикът на предпазния колан не е поставен в закопчалката на задния
предпазен колан.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предпазен колан, койтоне е поставен правилноили не е зацепил добре в своята закопчалка не може да предостави
необходимотонивона защита.
Това носи повишенаопасностот травма.
Ако е необходимо, помолете пътниците на задната седалка да закопчаят своите предпазни колани.
За допълнителна информация поотношение на индикатора за състояние на задните предпазни колани, вижте “Предупреждения на
предпазния колан” в раздел “1. Безопасност — седалки, предпазни колани и допълнителна системаот устройства за пасивна безопасност”.
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m
[Restraint sys. malfunction
Consult workshop]
(Неизправност на системата за
пасивна безопасност.
Консултирайте се със сервиз)

Системата за пасивна безопасност е неизправна. В комбинирания прибор светва и предупредителната лампаm .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въздушните възглавници илиобтегачите на предпазни колани могат или да бъдат активирани неволно, или, в случай на
инцидент, може да не се активират.
Това носи повишенаопасностот травма.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
За допълнителна информация поотношение на системата за пасивна безопасност вижте “Допълнителна система за пасивна безопасност
(SRS)” в раздел “1. Безопасност — седалки, предпазни колани и допълнителна системаот устройства за пасивна безопасност”.
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[Front-passenger airbag
disabled See Owner's Manual]
(Въздушната възглавница за
пътника отпред е
деактивирана. Вижте
Ръководство на собственика)

Предната въздушна възглавница за пътника отпред е деактивирана по време на пътуването, въпреки че на предната пътническа седалка
седи възрастен или лице със съответстваща на възрастен структура.
Ако към седалката бъдат приложени допълнителни сили, теглото, което се отчита от системата, може да бъде прекалено ниско.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предната въздушна възглавница за пътникаотпред не се задейства повреме на инцидент.
Това носи повишенаопасностот травма.
1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасно автомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Изключете запалването.
4. Нека пътника от предната седалка излезе от автомобила.
5. Уверете се, че седалката е свободна, затворете предната врата на пътника и включете запалването.
6. Наблюдавайте индикаторните лампи <PASSENGER AIR BAG> вцентралната конзола и автомобилния информационен
дисплей и проверете следното. Незаета седалка и включено запалване:
- Индикаторните лампи <PASSENGER AIR BAG OFF> и <PASSENGER AIR BAG ON> трябва да светят едновременно в
продължение наоколошест секунди.
- След това индикаторната лампа <PASSENGER AIRBAG OFF> трябва да светне и да остане така. Ако индикаторната
светлина свети, автоматичната система за деактивиране на предната въздушна възглавница за пътника отпред е
деактивирала предната въздушна възглавница (вижте “Система за автоматично деактивиране на въздушна възглав-
ница за пътникаотпред” в раздел “1. Безопасност — седалки, предпазни колани и допълнителна системаот устройства
за пасивна безопасност”).
- в автомобилния информационен дисплей не трябва да бъдат показани съобщенията [Front-passenger airbag enabled
See Owner's Manual] (Активирана въздушна възглавница за пътника отпред. Вижте ръководство на собственика) или
[Front-passenger airbag disabled See Owner's Manual] (Деактивирана въздушна възглавница за пътника отпред. Вижте
ръководство на собственика).

7. Изчакайте поне 60 секунди, докато необходимите проверки на системата завършат.
8. Уверете се, че съобщенията не се появяват в автомобилния информационен дисплей.
Акотези условия бъдат изпълнени, предната пътническа седалка можеотновода бъде заета.Дали индикаторната лампа
<PASSENGER AIRBAG OFF> или <ON> ще остане да свети или ще изгасне, зависи от това как автоматичната система за
деактивиране на предната въздушна възглавница за пътника отпред класифицира заемащия седалката.
Акоусловията не бъдат изпълнени, системата не работи правилно.
Посетете незабавно INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
За допълнителна информация по отношение на функцията за автоматична деактивация на предната въздушна възглавница на пътника
отпред (вижте “Система за автоматично деактивиране на въздушна възглавница за пътника отпред” в раздел “1. Безопасност — седалки,
предпазни колани и допълнителна системаот устройства за пасивна безопасност”).
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[Front-passenger airbag
enabled See Owner's Manual]
(Въздушната възглавница за
пътника отпред е активирана.
Вижте Ръководство на
собственика)

Предната въздушна възглавница за пътника отпред е активирана по време на пътуване, въпреки че:
• В предната пътническа седалка има дете, дребен възрастен човек или предмет, с тегло по-нискоот прага за тегло на системата.
или

• Предната пътническа седалка не е заета.
Системата може даотчете предмети или сили, които се добавят до теглото, приложено към седалката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въздушната възглавница може да се активира неволно. Това носи повишенаопасностот травма.
1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасно автомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Изключете запалването.
4. Отворете предната врата на пътника.
5. Извадете детето иотстранете детската система за пасивна безопасност от предната пътническа седалка.
6. Уверете се, че върхуседалката няма предмети, коитодаупражняват допълнителна сила.В противен случай, системата
може да отчете допълнителната сила и да възприеме теглото на заемащия седалката като по-голямоотколкото е то
реално.

7. Уверете се, че седалката е свободна, затворете предната врата на пътника и включете запалването.
8. Наблюдавайте индикаторните лампи <PASSENGER AIR BAG> вцентралната конзола и автомобилния информационен
дисплей и проверете следното. Незаета седалка и включено запалване:
- Индикаторните лампи <PASSENGER AIR BAG OFF> и <PASSENGER AIR BAG ON> трябва да светят едновременно в
продължение наоколошест секунди.
- След това индикаторната лампа <PASSENGER AIRBAG OFF> трябва да светне и даостане да свети. Акоиндикатор-
ната светлина свети, автоматичната система за деактивиране на предната въздушна възглавница за пътникаотпред е
деактивирала предната въздушна възглавница (вижте “Система за автоматично деактивиране на въздушна възглав-
ница за пътникаотпред” в раздел “1. Безопасност — седалки, предпазни колани и допълнителна системаот устройства
за пасивна безопасност”).
- в автомобилния информационен дисплей не трябва да бъдат показани съобщенията [Front-passenger airbag enabled
See Owner's Manual] (Активирана въздушна възглавница за пътника отпред. Вижте ръководство на собственика) или
[Front-passenger airbag disabled See Owner's Manual] (Деактивирана въздушна възглавница за пътника отпред. Вижте
ръководство на собственика).

9. Изчакайте поне 60 секунди, докато необходимите проверки на системата завършат.
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10. Уверете се, че съобщенията не се появяват в автомобилния информационен дисплей.
Акотези условия бъдат изпълнени, предната пътническа седалка можеотновода бъде заета.Дали индикаторната лампа
<PASSENGER AIRBAG OFF> или <ON> ще остане да свети или ще изгасне, зависи от това как автоматичната система за
деактивиране на предната въздушна възглавница за пътника отпред класифицира заемащия седалката.
Акоусловията не бъдат изпълнени, системата не работи правилно.
Посетете незабавно INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
За допълнителна информация по отношение на функцията за автоматична деактивация на предната въздушна възглавница на пътника
отпред (вижте “Система за автоматично деактивиране на въздушна възглавница за пътника отпред” в раздел “1. Безопасност — седалки,
предпазни колани и допълнителна системаот устройства за пасивна безопасност”).
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Светлини

ЗАБЕЛЕЖКА

Автомобили със светодиоди в светлинните блокове: съобщението на дисплея за съответния светлинен блок ще се появи, само ако светодиодите са
неизправни.

Проблем Възможни причини/последствия и решения

m
[Left cornering light] (Лява
светлина при завиване) или
[Right cornering light] (Дясна
светлина при завиване)

Лявата или дясната светлина при завиване е неизправна.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Left dipped beam] (Лява къса
светлина) или [Right dipped
beam] (Дясна къса светлина)

Левия или десния блок за къси светлини е неизправен.
• Проверете дали е разрешено сами да смените крушките (вижте “Светлини” в раздел “8. Поддръжка и направи сам”).
или:

• Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Trailer left tail lamp] (Лява
задна светлина на ремарке)
или [Trailer right tail lamp]
(Дясна задна светлина на
ремарке)

Лявата или дясната задна светлина на ремарке са неизправни.
Съблюдавайте инструкциите за експлоатация на производителя.

m
[Trailer left indicator] (Ляв
мигач на ремарке) или [Trailer
right indicator] (Десен мигач на
ремарке)

Левият или десният мигач на ремарке е неизправен.
Съблюдавайте инструкциите за експлоатация на производителя.
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m
[Trailer brake lamp] (Стоп
светлина на ремарке)

Стоп светлината на ремаркето е неизправна.
Съблюдавайте инструкциите за експлоатация на производителя.

m
[Rear left indicator] (Заден ляв
индикатор) или [Rear right
indicator] (Заден десен
индикатор)

Левият или десният заден индикатор е неизправен.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Front left indicator] (Преден
ляв индикатор) или [Front right
indicator] (Преден десен
индикатор)

Левият или десният преден индикатор е неизправен.
• Проверете дали е разрешено сами да смените крушките (вижте “Светлини” в раздел “8. Поддръжка и направи сам”).
или:

• Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Third brake lamp] (Трета стоп
светлина)

Третата стоп светлина е неизправна.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Left brake lamp] (Лява стоп
светлина) или [Right brake
lamp] (Дясна стоп светлина)

Лявата или дясната стоп светлина е неизправна.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
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m
[Left main beam] (Лявосновен
фар) или [Right main beam]
(Десен основен фар)

Левият или десният фар за дълги светлини неизправен.
• Проверете дали е разрешено сами да смените крушките (вижте “Светлини” в раздел “8. Поддръжка и направи сам”).
или:

• Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Number plate lamp] (Светлина
за табела с номер)

Лявата или дясната светлина на табелата с номер е неизправна.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Left fog lamp] (Ляв фар за
мъгла) или [Right fog lamp]
(Десен фар за мъгла)

Левият или десният фар за мъгла е неизправен.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Rear fog lamp] (Заден фар за
мъгла)

Задният фар за мъгла е неизправен.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Front left side marker lamp]
(Предна лява странична
маркираща светлина) или
[Front right side marker lamp]
(Предна дясна странична
маркираща светлина)

Предната лява или предната дясна светлина за паркиране е неизправна.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
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m
[Reversing lamp] (Светлина за
заден ход)

Светлината за заден ход е неизправна.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Left tail lamp] (Ляв заден фар)
или [Right tail lamp] (Десен
заден фар)

Левият или десният заден фар е неизправен.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Left daytime driving lamp] (Ляв
дневен фар) или [Right daytime
driving lamp] (Десен дневен
фар)

Левият или десният дневен фар е неизправен.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Adaptive front lighting system
inoperative] (Неработеща
система за приспособимо
предноосветлени)

Системата за приспособимопредноосветление е неизправна. Светлините остават налични без система за приспособимопредно
осветлени.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Malfunction See Owner's
Manual] (Неизправност. Вижте
ръководство на собственика)

Външнотоосветление е неизправно.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
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Автомобили със сцепителноустройство за ремарке: може да има изгорял предпазител.

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасноавтомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Проверете предпазителите (вижте “Предпазители” в раздел “8. Поддръжка и направи сам”.)
4. Ако е необходимо, сменете изгорелия предпазител. Когато правите това, спазвайте предупредителните бележки.
Ако съобщението продължава да бъде изписано на дисплея, посетете център на INFINITI или квалифициран сервиз.

m
[AUTO lights inoperative]
(АВТОМАТИЧНИ светлини не
работят)

Светлинният датчик е неизправен.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Switch off lights] (Изключете
светлините)

Страничните светлини все още са включени, когато напускате автомобила. Прозвучава и звуково предупреждение.

Завъртете превключвателя за светлини в положениеm .

[High beam assist currently
unavailable See Owner's
Manual] (В момента не е
наличен асистент за дълги
светлини. Вижте Ръководство
на собственика)

Асистентът за дълги светлини е деактивиран и временноне работи. Възможни причини:
• Предното стъкло е замърсено, в областта на зрителното поле на камерата.
• Видимостта е влошена, поради силен дъждовалеж, снеговалеж или мъгла.
Почистете предното стъкло.
Ако системата отчете, че камерата отновоработи,ще бъде изведено съобщението [High beam assist available again] (Асистентът за дълги
светлини е наличен отново).

[High beam assist inoperative]
(Неработещ асистент за дълги
светлини)

Асистентът за дълги светлини е неизправен.
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Двигател

Проблем Възможни причини/последствия и решения

m
[Top up coolant See Owner's
Manual] (Долейте охладителна
течност. Вижте Ръководство на
собственика)

Нивото наохладителна течност е прекалено ниско.

ВНИМАНИЕ
Избягвайте дългите пътувания с малкоохладителна течност вохладителната система на двигателя. В противен случай
двигателят ще бъде повреден.
Долейте охладителна течност, като съблюдавате предупредителните бележки, преди да извършите това (вижте “Ако
вашият автомобил прегрее” в раздел “6. В случай на авария”).
Акоохладителната течност изисква по-честоот обичайнотодоливане. Проверете системата за охлаждане на двигателя в център на
INFINITI или квалифициран сервиз.

m
Двигателят на вентилатора е неизправен.
Ако температурата на охладителната течност е под 120oC, можете да продължите да шофирате до най-близкия център на INFINITI или
квалифициран сервиз.
Избягвайте претоварването на двигателя докато се придвижвате, напр. шофиране в планински терен или движение от типа стоп-старт.
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m
[Coolant Stop vehicle Switch
engine off] (Охладителна
течност. Спрете автомобила.
Изключете двигателя)

Охладителната течност е прекалено гореща.
Прозвучава и звуково предупреждение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никога не шофирайте с прегрял двигател.Шофиранетос прегрял двигател може да доведе дозапалванетона течности,
коитоса изтекли в двигателнотоотделение.
Освен това, паратаот прегрелия двигател може да предизвика сериозни изгаряния, коитомогат да се случат и самопри
отваряне на капака.
Имаопасностот травма.
1. Незабавно спрете автомобила, катообърнете внимание на пътните условия и трафика, и изключете двигателя.
2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Изчакайте, докато двигателят се охлади.
4. Уверете се, че подаването на въздух към радиатора на двигателя не е блокирано, напр.от замръзнала киша.
5. Не стартирайтеотноводвигателя, докато съобщениетона дисплея не изгасне и температурата наохладителната теч-
ност не падне под 120oC. В противен случай двигателят може да бъде повреден.

6. Обръщайте внимание на показанията за температура на охладителната течност.
7. Ако температурата се повишиотново, незабавно посетете център на INFINITI или квалифициран сервиз.
Приобичайни работни условия и сопределенотонивонаохладителна течност, температурата наохладителната течност
може да се повиши до 120oC.

m
[See Owner's Manual] (Вижте
Ръководство на собственика)

Акумулаторът не е зареждан.
Прозвучава и звуково предупреждение.
Възможни причини:
• Неизправен алтернатор.
• Скъсан поли-V-ремък.
• Неизправност в електрониката.

ВНИМАНИЕ
Не продължавайте да шофирате. В противен случай, двигателят може да прегрее.
1. Незабавно спрете автомобила, катообърнете внимание на пътните условия и трафика, и изключете двигателя.
2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Консултирайте се с INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

2-46 Прибори и средства зауправление
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m
[Stop vehicle See Owner's
Manual] (Спрете автомобила.
Вижте Ръководство на
собственика)

Акумулаторът вече не се зарежда и нивото на заряд на акумулатора е прекалено ниско.
Прозвучава и звуково предупреждение.

1. Незабавно спрете автомобила, катообърнете внимание на пътните условия и трафика, и изключете двигателя.
2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Съблюдавайте инструкциите в съобщението на дисплея.
4. Консултирайте се с INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Check eng. oil lev. when next
refuelling] (При следващо
зареждане проверете нивото
на двигателнотомасло)

Нивото на двигателномасло е падналодоминималнониво.
Прозвучава и звуково предупреждение.

ВНИМАНИЕ
Избягвайте продължителни пътувания, когатонивотона двигателнотомаслое ниско. В противен случай двигателят ще
бъде повреден.
1. Проверете нивото на маслото най-късно при следващо зареждане с гориво (вижте “Двигателно масло” в раздел

“8. Поддръжка и направи сам”).
2. Ако е необходимо, долейте двигателномасло.
3. Проверете двигателя вцентър на INFINITI или квалифициран специализиран сервиз, акое необходимопо-честодоли-
ване на двигателномаслоотколкото е обичайното.

m
[Add 1 litre engine oil when next
refuelling] (Добавете 1 литър
двигателномасло при
следващо зареждане)

Нивото на двигателномасло е падналодоминималнониво.
Прозвучава и звуково предупреждение.

ВНИМАНИЕ
Избягвайте продължителни пътувания, когатонивотона двигателнотомаслое ниско. В противен случай двигателят ще
бъде повреден.
1. Проверете нивото на маслото най-късно при следващо зареждане с гориво (вижте “Двигателно масло” в раздел

“8. Поддръжка и направи сам”).
2. Ако е необходимо, долейте двигателномасло.
3. Проверете двигателя вцентър на INFINITI или квалифициран специализиран сервиз, акое необходимопо-честодоли-
ване на двигателномаслоотколкото е обичайното.

Прибори и средства зауправление 2-47



Проблем Възможни причини/последствия и решения

m
[Engine oil level Stop vehicle
Switch engine off] (Нивона
двигателномасло. Спрете
автомобила. Изключете
двигателя)

Нивото на двигателномасло е прекалено ниско. Имаопасност от повреда на двигателя.

1. Незабавно спрете автомобила, катообърнете внимание на пътните условия и трафика, и изключете двигателя.
2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Проверете нивото на двигателнотомасло (вижте “Двигателномасло” в раздел “8. Поддръжка и направи сам”.
4. Ако е необходимо, долейте двигателномасло.

m
[Engine oil pressure Stop vehicle
Switch engine off] (Налягане на
двигателномасло. Спрете
автомобила. Изключете
двигателя)

Налягането на двигателномасло е прекалено ниско. Има сериозна опасност от повреда на двигателя.

1. Незабавно спрете автомобила, катообърнете внимание на пътните условия и трафика, и изключете двигателя.
2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Консултирайте се с INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

ВНИМАНИЕ
Ако двигателят продължи да работи докато е показано предупреждението за налягане на двигателното масло, това
може да доведе досериозна повреда на двигателя.

m
[Petrol: reserve fuel Refuel
Immediately] (Гориво: резервно
гориво. Презаредете
незабавно)

Нивото на гориво е паднало в диапазона на резервата.
Работата на спомагателнотоотопление ще бъде деактивирана, ако нивото на горивото падне в диапазона на резервата.
Презаредете в най-близката станция за пълнене.

m
В резервоара за гориво е останало прекаленомалко гориво.
Задължително презаредете в следващата станция за зареждане.

m
[Replace air cleaner] (Сменете
въздушния филтър)

Автомобили с дизелов двигател: въздушният филтър на двигателя е мръсен и трябва да бъде сменен.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Clean the fuel filter] (Почистете
горивния филтър)

Автомобили с дизелов двигател: в горивния филтър има вода. Водата трябва да бъде източена.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
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Системи за шофиране

Проблем Възможни причини/последствия и решения

[Lane Departure Warning
currently unavailable See
Owner's Manual] (В момента
предупреждението за
напускане на платно не е
налично. Вижте Ръководство
на собственика)

Предупреждението за напускане на платно е деактивиранои временноне работи.
Възможни причини:
• Предното стъкло е замърсено, в областта на зрителното поле на камерата.
• Видимостта е влошена, поради силен дъждовалеж, снеговалеж или мъгла.
• Липсвала е пътна маркировка за дълъг периодот време.
• Пътната маркировка е износена, тъмна, или покрита от замърсяване или сняг и др.
След катоописаните по-горе причини вече не са приложими, съобщението на дисплея ще изчезне.
Предупреждението за напускане на платно работи отново.
Ако съобщението на дисплея не изчезне:

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасноавтомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика и изключете двигателя.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Почистете предното стъкло

[Lane Departure Warning
inoperative] (Неработещо
предупреждение за напускане
на платно)

Предупреждението за напускане на платно е неизправно.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

[Blind Spot Warning currently
unavailable See Owner's
Manual] (Предупреждението за
мъртва точка в момента не е
налично. Вижте Ръководство
на собственика)

Предупреждението за мъртва точка временноне работи. Възможни причини:
• Функцията е нарушена поради силен дъждо- или снеговалеж.
• Радарната сензорна система временноне работи, напр., поради електромагнитни излъчвания от стоящ в близост телевизор или
радиоапарат, или други източници на електромагнитна радиация.

• Системата на радарния сензор е извън работния температурен диапазон.
Във външните огледала светват и жълтите индикаторни светлини.
След катоописаните по-горе причини вече не са приложими, съобщението на дисплея ще изчезне.
Предупреждението за мъртва точка работи отново.
Ако съобщението на дисплея не изчезне:

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасноавтомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика и изключете двигателя.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Запалете отноводвигателя.
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[Blind Spot Warning not
available when towing a trailer
See Owner's Manual]
(Предупреждението за мъртва
точка не е налично при теглене
на ремарке. Вижте
Ръководство на собственика)

Предупреждението за мъртва точка е деактивирано при теглене на ремарке.
Установили сте електрическа връзка между ремаркето и автомобила.
Натиснете <OK> на волана, за да потвърдите съобщението на дисплея.

[Blind Spot Warning inoperative]
(Предупреждението за мъртва
точка не работи)

Предупреждението за мъртва точка (BSW) е неизправно.
Светват и BSW индиакторните светлини.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

[Park Assist cancelled]
(Анулирана помощ при
паркиране)

Вратата на водача е отворена и предпазният колан на водача не е поставен.
Повторете процеса на паркиране с поставен предпазен колан и затворена врата на водача.

Неволно сте докоснали волана, когато е била активна намесата в кормилнотоуправление.
Докато намесата в кормилнотоуправление е активна, не докосвайте волана.
Автомобилът е започнал да се приплъзва и се е намесила ESP/VDC.
Използвайте интелигентна помощ при паркиране по-късно.

[Park Assist inoperative]
(Неработеща помощ при
паркиране)

Токущо сте извършили голям брой маневри, свързани със завиване или паркиране.
Интелигентната помощ при паркиране ще бъде налична отново следоколодесет минути.

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасноавтомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика и изключете двигателя.

2. Запалете отноводвигателя.
Ако съобщението продължава да бъде изписано на дисплея, посетете център на INFINITI или квалифициран сервиз.
Системата на сонарната функция е неизправна.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

[Park Assist switched off]
(Помощта при паркиране е
изключена)

Автомобилът е паркиран. Прозвучава и звуково предупреждение.
Съобщението на дисплея изчезва автоматично.

[Traffic Sign Recognition
currently unavailable See
Owner's Manual] (В момента
разпознаването на пътни знаци
не е налично. Вижте
ръководство на собственика)

Разпознаването на пътни знаци е деактивиранои временноне работи
Възможни причини:
• Предното стъкло е замърсено, в областта на зрителното поле на камерата.
• Видимостта е влошена, поради силен дъждовалеж, снеговалеж или мъгла.
Почистете предното стъкло.
Ако системата отчете, че камерата работи напълно, съобщението на дисплея изчезва.
Разпознаването на пътни знаци е активноотново.
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[Traffic Sign Recognition:
System inoperative]
(Разпознаване на пътни знаци:
системата не работи)

Разпознаването на пътни знаци е неизправно.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

[ICC off] (ICC е изключено)
Интелигентният круиз контрол е деактивиран (вижте “Система за интелигентен круиз контрол (ICC) (За пълния обхват на скоростта)
(където е поставен)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”).
Ако системата не е деактивиранаот водача, прозвучава и предупредителен сигнал.

[ICC available again] (ICC е
наличен отново)

Интелигентният круиз контрол работи отново, след като временноне е бил наличен. Сега можете да активирате отново интелигентния
круиз контрол (вижте “Система за интелигентен круиз контрол (ICC) (За пълния обхват на скоростта) (където е поставен)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”).

[ICC currently unavailable See
Owner's Manual] (ICC в
момента не е наличен. Вижте
Ръководство на собственика)

Интелигентният круиз контрол временноне работи.
Възможни причини:
• Функцията е нарушена поради силен дъждо- или снеговалеж.
• Радарната сензорна система временноне работи, напр., поради електромагнитни излъчвания от стоящ в близост телевизор или
радиоапарат, или други източници на електромагнитна радиация.

• Системата е извън работния температурен диапазон.
• Бордовото напрежение е прекалено ниско.
Прозвучава и звуково предупреждение.
След катоописаните по-горе причини вече не са приложими, съобщението на дисплея ще изчезне.
Интелигентният круиз контрол работи отново.
Ако съобщението на дисплея не изчезне:

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасноавтомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика и изключете двигателя.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Запалете отноводвигателя.

[ICC inoperative] (ICC не
работи)

Интелигентният круиз контрол е неизправен. Аварийно спиране напред може същода е неизправно.
Прозвучава и звуково предупреждение.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

[ICC suspended] (ICC е
потиснато)

Натиснали сте педала на газта. Интелигентният круиз контрол вече не контролира скоростта на автомобила.
Махнете крака си от педала на газта.

[ICC - - - km/h]] (ICC - - - км/ч)
Не е изпълненоусловие за активиране на интелигентния круиз контрол.
Проверете условията за активиране на интелигентния круиз контрол (вижте “Система за интелигентен круиз контрол (ICC) (За пълния
обхват на скоростта) (където е поставен)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”).

[ICC and Speed Limiter
inoperative] (ICC иограничител
на скоростта не работят)

Интелигентният круиз контрол иограничителят на скоростта са неизправни.
Прозвучава и звуково предупреждение.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
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[Cruise Control and Speed
Limiter inoperative]
(Неработещи круиз контрол и
ограничител на скоростта)

Круиз контролът и ограничителят на скоростта са неизправни.
Прозвучава и звуково предупреждение.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

[Speed Limiter suspended]
(Ограничителят на скоростта е
потиснат)

Докато натискате педала на газта отвъд точката на натиск (кик даун),ограничителят на скоростта не може да бъде активиран.
Акоусловията позволяват, шофирайте със скорост по-висока от 30 км/ч и съхранете скоростта.

[Cruise Control - - - km/h]
(Круиз контрол - - -км/ч)

Не е изпълненоусловие за активиране на интелигентния круиз контрол.
Опитали сте се да запазите скорост, която е, например под 30 км/ч.
Акоусловията позволяват, шофирайте със скорост по-висока от 30 км/ч и съхранете скоростта.
Проверете условията за активиране на интелигентния круиз контрол (вижте “Система за интелигентен круиз контрол (ICC) (За пълния
обхват на скоростта) (където е поставен)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”)

[120 km/h! Maximum speed
exceeded] (120 км/ч!
Надвишена е максималната
скорост)

Само за определени страни: надвишена е максималната скорост.
В допълнение на горното, автомобилният информационен дисплей показва [120 км/ч!].
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Проблем Възможни причини/последствия и решения

[Rectify tyre pressure]
(Коригирайте налягането в
гумите)

Налягането в поне една гума е прекалено ниско или разликата между налягането в гумите е прекалено голямо.

1. Проверете налягането в гумите при първа възможност (вижте “Гуми и джанти” в раздел “8. Поддръжка и направи
сам”).

2. Ако е необходимо, коригирайте налягането в гумите.
3. Рестартирайте системата за наблюдение на гумите (вижте “Рестартиране на TPMS” в раздел “5. Стартиране и шофи-
ране”).

[Check tyre(s)] (Проверете
гумата/гумите)

Налягането в една или повече гуми се е понижило значително. Позицията на колелото е показана в автомобилния информационен
дисплей.
Прозвучава и звуково предупреждение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недонапомпаните гуми носят следните рискове:
• Гумите могат да се пръснат, най-вече акосе повиши товара в автомобила и неговата скорост.
• Гумите могат да се износят прекаленои/или неравномерно, коетоможе сериознода понижи сцеплениетона гумите.
• Характеристиките на шофиране, кактои кормилнотоуправление и спирането, могат да бъдат сериознонарушени.
Имаопасностот инцидент.

1. Спрете автомобила, без да правите внезапни маневри, свързани с кормилнотоуправление или спирането.Докатоспи-
рате,обръщайте внимание на пътната обстановка.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Проверете гумите, и акое необходимо, следвайте инструкциите за спаднала гума (вижте “Спукана гума” в раздел “6.В
случай на авария”).

4. Проверете налягането в гумите, и ако е необходимо, коригирайте налягането в гумите.
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[Warning tyre defect]
(Предупреждение за дефект в
гумите)

Налягането в една или повече гуми се е понижилоизведнъж. Позицията на колелото е показана в автомобилния информационен дисплей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Акопродължите да шофирате с мека гука, съществуват следните рискове:
• Меката гума влияе върхувъзможностите за кормилноуправление или спиране на автомобила.
• Може да загубите контрол над автомобила.
• Продължителнотошофиране с мека гума ще предизвика сериознонатрупване на топлина и вероятнои пожар.
Имаопасностот инцидент.

1. Спрете автомобила, без да правите внезапни маневри, свързани с кормилнотоуправление или спирането.Докатоспи-
рате,обръщайте внимание на пътната обстановка.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Проверете гумите, и акое необходимо, следвайте инструкциите за спаднала гума (вижте “Спукана гума” в раздел “6.В
случай на авария”).

[Tyre press. monitor currently
unavailable] (Системата за
наблюдение на налягането в
гумите в момента не е
налична)

Не могат да бъдат получени сигналиот сензорите за налягане на гума поради РЧ смущения. Системата за наблюдение на налягане в
гумите временноне работи.
Продължете да шофирате. Системата за наблюдение на налягането в гумите се стартира автоматично, в момента, в който причината бъде
отстранена.

[Wheel sensor(s) missing]
(Лиспващ(и) сензор(и) на
колела)

Липсва сигнал от сензора за налягане на гумите от едноили повече колела. Налягането на повлияната гума не се показва в автомобилния
информационен дисплей.
Сменете неизправния сензор за налягане в гума в център на INFINITI или квалифициран сервиз.

[Tyre press. monitor inoperative
No wheel sensors] (Системата
за наблюдение на налягане в
гумите не работи. Липсват
сензориот джанти)

Монтираните джанти нямат подходящи сензори за налягане в гуми. Системата за наблюдение на налягане в гумите е деактивирана.
Поставете колела с подходящи сензори за налягане в гумите. Системата за наблюдение налягането в гумите се активира автоматично
след шофиране няколкоминути.

[Tyre press. monitor inoperative]
(Системата за наблюдение на
налягане в гумите не работи)

Системата за наблюдение на налягане в гумите не работи.
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Автомобил

Проблем Възможни причини/последствия и решения
[Depress brake to start engine]
(Натиснете спирачката, за да
стартирате двигателя)

(самоDCT модели). Направили сте опит да стартирате двигателя, когато трансмисията е била в положение N (Неутрално) без да
натиснете педала на спирачката.
Натиснете педала на спирачката.

[To shift out of P or N depress
brake and start engine] (За
промяна на предавката от P
или N, натиснете спирачката и
стартирайте двигателя)

Направили сте опит да преместите скоростния лост в позиция R (Назад) илиD (Шофиране), без да сте стартирали двигателя.
Стартирайте двигателя и натиснете педала на спирачката.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Преместванетона скоростния лостот позиция Р (Паркиране) дожеланата позиция е възможносамо, акосте
натиснали педала на спирачката. Самотогава блокировката за паркиране ще бъде деактивирана.

• При температура на трансмисионната течност под -20oC можете да преместите скоростния лост от позиция Р (Паркиране) в друга
позиция, само когато двигателят работи.

[Apply brake to deselect Park (P)
position] (Задействайте
спирачката, за да отмените
избора на позиция Р
(Паркиране))

Направили сте опит да преместите скоростния лост в позиция R (Назад), N (Неутрална) илиD (Шофиране) без да сте натиснали педала на
спирачката.
Натиснете педала на спирачката.

[Risk of vehicle rolling
Transmission not in P]
(Опасност от задвижване на
автомобила. Трансмисията не
е в Р)

Вратата на водача е отворена/не е затворена напълнои скоростният лост е в позиция R (Назад), N (Неутрална) илиD (Шофиране).
Прозвучава и звуково предупреждение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Автомобилът може да се приплъзне.
Имаопасностот инцидент.
1. Натиснете бутон Р (Паркиране).
2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Затворете напълно вратата на водача.

[Without changing gear, consult
workshop] (Без смяна на
предавка, консултирайте се
със сервиз)

Не можете да промените позицията на трансмисията поради неизправност.
Прозвучава и звуково предупреждение.
Ако е избрана позицияD (Шофиране), шофирайте доцентър на INFINITI или квалифициран сервиз, без да сменяте предавката от позиция
D (Шофиране).
Акопозицията на трансмисията е R (Назад), N (Неутрална) или P (Паркиране), подсигурете автомобила срещу задвижване и се
консултирайте с център на INFINITI или квалифициран сервиз.
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[Only select Park (P) when
vehicle is stationary] (Изберете
Р (Паркиране) само, когато
автомобилът е неподвижен)

Автомобилът се движи.

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасноавтомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика.

2. Преместете скоростния лост в позиция P.
[Reversing not poss. Consult
workshop] (Задният ход не е
възможен. Консултирайте се
със сервиз)

Автоматичната трансмисия е неизправна. Не можете да шофирате на заден ход.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

[Transmission Malfunction]
(Неизправност на трансмисия)

Автоматичната трансмисия е неизправна.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

[Transmission Malfunction Stop]
(Неизправност на трансмисия.
Спрете)

Автоматичната трансмисия е неизправна.

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасноавтомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика и изключете двигателя.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Консултирайте се с INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

[Stop vehicle Shift to P Leave
engine running] (Спрете
автомобила. Превключете
скоростния лост на Р.
Оставете двигателя да работи)

Автоматичната трансмисия е прегряла.
Продължете да шофирате внимателно. Ако съобщението на дисплея изчезне, автоматичната трансмисия отново е налична.
Ако съобщението продължи да бъде показвано на дисплея:

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасноавтомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика и изключете двигателя.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Изчакайте, докато автоматичната трансмисия се охлади и съобщението на дисплея изчезне.

[Auxiliary battery malfunction]
(Неизправност на
спомагателен акумулатор)

Спомагателният акумулатор за автоматичната трансмисия вече не се зарежда.

1. При първа възможност посетете център на INFINITI или квалифициран сервиз.
2. Дотогава, натискайте бутона Р (Паркиране), преди да изключите двигателя.
3. Преди да напуснете автомобила, приложете електрическата ръчна спирачка.
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[Clutch overheated Avoid pulling
away Engage/disengage clutch
quickly if req.] (Съединителят е
прегрял. Избягвайте
тръгванията. Задействайте/
освободете бързо
съединителя, ако е
необходимо.)

Съединителят е под сериозно натоварване и разрешената работна температура е надвишена. Прозвучава и звуково предупреждение.
Избягвайте честите отбивки и шофирането с ниска скорост на големи разстояния.
Ако съобщението продължи да бъде показвано на дисплея:

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасноавтомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Оставете двигателя да работи. Съединителят се охлажда по-бързо при работещ двигател.
или

4. Ако е възможно, продължете да шофирате с постоянна скорост.
5. Махнете крака си от педала на съединителя и не позволявайте на съединителя да приплъзне. Съединителят може да
се охлади и по време на пътуването.

Може да са необходими няколко минути, за да се охлади. Когато съединителят се охлади, съобщението на дисплея
изчезва. Съединителят отново е готов за работа.

[Trans. oil overheated Drive on
with care] (Трансмисионното
масло е прегряло. Продължете
да шофирате внимателно)

Програма за ръчношофиране М и временно активната ръчна програма вече не са налични.Мощността на двигателя е понижена.
Позволете на автомобила да се охлади.

[4WD system currently
unavailable] (Системата 4WD
не е налична в момента)

Системата 4WD е прегряла. Автомобилът се задвижва самоот предните колела.
Продължете да шофирате, тъй като въздушният поток щеохлади системата 4WD по-бързо.
Когато съобщението на дисплея изчезне, системата 4WD е налична отново и автомобилът се задвижва иот четирите колела.

[4WD system inoperative]
(Системата 4WD не работи)

Системата 4WD е неизправна. Автомобилът се задвижва самоот предните колела.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m

Задната врата е отворена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Когатодвигателят работи, изгорелите газове могат да влязат в автомобила, акозадната врата еотворена.
Имаопасностототравяне.
Затворете капака на багажника.
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m

Капакът на двигателя е отворен.
Прозвучава и звуково предупреждение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Отвореният преден капак може да блокира видимостта ви, когатоавтомобилът е в движение.
Имаопасностот инцидент.
1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасноавтомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Затворете предния капак.

[Active bonnet malfunction See
Owner's Manual]
(Неизправност на активен
преден капак. Вижте
Ръководство на собственика)

Изскачащият капак на двигателя не е активен поради неизправност или защото вече е задействан.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
Вижте “Изскачащ капак на двигателя (където е поставен)” в раздел “1. Безопасност — седалки, предпазни колани и допълнителна система
от устройства за пасивна безопасност”.

m
Отворена е поне една врата. Прозвучава и звуково предупреждение.
Затворете всички врати.

m

Сцеплението за ремарке не е осъществено както трябва.
Прозвучава и звуково предупреждение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сачменият съединител не е зацепил и ремаркетоможе да се разхлаби.Имаопасностот инцидент.
1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасноавтомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика и изключете двигателя.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Зацепете сачмения съединител на ремаркето в крайна позиция.
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Проблем Възможни причини/последствия и решения

m
[Power steering malfunction see
Owner's Manual]
(Неизправност на усилване на
кормилнотоуправление. Вижте
Ръководство на собственика)

Усилването на кормилнотоуправление е неизправно.
Прозвучава и звуково предупреждение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ще ви е необходимопо-голямоусилие за кормилноуправление.
Имаопасностот инцидент.
1. Проверете дали можете да упражните необходимотодопълнителноусилие.
2. Ако можете безопасно да осъществите кормилнотоуправление: шофирайте внимателно до квалифициран специали-
зиран сервиз.

3. Аконеможете дашофирате безопасно: не продължавайте дашофирате.Свържете се с най-близкияцентър на INFINITI
или квалифициран сервиз.

m
[Steering malfunction see
Owner's Manual]
(Неизправност на кормилното
управление. Вижте
Ръководство на собственика)

Електрическата система за блокиране на волана е неизправна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Кормилнотоуправление може да бъде блокираноот електрическата система за блокиране на волана.
Имаопасностот инцидент.
1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасноавтомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Не шофирайте. Свържете се с най-близкия център на INFINITI или квалифициран сервиз.

m
Електрическата система за блокиране на волана не може даотблокира кормилнотоуправление.

1. Извадете ключаот превключвателя на запалването.
2. За даотблокирате кормилнотоуправление, леко завъртете волана.
3. Поставете отново ключа в превключвателя за запалване.

m
[Top up washer fluid] (долейте
течност за чистачки)

Течността за чистачки в резервоара е паднала под минималното ниво.
Долейте със течност за чистачки (вижте “Течност за измиване на прозорци” в раздел “8. Поддръжка и направи сам”).

[Wiper malfunctioning]
(Чистачките са неизправни)

Чистачките на предното стъкло са неизправни.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
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Проблем Възможни причини/последствия и решения
[Hazard warning lamps
malfunctioning] (Неизправност
на предупредителните лампи
за риск)

Предупредителните аварийни светлини са неизправни.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.
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Ключ

Проблем Възможни причини/последствия и решения

m
[Key does not belong to vehicle]
(Ключът не е на автомобила)

Сложили сте неправилен ключ в превключвателя за запалване.
Използвайте правилния ключ.

m
[Replace key] (Сменете ключа)

Ключът се нуждае от смяна.
Посетете INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Change key batteries]
(Сменете батериите на ключа)

Батерията на ключа е изтощена.
Сменете батерията (вижте “Смяна на батерия на вграденодистанционноуправление/интелигентен ключ” в раздел “8. Поддръжка и
направи сам”).

m
[Key not detected] (Не е
отчетен ключ) (съобщение в
червено)

Ключът не е в автомобила.
Прозвучава и звуково предупреждение.
Акодвигателят е изключен няма да можете да заключите централно автомобила или да стартирате двигателя.

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасно автомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Намерете ключа.
Тъй като има смущение от силен източник на радио вълни, ключът не се отчита, докато двигателят работи.
Прозвучава и звуково предупреждение.
Акодвигателят е изключен няма да можете да заключите централно автомобила или да стартирате двигателя.

1. Възможнонай-скороотбийте и спрете безопасно автомобила, катообръщате внимание на пътните условия и услови-
ята на трафика.

2. Подсигурете автомобила срещу приплъзване.
3. Поставете ключа в ключалката на запалването и въведете в режим на ключ.
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m
[Remove starting button, then
insert key] (Отстранете бутона
на стартиране, след това
поставете ключ)

Ключът постоянно не се отчита.
Регистрацията на функцията за ключ временноне работи или е неизправна. Прозвучава и звуково предупреждение.
• Поставете ключа в ключалката за запалване и завъртете в исканото положение.
• Консултирайте се с INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

m
[Key not detected] (Не е
отчетен ключ) (съобщение в
бяло)

В момента ключът не се отчита.
Променете местоположението на ключа в автомобила.
Ако ключът не може да бъде открит, ако е необходимо, задействайте автомобила с ключ в ключалката за запалване.
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ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ФАРОВЕ

➀ m Леви светлини за паркиране

➁ m Десни светлини за паркиране

➂ m Странични светлини иосветление на
табелата с номера

➃ <AUTO> Режим автоматични предни
фарове, контролиранот светлинен датчик

➄ m Къси/дълги предни фарове

➅ m Заден фар за мъгла

➆ mПредни фарове за мъгла (където са
поставени)

➇ Контрол за управление на насочване на
фарове (само халогенни фарове)

INFINITI препоръчва да се консултирате с мест-
ните разпоредбиотносноупотребата на фарове.

Ако чуете предупреждение, когато напускате
автомобила, страничните светлини можеоще да
са включени. Завъртете превключвателя за
светлини в положение <AUTO> (Автоматично).

Външнотоосветление (с изключение на странич-
ните светлини/светлините за паркиране) се из-
ключва автоматично, ако:

• Извадете ключа от превключвателя на за-
палването (където е поставен).

• Отворите вратата на водача с превключва-
тел на запалванетов положениеOFF (Изкл.).

Режим автоматични предни светлини

<AUTO> (Автоматично) е предпочитаната пози-
ция на превключвателя на запалването.
Настройката на светлините се избира автома-
тично, в съответствие с яркостта на околната
светлина (изключение: лоша видимост, поради
атмосферни условия, като мъгла, снеговалеж
или ръмеж):

• Превключвател на запалване в положение
ACCилиON: страничните светлини се включ-

ват или изключват автоматично, в зависи-
мост от яркостта на околната светлина.

• С работещ двигател: ако сте включили функ-
цията за дневни светлини в автомобилния
информационен дисплей, страничните свет-
лини и късите светлини се включват и из-
ключват автоматично, в зависимост от яр-
костта на околната светлина.

За да включите режим автоматични предни
светлини: завъртете превключвателя за светли-
ни в положение <AUTO> (Автоматично).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когатопревключвателят за светлини е поставен
в положение <AUTO> (Автоматично), късите
светлини може да не се включат автоматично,
ако има мъгла, снеговалеж или други причини
за лоша видимост, поради атмосферниусловия,
каторъмеж.Имаопасностот инцидент

В такива ситуации, поставете превключвателя
за запалване в положениеm .

Функцията за автоматични предни светлини е
само спомагателна. Водачът винаги носи отго-
ворност за светлините на своя автомобил.

Дневните светлини подобряватоткриваемостта
на вашия автомобил през деня.

Когато страничните светлини и късите предни
светлини са включени, зелените индикаторни
светлини m (странични светлини) и m
(предни къси светлини) в комбинирания прибор
светват.

NIC2619

LEDфарове

NIC2697

Халогенни Фарове

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ ЗАФАРОВЕИ
МИГАЧИ
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Предни къси светлини

Когато запалването бъде включено и превклю-
чвателят за светлини е в позицияm , странич-
ните светлини и предните къси светлини се
включват, дори и светлинният сензор да не от-
чете понижение на яркостта на околната свет-
лина. Това е предимство, в случаите на мъгла
или дъжд.

За да включите предните къси светлини:

• Поставете превключвателя за запалване в
положениеON (Вкл.) или стартирайте двига-
теля.

• Завъртете превключвателя за светлини в по-
ложениеm . Зелената индикаторна лампа
m в комбинирания прибор светва.

Странични светлини

ЗАБЕЛЕЖКА

Винаги паркирайте своя автомобил безопаснои
достатъчноосветен, в съответствие със законо-
вите стандарти. За да понижите опасността от
изтощен акумулатор на автомобила, избягвай-
те продължителната употреба наm странич-
ни светлини или светлини за паркиране в про-
дължение на няколкочаса.

за включване: завъртете превключвателя за
светлини в положениеm . Зелената индика-
торна лампаm в комбинирания прибор све-
тва.

Светлини за паркиране

Включванетона светлините за паркиране гаран-
тира, че съответната страна на автомобила еос-
ветена.

За да включите светлините за паркиране:

• Ключът не е в превключвателя за запалване
или ключът е в положениеOFF (Изкл.).

• Завъртете превключвателя за светлини в по-
ложение m (лява страна на автомобила)
илиm (дясна страна на автомобила).

Регулиране на обхват на предни
фарове (халогенни фарове)
j0 Седалката на водача и предната
пътническа седалка са заети.

➀ Седалката на водача, предната пътническа
седалка и задните седалки са заети.

➁ Седалката на водача, предната пътническа
седалка и задните седалки са заети,
багажнотоотделение е запълнено.

➂ Заета е само седалката на водача и е
използван максималния разрешен товар на
заден мост. (с изключение на моделите с
2,2 L дизелов двигател, които, при тези
условия, трябва да използват➁.)

Контролът на обхват на предни фарове ви поз-
волява да регулирате конуса светлина, в съот-
ветствие с товара в автомобила.

• Стартирайте двигателя.
• Завъртете превключвателя за контрол наоб-
хвата на предните фарове до позиция, която
отговаря на товара на автомобила.

КОМБИНИРАН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

➀ Мигач, десен

➁ Мигач, ляв

➂ Предни фарове - дълги светлини

➃ Примигване на предните фарове

NIC2698

NIC2618
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Мигачи

За кратка индикация: натиснете за кратко ком-
бинирания превключвател доточката на натиск,
в посока на стрелката ➀ или ➁. Съответният
мигач мига три пъти.

За индикация: натиснете комбинирания пре-
включвател отвъд точката на натиск, в посока
на стрелката➀ или➁.

Предни фарове - дълги светлини

За да включите предните дълги светлини:

• Поставете превключвателя за запалване в
положение ON (Вкл.) или включете двигате-
ля.

• Завъртете превключвателя за светлини в по-
ложениеm или <AUTO> (Автоматично).

• Натиснете комбинирания превключвателот-
въд точката на натиск, в посока на стрелката
➂. В позиция <AUTO> (Автоматично), пред-
ните дълги светлини се включват само, кога-
то е тъмнои двигателят работи.

Синята индикаторна лампаm в комбини-
рания прибор светва, когатобъдат включени
предните дълги светлини.

За да изключите предните дълги светлини:

• Придвижете комбинирания превключвател
обратнов неговотообичайноположение.Си-
нята индикаторна лампаm в комбинира-
ния прибор изгасва.

ЗАБЕЛЕЖКА

Автомобили с асистент за дълги светлини: кога-
то асистентът за дълги светлини е включен, той
контролира активирането и деактивирането на
предните дълги светлини (вижте “Асистент за
дълги светлини (самозаLEDфарове)” по-долув
този раздел)

СИСТЕМА ЗА ПРИСПОСОБИМО
ПРЕДНООСВЕТЛЕНИЕ (само за LED
предни фарове) (където са поставени)

Система за приспособимо предно осветление
представлява система, коятоавтоматичнорегу-
лира предните фарове, в съответствие с преоб-
ладаващите атмосферниусловия иусловията на
шофиране. Тя предлага разширени функции за
подобрено осветяване на пътната повърхност,
напр. в зависимост от скоростта на автомобила
или атмосферните условия. Системата включва
активна функция за светлини, функция за свет-
лини при завиване и режим магистрала. Систе-
мата е активна само, когато е тъмно.

Можете да активирате или деактивирате функ-
цията “Система за приспособимо предноосвет-
ление” чрез автомобилния информационен дис-
плей (вижте “Включване/изключване на систе-
мата за приспособимо предно осветление” по-
горе в този раздел)

Функция активни светлини

Функцията за активни светлини представлява
система, която премества фаровете, в съответ-
ствие с движението на предните колела, преда-
ваноот волана.Потози начин, когатошофирате,
съответните области остават осветени. Това ви
позволява да разпознавате пешеходци, велоси-
педисти иживотни.Системата е активирана, ко-
гато светлините са включени.

NSD593
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Функция на светлини при завиване

Функцията на светлини при завиване подобря-
ва осветяването на пътя в широк ъгъл, в посо-
ката, в коятозавивате, катопотози начиносигу-
рява по-добра видимост, например, при остри
завои. Функцията може да бъде активирана са-
мо, когато са включени късите светлини. Функ-
цията е активна, акосе движите със скорост по-
ниска от 40 км/ч и задействате мигача или за-
въртите волана.

Функцията на светлини при завиване може да
свети за кратък периодот време, носе изключва
автоматично след не повече от три минути.

Режим автомагистрала

Режимът автомагистрала регулира светлинния
лъч с цел понижаване на количеството светли-
на, коятосотразява в срещуположнотоплатнои
движещите се насреща превозни средства.

Режимът автомагистрала е активен, ако се дви-
жите със скорост над 110 км/ч и не правите ши-
роки движения с волана в продължение на поне
1 000 м, или акошофирате със скорост над 130
км/ч.

Режимът не е активен акошофирате със скорост
под 80 км/ч след активиране.

АСИСТЕНТ ЗА ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ
(САМО ЗА LEDФАРОВЕ)
Можете да използвате тази функция за автома-
тично превключване между къси и дълги свет-
лини. Системата разпознава автомобилите, с
включени светлини, които или се движат срещу
вас, или се движат пред вас, и в резултат на това
превключва от дълги на къси светлини.

Систематаавтоматичноадаптираобхватанакъ-
сите светлини, в зависимост от разстоянието
спрямо другия автомобил. След като системата
вече не отчита други автомобили, тя отново
включва дългите светлини.

Оптичният сензор на системата е разположен
зад предното стъкло, в близост до горния кон-
тролен панел.

NSD592 NSD594 NDS595
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Асистентът за дълги светлини не разпознава
участници в движението:

• коитонямат светлини, напр. пешеходци.

• Коитоса със слаби светлини напр. велосипе-
дисти.

• Чиито светлини са блокирани, напр. от пре-
гради.

Вмногоредки случаи, асистентът за дълги свет-
линиразпознаваучастницитевдвижениетопре-
каленокъсноили изобщоне ги разпознава.Вта-
зи, или подобни ситуации, автоматичните дълги
преднифаровенямадабъдатдеактивираниили
активирани.Имаопасностот инцидент.

Винаги наблюдавайте внимателноусловията на
трафика и изключвайте дългите светлини на-
време.

ВНИМАНИЕ

Асистентът за дълги светлини не може да вземе
предвидпътните,атмосфернитеусловияилиус-
ловията на трафика. Асистентът за дълги свет-
лини е самопомощносредство.Вие носитеотго-
ворност зарегулираненасветлинитенаавтомо-
била, в съответствие с преобладаващите
светлина, видимост иусловия на трафика.

В частност, откриване на препятствия може да
бъдеограничени, в случай на:

• Понижена видимост,напр.порадимъгла, си-
лен дъждо- или снеговалеж.

• Замърсяване на сензорите, или ако сензори-
те са затъмнени.

Включване/изключване на асистент за
дълги светлини

За включване:

Завъртете превключвателя за светлини в поло-
жение <AUTO> (Автоматично) и натиснете ком-
бинирания превключвател отвъд точката на на-
тиск, в посока на стрелката➂. Индикаторната
лампаm в информационния дисплей на авто-
мобила светва, когато е тъмно и светлинният
сензор включи късите предни светлини.

Ако шофирате със скорост приблизително над
45 км/ч,обхватът на предните фарове се задава
автоматично, в зависимост от разстоянието
между автомобила и другите участници в дви-
жението.

Ако шофирате със скорост приблизително над
55 км/ч и не бъдат отчетени други участници в
движението,дългите предни светлини се включ-

ват автоматично. Зелената индикаторна лампа
m в комбинирания прибор също светва.

Ако шофирате със скорост приблизително под
45 км/ч или не бъдат отчетени други участници
в движението, или шосето е осветено добре,
предните дълги фарове се изключват автома-
тично. Индикаторната лампаm в комбини-
рания прибор изгасва. Индикаторната лампа
m в автомобилния информационен дисплей
остава да свети.

За деактивиране:

Преместете комбинирания превключвател об-
ратнов неговатаобичайна позиция.Индикатор-
ната лампаm в автомобилния информацио-
нен дисплей изгасва.

ВЪТРЕШНОСТТА НА ПРЕДНИТЕ
ФАРОВЕ Е ЗАМЪГЛЕНА
Определени климатични и физически условия
могат да доведат до формирането на влага във
фаровете. Тази влага не оказва влияние върху
функционалността на фаровете.

NIC2618

Прибори и средства зауправление 2-67



ПРЕДНИ ФАРОВЕ ЗАМЪГЛА

При условия на слаба видимост, поради мъгла,
снего- или дъждоваж, фаровете за мъгла подо-
бряват видимостта, като едновременно с това
помагат на останалите участници в движението
да видят вас. Те могат да бъдат задействани за-
едно със страничните светлини или заедно със
страничните светлини и късите светлини.

За да включите фаровете за мъгла:

• Поставете превключвателя за запалване в
положение ON (Вкл.) или включете двигате-
ля.

• Завъртете превключвателя за светлини в по-
ложениеm или <AUTO> (Автоматично).

• Натиснете бутонаm . Зелената индикатор-
на лампаm в комбинирания прибор светва

За да изключите фаровете за мъгла:

• натиснете бутонm . Зелената индикаторна
лампаm в комбинирания панел изгасва.

Само автомобилите с предни фарове за мъгла
са оборудвани с функция “Фарове за мъгла”.

ЗАДЕН ФАР ЗАМЪГЛА
Задния фар за мъгла подобрява видимостта на
вашия автомобил за автомобилите, пътуващи
след вас, в условия на тежка мъгла. Моля, съ-
блюдавайте специфичните за страната закони
за използване на задни фарове за мъгла.

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да бъдат включени предните фарове за
мъгла, за да може да се задейства и задния фар
за мъгла.

За да включите задния фар за мъгла:

• Поставете превключвателя за запалване в
положение ON (Вкл.) или включете двигате-
ля.

• Завъртете превключвателя за светлини в по-
ложениеm или <AUTO> (Автоматично).

• Натиснете бутонаm .Жълтата индикаторна
лампаm в комбинирания прибор светва

За да изключите задния фар за мъгла:

• натиснете бутон m . Жълтата индикаторна
лампаm в комбинирания панел изгасва.

Задният фар за мъгла трябва да се използва
единствено, когато видимостта е сериозно на-
малена. (Обичайно, до по-малко от 50 м (116
фута))

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При минусови температури течността за изми-
ване може да замръзне на преднотостъклои да
се намали видимостта. Преди да измиете пред-
нотостъклогозатоплете с нагревателя.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте функцията за измиване про-
дължително - измиването трябва да бъде не
повечеот 30 секунди.

• Не предприемайте миене при празен резер-
воар за течност за измиване.

• Ако работата на чистачката се прекъсне от
сняг или лед, чистачката трябва да се спре,
за да не се повреди електродвигателя й.Ако
това се случи, поставете превключвателя на
чистачката в положение “OFF” и отстранете
снега или леда около и от рамената на чис-
тачките. След около 1 минута, включете от-
новочистачкитеот превключвателя.

• Винаги използвайте течност за измиване на
прозорци, препоръчванаот INFINITI.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Не задействайте чистачките, когатопредно-
то стъкло е сухо, тъй като това може да по-
вредитехнитепера.Освентова, събралият се
на предното стъкло прах може да надраска
стъклото, ако бъдат задействани чистачки-
те, когатопреднотостъклое сухо.

NIC2699
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• Ако трябва да включите чистачките в сухо
време, винаги ги използвайте с течност за из-
миване на прозорците.

• Ако чистачките оставят петна по предното
стъкло, след катоавтомобилът е измит в ав-
томатизирана автомивка, причината за това
може да е восък или други вещества.Почис-
тете предното стъкло с течност за измиване,
след като автомобилът излезе от автомати-
зираната автомивка.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА
ЧИСТАЧКИ НА ПРЕДНО СТЪКЛО

➀ m Чистачките за изключени.

➁ m Периодично задействане на
чистачките, ниско (сензорът за дъжд е
настроен на ниска чувствителност).

➂ m Периодично задействане на
чистачките, високо (сензорът за дъжд е
настроен на висока чувствителност).

➃ m Постояннодействие на чистачките,
бавно.

➄ m Постояннодействие на чистачките,
бързо.

jA m Единично забърсване/m

забърсване на предното стъкло чрез
течност за измиване.

Чистачките и уредбата за миене на предното
стъкло работят, когато ключа за запалване е в
положениеON.

Превключете комбинирания превключвател в
желаната позиция.

СЕНЗОР ЗА ДЪЖД (където е поставен)

ВНИМАНИЕ

Автомобили със сензор за дъжд: ако предното
стъкло се замърси при сухо време, чистачките
на предното стъкломогат да бъдат активирани
неволно. Това може да повреди перата на чис-
тачките или да надраска преднотостъкло.

Поради тази причина, в сухо време, трябва ви-
наги да изключвате чистачките.

Автомобили със сензор за дъжд: в положение
m илиm , подходящата честота на почист-
ване се задава автоматично, в съответствие със
силата на валежа. В положениеm , сензорът
за дъжд е по-чувствителен,отколкотов позиция
m , коетоводи допо-висока честота на работа
на чистачките.

Акоперата на чистачките са износени, предното
стъклонямада бъде почистванодобре.Товамо-
же да ви попречи при правилното наблюдение
на пътните условия.

Автоматизираната система на чистачките заот-
читане на дъжд използва сензор за дъжд, разпо-
ложен в горната част на предното стъкло.

ВНИМАНИЕ

• Не докосвайте сензора за дъжд иоколонего,
когатопревключвателяна чистачките е в по-
ложениеm илиm и превключвателят за
запалванеевположениеON.Чистачкитемо-
гат да се задвижат неочакванои да причинят
нараняване или повреда на чистачка.

• Тези чистачки са предназначени да работят
повременадъжд.Акопревключвателятеос-
тавен в положениеm илиm , чистачките
могат да се задействат неочаквано, акопрах,
пръстови отпечатъци, маслен филм или на-
секоми са се натрупали върхуиоколосензо-
ра.Същотака, чистачките може да се задей-
стват, ако сензора се повлияе от отработени
газове или влага.

• Когатопреднотостъклое покритос препарат
за отблъскване на водата, скоростта на ав-
томатичните чистачки със сензор за дъжд
може да бъде по-висока, независимо,че ко-
личествотодъжд е малко.

• Уверете се, че сте изключили системата за
автоматично включване със сензор за дъжд
когатомиете колата в автомивка.

NIC2810
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ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА
ЧИСТАЧКАТА ЗА ЗАДНО СТЪКЛО

➀ Превключвател

➁ Чистачки с течност за измиване

➂ Включва периодичноизбърсване

➃ Изключва периодичноизбърсване

➄ Чистачки с течност за измиване

1. Поставете превключвателя за запалване в
положениеON (Вкл.).

2. Завъртете превключвателя➀ на комбинира-
ния превключвател в съответната позиция.

Когато чистачката на задния прозорец бъде
включена, символътm се появява впомощ-
ната графика в комбинирания прибор на ав-
томобила. Допълнителна информация за по-
мощната графика (вижте “Извеждане на дис-
плей на дистанция” по-горе в този раздел).

Почистващото устройство ще работи автома-
тично след всяко пето задействане на чистачка-
та на челното стъкло с функция за измиване
m , когато фаровете са включени и двигателя
работи.

Когатоизключите двигателя, системата за авто-
матичнопочистване на фаровете се нулира бро-
енето рестартираот 0.

Виж “Включване/изключване на чистачки на
предно стъкло” по-горе в този раздел.

Превключвателят за почистване от запотяване
jB работи, когато ключът на запалването е в поло-
жениеON (Вкл.) за задното стъкло, и (където са по-
ставени) за външните огледала.

Почистванетоот запотяване се използва за по-
нижение на влагата, мъглата или скрежа по по-
върхността на заднотостъклои поповърхността
на външнитеогледата, зада сеподобривъзмож-
ността да се гледа назад.

Когато се натисне превключвателят за почист-
ванеот запотяванеm , индикаторната лампа
светва и почистванетоот запотяване работи ня-
колкоминути. След катоотмине предварително
настроения период, натиснете превключвателя
за почистване от запотяване и индикаторната
лампа изключва автоматично. За да изключите
превключвателя за почистване от запотяване
ръчно, натиснете отновопревключвателя за по-
чистване от запотяванеm и индикаторната
лампа се изключва.

NIC2617
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ВНИМАНИЕ

• Когато карате превключвателя за почиства-
не от запотяване да работи непрекъснато,
непремененностартирайтедвигателя.Впро-
тивен случай, това може да доведе до раз-
реждане на акумулатора.

• При почистване на вътрешната страна на
прозореца, внимавайтеданенадраскатеили
повредитепроводницитенаповърхносттана
стъклото.

Превключвател за нагревателя на предното
стъкло (превключвател за почистване на замъ-
гляването)jA работи, когато ключът за запалване
е в положениеON (Вкл.).

Можете да използвате тази функция, за да раз-
мразите предното стъкло или да почистите за-
мъгляването на предното стъкло и страничните
прозорци

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да използвате функцията за размразя-
ване на предното стъкло, само докато то бъде
почистено.

Когатобъде натиснат превключвателm , ин-
дикаторната лампа в превключвателя светва.
Системата за контрол на климата превключва
на следните функции:

• Висок въздушен поток
• Висока температура

• Подаване на въздух към предното стъкло и
предните странични прозорци

• Режимът за рециркулация на въздуха е из-
ключен

ЗАБЕЛЕЖКА

Функцията “Почистване на замъгляването на
преден прозорец” автоматично задава силата
на вентилатора за постигането на оптимален
ефектот почистване на замъгляването.Врезул-
тат на това, въздушният потокможе да се пови-
ши или понижи автоматично сред натискането
на бутонm

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете да регулирате силата на вентилатора
ръчно, когатофункцията “Почистване на замъ-
гляванетона преден прозорец” работи: чрез ре-
гулиране на контрола на въздушния поток на
климатичната система или системата за кон-
трол на климата (вижте “Отопление и
климатик” в раздел “4. Екран на дисплея, ото-
пление и климатик, и аудиосистема”).

За да деактивирате нагревателя:

• Натиснете бутона m . Индикаторната
лампа в бутонm изгасва.Отновосе акти-
вират предишните настройки. Режимът за
рециркулация на въздуха остава деактиви-
ран.

или

• Автоматичен контрол на климата: натиснете
бутон <AUTO> (Автоматично).Индикаторна-
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та лампа в бутонm изгасва. Въздушният
поток и разпределениетона въздуха се зада-
ват на автоматичен режим.

или

• Климатична система или автоматичен кон-
трол на климата: регулиране на температур-
ния контрол (вижте “Отопление и климатик”
в раздел “4. Екран на дисплея, отопление и
климатик, и аудио система”).

За да задействате клаксона, натиснетецентрал-
ната част на волана.

Клаксонът ще се задейства, само когато пре-
включвателяt за запалване е в положение ON
(Вкл.).

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОЗОРЦИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Уверете се, че всички пътници са прибрали
ръцете си и т.н. в превознотосредство, дока-
тотое в движение и преди да затворите про-
зорците. Използвайте превключвателя за
заключване на прозорците, за да избегнете
неочакваното задействане на ел. прозорци-
те.

• За да бъде подпомогнато предотвратяване-
то на опасността от травма или смърт при
случайно задействане на автомобила и/или
неговите системи, включителнои заклещва-
невпрозорцитеилислучайнозадействанена
блокировката на вратите, неоставяйте деца,
лица, нуждаещи от помощ от други или до-
машни любимци без надзор в автомобила.
Освен това, температурата в затворен авто-
мобил в топъл ден може бързо да се повиши
достатъчно, за да предизвика значителна
опасност от травма или смърт на хора и до-
машни любимци.

На вратата на водача са разположени превклю-
чвателите за всички странични прозорци. Също
така, на всяка врата е поставен превключвател
за съответния страничен прозорец. Превклю-
чвателите, разположени на вратата на водача
са с приоритет.

NIC2717
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Функция за връщане на страничен
прозорец

Страничните прозорци саоборудвани с автома-
тична функция за връщане. Ако плътен предмет
блокира или ограничи движението нагоре, по
време на автоматичния процес на затваряне, на
страничния прозорец, страничният прозорец се
отваря отново автоматично. По време на ръч-
ното затваряне на прозореца, страничният про-
зорец се отваря отново автоматично само след
освобождаването на съответния превключва-
тел. Функцията за автоматично връщане е само
спомагателна и не е заместител на вашето вни-
мание при затваряне на страничния прозорец.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функцията за връщане не реагира:

• Спрямо мел=ки, леки и тънки предмети, на-
пр. малки пръсти

• Повреме на нулиране
Товаозначава, че функцията за връщане не мо-
же да предотврати прищипването в тези ситуа-
ции.Имаопасностот травма.

При затваряне. Уверете се, че в зоната на затва-
ряне липсват части на тялото. Ако някой бъде
затиснат, натиснете превключвателя, за да от-
воритеотновостраничния прозорец.

Ключ на прозореца на шофьора

Електрическите прозорци са активни, когато
превключвателя за запалване е в положение
ON.

1. Преден ляв страничен прозорец

2. Преден десен страничен прозорец

3. Заден ляв страничен прозорец

4. Заден десен страничен прозорец

Превключвателят на шофьора е главният пре-
включвател и с него се управляват всички про-
зорци.

• За ръчноотваряне: натиснете и задръжте съ-
ответния бутон.

• За пълно отваряне: натиснете бутона отвъд
точката на съпротивление, довторияограни-
чител, и го отпуснете. Задейства се автома-
тична операция.

• За ръчнозатваряне: дръпнете съответния бу-
тон и го задръжте.

• За пълно затваряне: дръпнете бутона отвъд
точката на съпротивление и го освободете.
Задейства се автоматична операция.

• За да прекъснете автоматичната работа: на-
тиснете/дръпнете отново съответния пре-
включвател.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Ако натиснете/дръпнете превключвателя
отвъд точката на съпротивление се активира
автоматична работа в съответната посока.
Можете да спрете автоматичната работа
чрез повторнонатискане/дърпане.

• Можете да продължите да използвате стра-
ничните прозорци след изключване на дви-
гателя или отстраняване на ключа. Тази
функция остава активна в продължение на
петминути илидокатоне бъдеотворена вра-
тата на водача или вратата на пътника от-
пред.

• Страничните прозорци немогат да бъдат за-
действани отзад, когато е активирана функ-
цията за заключванена страничнитепрозор-
ци.

NIC2715
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Заключване на задни странични прозорци:

За да активирате/деактивирате функцията на
заключване за задните странични прозорци, на-
тиснете бутон ➁. Ако индикаторната лампа ➀
свети, работата на задните странични прозорци
е деактивирана. Задействанетона прозорците е
възможно само чрез превключвателите на вра-
тата на водача. Ако индикаторната лампа➀ не
свети, задействанетое възможночрез превклю-
чвателите в заднотоотделение.

Превключвател на прозореца на
пътник

Превключвателят на прозореца на пътник може
да управлява съответния прозорец.

Функция за удобноотваряне

Само за автомобили с интелигентен ключ: Пре-
ди да започнете да шофирате,можете да прове-
трите автомобила. Ключът може да бъде
използван и за едновременното изпълнение на
следните функции:

• Отключите автомобила
• Отваряне на странични прозорци
ЗАБЕЛЕЖКА

• Функцията за удобно отваряне може да се
използва самочрез интелигентния ключ.

• Интелигентният ключ трябва да е близо до
автомобила.

Натиснете и задръжте бутонm , докато стра-
ничните прозорци са в желаното положение.

За да прекъснете удобнотоотваряне: освободе-
те бутонm .

Функция за удобно затваряне

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато е задействана функцията за удобно за-
тваряне, части то тялотомогат да бъдат блоки-
рани в зоната на затваряне на страничния про-
зорец. Има опасност от травма. Съблюдавайте

цялата процедура позатваряне, когатое задей-
ствана функцията поудобно затваряне. При за-
тваряне се уверете, че в зоната на затваряне
липсват части на тялото.

Самоза автомобили с интелигентен ключ: Клю-
чът, също така, може да се използва и за едно-
временното извършване на следните функции:

• Заключване на автомобила
• Затваряне на страничните прозорци
ЗАБЕЛЕЖКА

• Функцията за удобно затваряне може да се
използва самочрез интелигентния ключ.

• Интелигентният ключ трябва да е близо до
автомобила.

Натиснете и задръжте бутонm , докато стра-
ничните прозорци се затворят изцяло.

За да прекъснете удобното затваряне: освобо-
дете бутона.

Само за автомобили с интелигентен ключ: мо-
жете, също така, да използвате функцията за
заключване, за да активиратеудобнозатваряне.

NIC2716
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Докоснете вдлъбнатата повърхност на сензора
➀ на ръкохватката на вратата, докато странич-
ните прозорци се затворят изцяло.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Вратата на водача и вратата, чиято ръкох-
ватка се използва, трябва да бъдат затворе-
ни.

• Разстоянието между ключа и съответната
ръкохватка на врата не трябва да бъде по-
голямоот 1 м.

• Уверете се, че докосвате само вдлъбнатата
повърхност на сензора➀.

• Ключът трябва да бъде извън автомобила.
За прекъсване на удобнотоотваряне:освободе-
те вдлъбнатата повърхност на сензора➀ на ръ-
кохватката на вратата.

Нулиране на страничните прозорци

Акодаден страничен прозорец не може да бъде
затворен изцяло, трябва да го нулирате.

1. Поставете превключвателя за запалване в
положениеON (Вкл.).

2. Затворете вратата.

3. Дръпнете съответния превключвател на кон-
тролния панел на вратата, докатостранични-
ят прозорец се затвори изцяло.

4. Задръжте превключвателя в продължение на
още една секунда.

Ако страничният прозорец се отвори леко:

1. Незабавно дръпнете съответния превклю-
чвател на контролния панел на вратата, до-
като страничният прозорец се затвори изця-
ло.

2. Задръжте превключвателя в продължение на
още една секунда.

3. Ако съответният страничен прозорец остане
затворен след като бутонът е освободен,
страничният прозорец е нулиран правилно.
Акослучаят не е такъв, повторетеотновогор-
ните стъпки.

Ако автоматичната функция на електрическия
прозорец не се изпълнява както трябва и след
изпълнението на горната процедура вашият ав-
томобил трябва да се прегледа от INFINITIцен-
тър или квалифициран сервиз.

➀ Затваряне

➁ Отваряне

ВНИМАНИЕ

• Не поставяйте тежки предмети върху стък-
ления покрив илиоколонего.

• Не се увисвайте на сенника и не закачайте
никакви предмети понего. Това може да по-
вреди сенника или да годеформира.

• Затворете сенника, когато напускате авто-
мобила задългипериодиот време, задапре-
дотвратите прекаленонагряване на вътреш-
ната част на автомобила.
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РАБОТА НА СЕННИКА
Сенникът работи само, когато ключът на запал-
ването е в положениеON (Вкл.).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не допускайте ръцете или пръстите, или
коятои да е друга частот тялотови,да застане в
работния обхват на сенника. Това може да Ви
нарани.

ЗАБЕЛЕЖКА

Следващите бележки се отнасят до ситуации
при които силното слънцегреене върху покрива
на автомобила води до прекалено нагряване на
зонатаоколомотора на сенника:

• Ако температурата на мотора на сенника
достигне достойности между85oC (185oF) и
100oC (212oF), се задейства “ограничен ре-
жим” и единствената активна функция на
сенника ще бъде ЗАТВАРЯНЕ.

• Ако температурата на мотора на сенника
надвиши 100oC (212oF), сенникът няма да
работи.

Отваряне и затваряне

Ръчен контрол:

За да затворите сенника, натиснете и задръжте
страната “ЗАТВАРЯНЕ” на превключвателя ➀.
За да прекратите пълнотозатваряне на сенника,
освободете превключвателя.

За да отворите сенника, натиснете и задръжте
страната “ОТВАРЯНЕ” на превключвателя ➁.
За да прекратите пълнотоотваряне на сенника,
освободете превключвателя.

Автоматична работа:

За пълното автоматичноотваряне или затваря-
не на сенника, натиснете за кратко страната за
отваряне или затваряне на превключвателя и
освободете. За да спрете отварянето или затва-
рянето на сенника, натиснете която и да е стра-
на на превключвателя.

Функция на автоматичновръщане:

Когато контролният блок отчете, че сенникът е
захванал някакъв предмет, сенникът ще се от-
вори автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА

Функцията за автоматично връщане остава ак-
тивна, независимо дали сенникът е затворен
ръчноили автоматично.

Акокабелът на акумулатора е разединен, часов-
никътще трябвадабъде коригиранотновоспря-
моправилното време.

НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСА
Настройте часа като използвате INFINITI кон-
тролера и меню [Settings] (Настройки) в цен-
тралния дисплей (вижте своя Наръчник на соб-
ственика на INFINITI InTouch).

ЗАБЕЛЕЖКА

При автомобили, оборудвани с навигационна
система,часовникътсеактуализираавтоматич-
но чрез GPS. Първоначалната настройка на ча-
совника може да е некоректна.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аковключватенепрекъснатоотоплениетонасе-
далката, възглавницата иоблегалката могат да
станат много горещи. Здравето на пътниците в
автомобила с понижена чувствителност към
температура или понижена възможност да реа-
гират на прекалено високи температури може
да бъде повлияноили те, дори,могат да постра-
дат от подобни на изгаряне травми. Има опас-
ностот травма.

Поради тази причина, не включвайте непрекъс-
натоотоплениетона седалката.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте системата за отопление на
седалката за продължителен периодот вре-
ме, когато двигателят не работи, защото в
противен случай, акумулаторът може да се
изтощи.

• Избягвайтедаизползватенагревателянасе-
далката за по-дълъгот необходимия период
или когатоседалката не е заета.

• Не поставяйте нищо върху седалката, което
да изолира топлината, като например одея-
ло, възглавничка, покривало за седалка, и
т.н. В противен случай, седалката може да
прегрее.

• Не поставяйте нищотвърдоили тежковърху
седалкатаилинеяпробивайтескарфицаили
подобен предмет. Това може да повреди на-
гревателя.

• Всяка течност, разлята върху нагреваемата
седалка трябва да бъдеотстранена незабав-
носъс сух парцал.

• Когато почиствате седалката, никога не из-
ползвайте бензин, разтворител, или подобни
материали.

• Акобъдатустановени аномалии илиотопле-
ниетоне работи, изключете превключвателя
и закарайте автомобила за проверка в някой
отцентровете на INFINITI или квалифициран
сервиз.

Предните седалки могат да бъдат подгрети от
вградени нагреватели.

Превключвателите са разположени в централ-
ната конзола и могат да бъдат задействани не-
зависимо за дясната и лявата седалка.

Трите червени индикаторни лампи в бутона
указват нивотонаотопление, коетосте избрали.
Системата автоматично превключва от ниво 3
на ниво2 след приблизителноосемминути.Сис-

темата автоматично превключва от ниво 2 на
ниво1 след приблизителнодесет минути.Систе-
мата се изключва автоматично приблизително
20 минути, след като е достигнала дониво 1

1. Завъртете превключвателя на запалването в
положениеON (Вкл.).

ЗАБЕЛЕЖКА

Нагревателят на седалката може да се акти-
вира само, когато превключвателят на
запалванетое в положениеON (Вкл.).

2. Стартирайте двигателя.

3. Избор наобхвата на отопление:

• За включване: натиснете бутон➀ някол-
ко пъти, докато бъде зададено желаното
ниво наотопление.

• За изключване: натиснете бутон➀ някол-
ко пъти, докато всички индикаторни лам-
пи изгаснат.

ЗАБЕЛЕЖКА

Аконапрежениетонабатериятаепрекаленони-
ско, отоплението на седалката може да се из-
ключи.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Ако използвате функцията за запаметяване
от страната на водача,докатошофирате, ко-
рекциите могат да предизвикат загуба на
контролнадавтомобилаотвашастрана.Има
опасностот инцидент.Използвайте функци-
ята за запаметяване от страната на водача,
самокогатоавтомобилът е неподвижен.

Използвайте функцията за запаметяване от
страната на водача, само когато автомоби-
лът е неподвижен.

• Акофункцията за запаметяванерегулира се-
далката, вие и другите пътници в автомоби-
ла, най-вече деца,могат да бъде заклещени.
Имаопасностот травма.

Докато функцията за запаметяване прави
корекции се уверете, че никаква част от тя-
лотонанитоединот пътниците в автомобила
не попада в зоната на движение на седалка-
та. Ако някой бъде заклещен, незабавно

освободете бутона за позиция нафункция за
запаметяване. Регулировката се спира.

• Акофункцията за запаметяване бъде задей-
стванаотдеца, темогатдабъдат заклещени,
най-вече ако са без надзор. Имаопасност от
травма.

При напускане на автомобила, винаги взе-
майте ключа със себе си и заключвайте авто-
мобила.Никога неоставяйте деца в автомо-
била без надзор.

Функцията за запаметяване може да бъде из-
ползвана по всяко време, напр. дори и когато
ключът не е в ключалката за запалване.

СЪХРАНЕНИЕ НА НАСТРОЙКИ
С функция за памет, можете да запаметите до
три различни настройки, например за трима ду-
ши. Следните настройки се запаметяват в па-
метта като една:

• Позиция на седалка иоблегалка.
• Страна на водача: позиция на външните ог-
ледала от страната на водача и пътника от-
пред.

За съхранение на настройки:

1. Регулиране на седалката (вижте “Електриче-
скорегулиранена седалката” враздел “1.Без-
опасност — седалки, предпазни колани и до-
пълнителна системаотустройства за пасивна
безопасност”).

2. Регулиране на външното огледало от страна
на водача (вижте “Регулиране” в раздел
“3.Проверки и регулиране предишофиране”).

3. Натиснете за кратко бутон М за запаметява-
не➀, след което натиснете бутон за предва-
рителнозададена позиция 1, 2 или3 ➁ в рам-
ките на три секунди.

Настройките се съхраняватвизбранатапред-
варително зададена позиция. Прозвучава
сигнал, когато настройките бъдат завърше-
ни.

ИЗВИКВАНЕ НА СЪХРАНЕНА
НАСТРОЙКА
Натиснете и задръжте съответния бутон с пред-
варително зададена позиция 1, 2 или 3, докато
седалката и външните огледала не застанат в
запаметената позиция.

ЗАБЕЛЕЖКА

Процедурата на настройка се прекъсва, в мо-
мента в койтоосвободите бутона със запамете-
на позиция.

NIC2637

ФУНКЦИЯ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ
(къдетое поставена)
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Електрическият извод се използва за електри-
ческозахранване на електрически аксесоари ка-
то например мобилни телефони.

Аварийнотоизключване гарантира, че напреже-
нието на борда на автомобила не пада прека-
лено много. Ако напрежението на борда на ав-
томобила е прекалено ниско, захранването към
контактите се прекъсва автоматично. Това га-
рантира, че има достатъчно мощност за старти-
ране на двигателя.

ВНИМАНИЕ

• Контактът и щепселното съединение може
да са горещи повреме наупотреба или непо-
средственоследупотреба.

• Този електрически извод не е предназначен
за използване със запалка за автомобил.

• Не използвайте с аксесоари, коитопревиша-
ват 12 Волта, 180W (15A) електрическо за-

хранване. Не използвайте двойни адаптери
или повечеот един електрически аксесоар.

• Използвайте този електрически извод с ра-
ботещ двигател, за да избегнете разреждане
на акумулатора на автомобила.

• Избягвайте използването му, когато са
включени едновременно климатикът, фаро-
вете илиустройствотоза почистванеот запо-
тяване на задния прозорец.

• Вкарвайте щепселното съединение докрай.
Ако не се осъществява добър контакт, щеп-
селнотосъединение може да прегрее и може
да изгори предпазителят за вътрешна тем-
пература.

• Преди да поставите или извадитещепселно-
то съединение, уверете се, че електрическия
аксесоар, койтоизползвате е изключен.

• Когато не използвате електрическия извод,
задължително затворете капачката. Не поз-
волявайте проникването на вода в електри-
ческия извод.

NIC2690

Вцентралната конзола (LHD)

NIC2796

Вцентралната конзола (RHD)

NIC2683

Задна конзола

ЕЛЕКТРИЧЕСКИИЗВОД
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Отделенията за съхранение не трябва да бъ-
дат използвани докато шофирате, за да мо-
жетедаотделитепълнотосивниманиенара-
ботата на автомобила.

• Дръжте капаците на местата за съхранение
затворени, докато шофирате, за да предо-
твратите нараняване при злополука или при
внезапноспиране.

ЖАБКА

За да отворите жабката, издърпайте дръжката
➀.

За да затворите, натиснете капака ➁, докато
ключалката се затвори.

ОТДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДНА
КОНЗОЛА

За да отворите отделението на предната кон-
зола, натиснете капака➀ надолу и освободете.
Капакът ще се отвори.

За да затворите, натиснете капака ➀ навътре,
докато ключалката се затвори.

КОНЗОЛНА КУТИЯ

Заотваряне, дръпнете капака нагоре отпред.

КАРТОДЪРЖАЧ

Дръпнете сенника надолу и поставете картата в
картодържача➁.

ДЪРЖАЧИ ЗА ЧАШИ
ВНИМАНИЕ

• Избягвайте рязкото стартиране и натискане
на спирачката, особено, когато използвате
държачите за чаши. Това може да предиз-
викаразливанетонанапиткитеиакоте са го-
рещи, те могат да изгорят вашата кожа или
тази на вашите пътници.

• Не накланяйте облегалката на седалката,
когатоизползвате държачите за чаши върху
задния подлакътник (къдетое поставен).То-
ва може да предизвика разливането на на-
питките и акоте са горещи, те могат да изго-
рят кожата на пътниците.

NIC2664

NIC2663

NIC2665

NIC2676

СЪХРАНЕНИЕ
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Държачите за чаши ➀ за пътниците отзад са
разположени върхузаднияцентрален подлакът-
ник (където е поставен).

За даотворите задните държачи за чаши (къде-
то са поставени), натиснете предната част на
държача за чаша➀.

За да затворите, плъзнете държача за чаша ➀
назад, докато той щракне.

ВНИМАНИЕ

Затворете държача за чаша, преди да сгънете
задния подлакътник нагоре, в противен случай,
държачът за чаша може да бъде повреден.

ОКАЧАЛКИ ЗА ДРЕХИ

ВНИМАНИЕ

Не прилагайтеобщ товарот повечеот 1 кг (2 lb)
наокачалката.

Окачалките за дрехи са монтирани върху зад-
ните дръжки за хващане.

УШИ ЗА ЗАТЯГАНЕ

➀ Ухо за затягане

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги проверявайте дали багажът е добре
закрепен.Използвайте подходящи въжета и
куки.

• Недобре закрепеният багаж може да сеока-
жеопасен в случай на произшествие или вне-
запноспиране.

ВНИМАНИЕ

• Не прилагайте общ товар от повече от 10 кг
(22 lb) на едноухо.

• Закрепете товара чрез ухотоза затягане.
• Разпределетеравномернотоварапоушитеза
затягане.

NIC2674

Отпред

NIC2675

Отзад (къдетое поставен)

SIC3505Z

NIC2670
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• Не използвайте еластични ремъци или мре-
жи за закрепяне на товара. Те са предназна-
чени единственокатозащита против плъзга-
не за леки товари.

• Не прекарвайте материали за връзване през
остри ръбове или ъгли.

• Поставете подложки по острите ръбове за
защита.

КУКИ ЗА БАГАЖ

Куките за багаж➀ са предназначени за пазар-
ски чанти и др.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не прилагайте общ товар от повече от 3 кг
(7 lbs) на куките.

• Не използвайте куките за багаж за фиксира-
не на товар.

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ В
ПРЕДНА СЕДАЛКА (където са поставени)

За да отворите отделенията за съхранение на
предна седалка, дръпнете ръкохватката ➀ на-
горе и сгънете капака➁ напред.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максималният разрешен товар за кутията за
съхранение в предна седалка е 1,2 кг (2,6lb).

ДЖОБ ЗА КАРТА (където е поставен)

Джобовете за карта са разположени във врати-
те.

МРЕЖИЗА БАГАЖ (където са поставени)

Мрежите за багаж са поставени в зоната за по-
ставяне на крака на пътника отпред и на гърба
на облегалките на седалката за водача и път-
ника отпред.

NIC2671

NIC2666

NIC2685

NIC2687
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ЕТАЖЕРКА ЗА БАГАЖ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не поставяйте нищовърхуетажерка-
та за багаж, независимо колко малко е то.
Всеки поставен там предмет може да пре-
дизвика травма, в случай на инцидент, или
акоспирачките бъдат задействани внезапно.

• Неоставяйтеетажеркатазабагажвпозиция,
в коятотя не е в своите жлебове.

• Осигурете подходящо целия багаж, за да
предотвратите неговото плъзгане или пре-
местване.Не поставяйте багаж по-високоот
облегалкитенаседалките.Привнезапноспи-
ране, или сблъсък незакрепеният багаж би
могъл да предизвика личнонараняване.

• Фиксирайтедобретовара сиинемупозволя-
вайте да докосва горнияобезопасителен ре-
мък на детската седалка, когато е прикачен
към горното захващане. Багажът, който не е
подходящо осигурен, и или докосва горния

обезопасителенремъкможедаповреди гор-
нияобезопасителен ремък повреме на сблъ-
сък. Ако покривалото на багажнотоотделе-
ние влезе в съприкосновение с горнияобезо-
пасителен ремък, когато той е прикачен към
горното захващане, свалете покривалото на
багажното отделение от автомобила или го
фиксирайте върху пода на багажното отде-
ление подмястотомуна прикачване.Акопо-
кривалото на багажнотоотделение не е сва-
лено, той може да повреди горния обезопа-
сителен ремък по време на сблъсък. Вашето
дете може сериозно да бъде наранено, или
дазагинеприсблъсък,акогорнияобезопаси-
телен ремък на детското столче бъде повре-
ден.

Демонтаж

1. Отворете задната врата (вижте “Заключване
на задна врата” в раздел “2.Проверки и регу-
лиране преди шофиране”).

2. Отделете и двете въжета (ляво и дясно) ➀от
вътрешната част на задната врата.

3. Отделете етажерката за багаж➁, катопрос-
то я дръпнете назад през отвора на задната
врата.

ВНИМАНИЕ

Уверете се, че етажерката за багаж е съхранена
внимателно, когато не се използва, за да я за-
щититеот повреди.

Монтаж

1. Отворете задната врата.

2. Поставете етажерката забагаж,катоябутне-
те напред, доколкото е възможно, презотво-
ра на задната врата.

3. Прикрепете съответните въжета към всяка
еднаот страните➀ на задната врата.

4. Затворете задната врата (вижте “Заключва-
не на задна врата” в раздел “2. Проверки и
регулиране преди шофиране”).

БАГАЖНИК ЗАПОКРИВ (там, където е
поставен)

Не поставяйте товари директно върху странич-
ните релси на покрива. Напречните шини тряб-
ва да бъдатмонтирани преди поставянетона то-
вар/карго/багаж върхупокрива на автомобила.
Винаги разпределяйте багажа равномерно вър-
ху напречните шини. Не натоварвайте релсите
на багажника с повече от 100 кг (221 lb) (за Ев-
ропа). Спазвайте ограничението за максимален
товар, указано върху напречните шини или по-
кривните носачи, когато ги прикачвате върху
релсите на покрива. Свържете се с INFINITIцен-
търиликвалифициран сервиз заинформацияот-
носно напречните пръти или другооборудване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги монтирайте напречни шини върху
релсите на покрива преди товаренеот всяка-
къв вид. Товаренетодиректновърхурелсите

NIC2672
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на покрива или покрива на автомобила мо-
же да причини щети на автомобила.

• Шофирайте особено внимателно, когато ав-
томобилът енатоварендоилиблизодокапа-
цитета за превозване на багаж,особено, ако
значителна част от този товар се превозва
напречните шини/багажник на покрива.

• Голямотонатоварване на напречните шини/
багажника за покрив има вероятност да по-
влияе стабилността на автомобила и негово-
тоуправление повреме на внезапни или нео-
бичайни маневри.

• Товарът върху багажника за покрив следва
да бъде разпределян равномерно.

• Не надвишавайте максималният капацитет
за товар на багажника и напречните шини.

• Закрепете подходящоцелия багаж с въжета
или ремъци, за да предотвратите неговото
подхлъзване или преместване.При внезапно
спиране, или сблъсък незакрепеният багаж
би могъл да предизвика личнонараняване.

ВНИМАНИЕ

Внимавайте, когато поставяте или сваляте
предметиот багажника за покрив.Аконеможе-
те лесно и удобно да вдигнете предметите към
багажника за покрив от земята, използвайте
стълба или високостолче.

ОТВОР ЗА СКИ (където е поставен)

За даотворите отвора за ски:

1. Сгънете подлакътника на задната седалка.

2. Дръпнетецентралния подглавник на задната
седалка в най-горна позиция.

3. Плъзнете фиксиращия механизъм➀ в посо-
ка на стрелката

4. Плъзнете преградата➁ изцяло настрани.
Преградата се фиксира в отворено положе-
ние от магнит.

За да затворите отвора за ски:

1. Плъзнете преградата➀ в багажнотоотделе-
ние назад, докатощракне.

2. Акое необходимо, сгънете подлакътника из-
цялонагоре.

ОТДЕЛЕНИЕ ПОДПОДА НА
БАГАЖНИКА

Повдигнете пода на багажника за достъп до зо-
ната за съхранение под пода.

NIC2668

NIC2673
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1. За да спрете слънчевите лъчиотпред, бутнете
сенника➀ надолу.

2. За да спрете слънчевите лъчиотстрани,отка-
чете основния сенник, като го повдигнете ле-
коотцентралната стойка, и гопреместете на-
страни➁.

ВНИМАНИЕ

• Изключвайтеосветлението, когатонапуска-
те автомобила.

• Не използвайте осветлението за продължи-
телни периодиот време приизключендвига-
тел. Това би моглода доведе доразреждане
на акумулатора.

ПРЕДЕН ГОРЕН КОНТРОЛЕН
ПАНЕЛ

➀ Включва/изключва лявата предна лампа за
четене

➁ Включва предното интериорноосветление

➂ Включва/изключва задното интериорно
осветление

➃ Включва/изключва дясната предна лампа
за четене

➄ Изключва предното интериорно
осветление/автоматичния контрол на
интериорнотоосветление

➅ Включва автоматичния контрол на
интериорнотоосветление

Автоматичен контрол на интериорното
осветление

• За включване: поставете превключвателя в
централна позиция➅.

• За изключване: натиснете превключвател➄.

Интериорното осветление се включва автома-
тично, ако:

• Отключите автомобила
• Отворите врата
• Махнете ключа от ключалката на запалва-
нето.

Интериорното осветление се активира за крат-
ко, когато ключът бъде изваден от ключалката
на запалването.Можете да активирате товаот-
ложено изключване чрез информационния дис-
плей на автомобила (вижте “Активиране/деак-
тивиране на забавено изключване на вътрешно
осветление” по-горе в този раздел).

SIC2872
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ЗАДНИ СВЕТЛИНИ ЗА ЧЕТЕНЕ
(където са поставени)

➀ Включва/изключва лявата светлина за
четене

➁ Включва/изключва дясната светлина за
четене

ЗАДНА ИНТЕРИОРНА СВЕТЛИНА
(където е поставена)

Задните интериорни светлини (без превключва-
тели) могат да бъдат включвани и изключвани
чрез предния горен контролен панел.

ОСВЕТЛЕНИЕ НА ДАМСКОТО
ОГЛЕДАЛО

Задостъп додамскотоогледало,дръпнете слън-
цезащитния сенник надолу и отворете капачето
на огледалото.

Осветлението в дамскотоогледало свети, кога-
то капачето на дамскотоогледало бъде отворе-
но. Когато капачето бъде затворено, осветле-
ниетоще се изключи.

ОСВЕТЛЕНИЕ НА БАГАЖНОТО
ОТДЕЛЕНИЕ
Светлината се включва, докато задната врата е
отворена. Когатозадната врата бъде затворена,
осветлениетоще се изключи.

СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ
ЗАРЯДА НА АКУМУЛАТОРА
Когатоинтериорната лампаостане включена, тя
ще се изключи автоматично известно време.
след катоключът на запалванетобъде поставен
в положение OFF (ИЗКЛ.). За да включите ос-
ветлението отново, поставете превключвателя
за запалването в положениеON (ВКЛ.).

NIC2632 SIC3869Z
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3 Проверки и регулиране преди
шофиране
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БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аков автомобила бъдатоставени деца без над-
зор, те могат:

• Да отворят вратите, като по този начин ще
застрашат други лица или участници в дви-
жението.

• Да излязат и да бъдат блъснати от насрещ-
ния трафик.

• Да задействатоборудванетов автомобила и
да се заклещят.

Освен това, децатамогат да въведат автомоби-
ла в движение, ако, например:

• Освободете спирачката при паркиране.
• Превключете автоматичната трансмисия,
като я преместите от позиция Р (Паркиране)
или превключете ръчната трансмисия в неу-
трална позиция.

• Стартирайте двигателя.
Имаопасностот инцидент и травма.

При напускане на автомобила, винаги вземайте
ключа със себе си и заключвайте автомобила.
Никога неоставяйте деца и животни без надзор
в автомобила.Дръжте ключовете извън достъ-
па на децата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако прикрепите тежки или големи предмети
към ключа, той неволно може да се завърти в
ключалкатазазапалване.Товаможедапредиз-
вика изключване на двигателя.Имаопасностот
инцидент.

Не прикрепяйте тежки или големи предмети
към ключа. Отстранете тежките ключодържа-
тели, преди да поставите ключа в ключалката
за запалване.

ВНИМАНИЕ

Пазете ключа на разстояние от силни магнитни
полета.Впротивен случай,можедабъдеповли-
яна функцията за дистанционноуправление.

Силните магнитни полета могат да се генерират
в близост домощни електрически инсталации.

Не съхранявайте ключа:

• Заедноселектронниустройства,напр.моби-
лен телефон или друг ключ.

• Заедно с метални предмети, напр. монети
или металнофолио.

• В метални предмети, напр. метален калъф.

• Винаги носете Интелигентният ключ със се-
бе си, когато шофирате. Интелигентният
ключ е прецизноустройствос вграден преда-
вател.Зада избегнете поврежданетому,мо-
ляотбележете следното.

– Интелигентният ключ е водо-непромока-
ем;ивсепак,намокрянетомуможедапо-
вреди интелигентният ключ.АкоИнтели-
гентният ключ се намокри, незабавно го
избършете, докатое напълносух.

– Не гопрегъвайте, не гоизпускайте и не го
удряйте в друг предмет.

– Ако външната температура е под −10oC
(14oF),батерията наИнтелигентния ключ
може да не функционира добре.

– Не поставяйте Интелигентния ключ за
продължителен период от време на мяс-
то, където температурата превишава
60oC (140oF).

– Не променяйте и не модифицирайте Ин-
телигентният ключ.

– Не използвайте магнитен ключодържа-
тел.

– Не поставяйте Интелигентния ключ бли-
зо до електрически уреди като телевизо-
ри и компютри.

– НепозволявайтеИнтелигентниятключда
влиза в съприкосновение с вода or солена
вода, и не го поставяйте в пералня. Това
бимоглодаповлияевърхунеговотофунк-
циониране.

• АкоИнтелигентен ключбъде изгубен илиот-
краднат, INFINITI препоръчва изтриване на
IDкоданаИнтелигентнияключ.Товащепре-
дотврати не-оторизираното използване на

КЛЮЧОВЕ
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Интелигентния ключ заотключване на авто-
мобила. За информация по отношение на
процедурата на изтриване,моля свържете се
с търговецна INFINITI.

За модели с десен волан (със система
за усъвършенствано заключване)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато бъдат активирани двойните ключалки,
вратитенемогатдабъдатотворениотвътре.Хо-
рата, които са в автомобила няма да могат да
излязат, напр. в опасни ситуации. Имаопасност
от травма

Поради тази причина неоставяйте хора без над-
зор в автомобила, най-вече деца, възрастни хо-
ра или хора със специални потребности. Когато
в автомобила има хора не активирайте двойно-
тозаключване.

Акоавтомобилът бъде заключенотвън, функци-
ята за двойнозаключване се активира стандарт-
но. След това отварянето на вратите отвътре е
невъзможно.Можете да деактивирате функци-
ята за двойнозаключване чрез деактивиране на
вътрешния сензор за движение (вижте “Вътре-
шен сензор за движение (къдетое поставен)” по-
долу в този раздел). Тогава, вратите могат да
бъдатотворениотвътре, след катоавтомобилът
бъде заключен отвън.Можете да отворите зад-
ните врати от вътрешната страна на автомоби-
ла, ако те не са обезопасени чрез ключалки, за-
щитени от деца (вижте “Обезопасяващо заклю-
чване за деца — задни врати” по-долу в този

раздел). Алармената система против кражба се
активира, аковратата бъдеотворенотвътре.Из-
ключете алармата (вижте “Алармена система
против кражба (където е поставена)” по-долу в
този раздел)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Акохора (най-вече деца) бъдат изложени на то-
плина или студ за продължителен период от
време, има опасност от сериозни или дори фа-
тални травми. Никога не оставяйте без надзор
хора в автомобила (най-вече деца).

ФУНКЦИИ НА КЛЮЧА

➀ Заключва автомобила.

➁ Отключва автомобила.

Аконеотворите автомобила в рамките наоколо
40 секунди след отключване, автомобилът ще
се заключиотново, иотновоще бъде активирана
защитата срещу кражба.

За централно заключване, натиснете бутон ➀.
Ключът заключва централно:

• Врати
• задна врата
• Капак на резервоар
При отключване, мигачите мигат еднократно.
При заключване, те мигат трикратно.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когатобъде задействаноосветлениетона лока-
тора, то светва, когато е тъмно, след като авто-
мобилът бъде отключен с дистанционно упра-
вление (вижте отделни инструкции за експлоа-
тация).

Можете да настроите и звуков сигнал, койтода
потвърди, че автомобилът е заключен. Звуко-
вият сигнал може да бъде активиран или деак-
тивиран чрез бордовия компютър (вижте “Ак-
тивиране/деактивиране на звуковотопотвърж-
дение на заключване” в раздел “2. Прибори и
средства зауправление”)

ИНТЕЛИГЕНТЕН КЛЮЧ (където е
поставен)

Централно заключване иотключване

Можете да стартирате, заключвате илиотключ-
вате автомобила чрез интелигентния ключ. За
даможете да правите това, трябва простода но-
сите ключа със себе си.Можете да комбинирате
функциите на интелигентния ключ с функциите
на конвенционален ключ. Например, отключва-
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не на автомобила чрез функцията на интели-
гентния ключ и заключване чрез бутонm на
ключа.

Вратата на водача и вратата, чиято ръкохватка
се използва, трябва да бъдат затворени. Ключът
трябва да бъде извън автомобила. При заклю-
чване или отключване чрез интелигентен ключ,
разстояниетомеждуключаисъответнатаръкох-
ватка на врата не трябва да бъде повече от 1 м.

Проверка, която периодично установява радио
връзкамеждуавтомобилаиключа,определяда-
ли в автомобила се намира валиден ключ. Това
се случва, например:

• При стартиране на двигателя.
• Повреме на шофиране.
• При докосване на външните ръкохватки на
вратите.

• По време на изпълнение на функцията за
удобно затваряне

За отключване на автомобила: докоснете въ-
трешната повърхност на ръкохватката на вра-
тата.

За заключване на автомобила: докоснете по-
върхността на сензора➀. или➁.

Уверете се, че не докосвате вътрешната повърх-
ност на ръкохватката на вратата.

Функция заудобнозатваряне:докоснетевдлъб-
натата повърхност на сензора➀ за продължи-
телен период от време. (Вижте “Функция за
удобно затваряне” в раздел “2. Прибори и сред-
ства за управление”).

Заотключване на задната врата: натиснете пре-
включвателя на задната врата➀.

Деактивиране и активиране

Аконе възнамерявате да използвате автомоби-
ла за дълъг периодот време, можете да деакти-
вирате интелигентния ключ. След това ключът
ще използва много малко енергия, като по този
начин пести заряда на батерията. За целите на
активиране/деактивираненеенужноавтомоби-
лът да бъде в близост.

За деактивиране: натиснете бързои последова-
телнобутонаm на ключа.Лампата за провер-
ка на батерията светва два пъти за кратко и ин-
телигентният ключ е деактивиран.

За активиране: натиснете който и да е бутон на
ключа и поставете ключа в ключалката за за-
палване. Интелигентният ключ и всички свър-
зани с негофункции са наличниотново.
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ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ НА
СИСТЕМАТА ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ
Можете да промените настройките на система-
та за заключване. Това означава, че, когато ав-
томобилът се отключва, се отключват само вра-
тата на водача и капачката на резервоара за
гориво. Тази функция е полезна, акочестопъту-
вате сами.

Запромянананастройката:натиснете едновре-
меннобутониm иm в продължение наоко-
ло6 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

Аконастройката на заключващата система бъ-
де променена в рамките на обхвата на автомо-
била, натискането на бутонm иm ще за-
ключи илиотключи автомобила.

Сега ключът функционира по следния начин:

Заотключване на вратата на водача: натиснете
бутонm един път.

Зацентралноотключване: натиснете бутонm
два пъти.

Зацентралнозаключване: натиснете бутонm
.

Функцията на интелигентния ключ е променена
по следния начин:

Заотключване на вратата на водача: докоснете
вътрешнатаповърхност наръкохваткатана вра-
тата на вратата на водача.

Зацентралноотключване: докоснете вътрешна-
та повърхност на ръкохватката на вратата на
вратата за пътника отпред или задната врата.

За централно заключване: докоснете повърх-
ността на външния сензор на една от ръкохват-
ките на вратите

За възстановяване на фабрични настройки: на-
тиснете едновременнобутониm иm в про-
дължение наоколо6 секунди.

ЕЛЕМЕНТ АВАРИЕН КЛЮЧ
ВНИМАНИЕ

Винаги носете механичния ключ на мястото му
за поставяне в интелигентния ключ.

Общи бележки

Акоавтомобилът вече не може да бъде заключ-
ван или отключван с ключа или интелигентния
ключ, използвайте елемента на авариен ключ.

Акоизползвате елемента на авариен ключ и от-
ворите вратата на водача и задната врата, алар-
мата на системата против кражба ще се активи-
ра (вижте “Алармена система против кражба
(където е поставена)” по-долу в този раздел)

Има няколко начина за деактивиране на алар-
мата:

• За деактивиране на алармата с ключа: нати-
снете бутонm илиm на ключа.

или

Поставете ключа в ключалката за запалване.

• Заключете или отключете автомобила чрез
интелигентния ключ. Ключът трябва да бъде
извън автомобила

Ако отключите автомобила чрез елемента на
авариен ключ, капачката на резервоара за гори-
во няма да се отключи автоматично. За да от-
ключите капачката на резервоара за гориво, по-
ставете ключа в ключалката за запалване.

Изваждане на елемента на авариен
ключ

Натиснете плъзгача за освобождаване➀ в по-
сока на стрелката и едновременно с това, изва-
дете елемента на авариен ключ➁от ключа.

БАТЕРИЯ НА КЛЮЧА
Вижте “Смяна на батерия на вградено дистан-
ционно управление/интелигентен ключ” в раз-
дел “8. Поддръжка и направи сам” за подроб-
ности поотношение на проверка и смяна на ба-
терията на ключа.
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ПРОБЛЕМИ С КЛЮЧА

Проблем Възможни причини/последствия и решения

Не можете да заключите
илиотключите
автомобила чрез ключа

Батерията на ключа е изтощена или почти изтощена:
• Автомобили без интелигентен ключ:опитайте да заключите/отключитеотновоавтомобила чрез дистанционната функция на ключа.

Насочете върха на ключа в посока на ръкохватката, като застанете близо донея, и натиснете бутонm /m .
Ако това не проработи:
• Проверете батерията на ключа (вижте “Смяна на батерия на вграденодистанционноуправление/интелигентен ключ” в раздел

“8. Поддръжка и направи сам”), и акое необходимосменете.
• Отключване (вижте “Заключване/отключване с ключ (изтощен акумулатор на автомобила)” по-долу в този раздел) или заключване на
автомобила чрез елемента на авариен ключ

Има смущение, предизвиканоот мощен източник на радио вълни
• Автомобили без интелигентен ключ:опитайте да заключите/отключитеотновоавтомобила чрез дистанционната функция на ключа.

Насочете върха на ключа в посока на ръкохватката, като застанете близо донея, и натиснете бутонm /m .
Ако това не проработи:
• Отключване (вижте “Заключване/отключване с ключ (изтощен акумулатор на автомобила)” по-долу в този раздел) или заключване на
автомобила чрез елемента на авариен ключ

Ключът е дефектен
• Отключване (вижте “Заключване/отключване с ключ (изтощен акумулатор на автомобила)” по-долу в този раздел) или заключване на
автомобила чрез елемента на авариен ключ

• Проверете ключа в център на INFINITI или квалифициран сервиз

Вече не можете да
заключвате или
отключвате автомобила
чрез интелигентния ключ

Батерията на ключа е изтощена или почти изтощена
• Проверете батерията на ключа (вижте “Смяна на батерия на вграденодистанционноуправление/интелигентен ключ” в раздел

“8. Поддръжка и направи сам”), и акое необходимосменете.
Ако това не проработи:
• Отключване (вижте “Заключване/отключване с ключ (изтощен акумулатор на автомобила)” по-долу в този раздел) или заключване на
автомобила чрез елемента на авариен ключ

Има смущение, предизвиканоот мощен източник на радио вълни
• Отключване (вижте “Заключване/отключване с ключ (изтощен акумулатор на автомобила)” по-долу в този раздел) или заключване на
автомобила чрез елемента на авариен ключ

Има неизправност в системата на интелигентния ключ
• Заключете/отключете автомобила чрез функцията за дистанционноуправление на ключа.
• Проверете автомобила и ключа в център на INFINITI или квалифициран сервиз
Ако автомобилът същоне може да бъде заключван/отключван чрез функцията за дистанционноуправление
• Отключване (вижте “Заключване/отключване с ключ (изтощен акумулатор на автомобила)” по-долу в този раздел) или заключване на
автомобила чрез елемента на авариен ключ

• Проверете автомобила и ключа в център на INFINITI или квалифициран сервиз
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Проблем Възможни причини/последствия и решения

Двигателят не може да
бъде стартиран чрез
ключа

Бордовото напрежение е прекалено ниско
• Изключете маловажните консуматори, напр.отопление на седалките или вътрешноосветление иопитайте отновода стартирате ключа
Ако това не проработи:
• Проверете акумулатора на стартера, и ако е необходимо, го заредете (вижте “Акумулатор” в раздел “8. Поддръжка и направи сам”)
или

• Стартирайте автомобила чрез външен източник (вижте “Стартиране с кабелиот външен източник” в раздел “6. В случай на авария”)
или

• Консултирайте се с INFINITIцентър или квалифициран сервиз

Двигателят може да бъде
стартиран чрез бутона на
превключвателя за
запалване. Ключът не е в
автомобила

Автомобилът е заключен.
• Отключете автомобила иопитайте да стартирате отново автомобила.
Батерията на ключа е изтощена или почти изтощена.
• Проверете батерията на ключа (вижте “Смяна на батерия на вграденодистанционноуправление/интелигентен ключ” в раздел

“8. Поддръжка и направи сам”), и акое необходимосменете.
Ако това не проработи:
• Стартирайте автомобила си с ключа в ключалката за запалване.
Има смущение, предизвиканоот мощен източник на радио вълни.
• Стартирайте автомобила си с ключа в ключалката за запалване.
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Проблем Възможни причини/последствия и решения

Загубили сте ключа си
• Деактивирайте ключа в център на INFINITI или квалифициран сервиз
• Докладвайте незабавно загубата на застрахователите на автомобила
• Ако е необходимо, сменете и ключалките

Загубили сте елемента на
авариен ключ

• Докладвайте незабавно загубата на застрахователите на автомобила
• Ако е необходимо, сменете и ключалките.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Преди даотворите коятои да е врата, винаги
се оглеждайте и избягвайте насрещния тра-
фик.

• За да бъде подпомогнато предотвратяване-
то на опасността от травма или смърт при
случайно задействане на автомобила и/или
неговите системи, включителнои заклещва-
невпрозорцитеилислучайнозадействанена
блокировката на вратите, неоставяйте деца,
лица, нуждаещи от помощ от други или до-
машни любимци без надзор в автомобила.
Освен това, температурата в затворен авто-
мобил в топъл ден може бързо да се повиши
достатъчно, за да предизвика значителна
опасност от травма или смърт на хора и до-
машни любимци.

СИСТЕМАТА ЗА
УСЪВЪРШЕНСТВАНО
ЗАКЛЮЧВАНЕ (модели с десен волан)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Модели, оборудвани със Система за усъвър-
шенстванозаключване:

Неспазването на предупрежденията, описани
по-долу може да доведе до опасни ситуации.
Уверете се,чеактивиранетона системата заусъ-
вършенствано заключване винаги се провежда
безопасно.

• Когатов автомобила има хора, никога не за-
ключвайте вратите с вграденото дистан-
ционно управление. Ако го направите, това
ще ги постави в капан, тъй катосистемата за
усъвършенствано заключване предпазва
вратитеототварянеот вътрешната страна на
автомобила.

• Използвайте бутона на вграденото дистан-
ционно управление “ЗАКЛЮЧВАНЕ”, само
когато виждате пряко автомобила. Това се
прави с цел никой да не бъде хванат в капан
вътре в автомобила при активиране на сис-
темата заусъвършенстванозаключване.

Натискането на бутон “ЗАКЛЮЧВАНЕ” (m )
на вграденото дистанционно управление или
заключването на вратите чрез един от бутоните
за заявка (модели с интелигентен ключ) ще ак-
тивира системата за усъвършенствано заклю-
чване.

След като Системата за усъвършенствано зак-
лючване бъде активирана, никоя от вратите не
може да бъдеотворенаот вътрешната страна на
автомобила. Тази функция предоставя допъл-
нителна безопасност в случай на проникване от
крадец.

Системата за усъвършенствано заключване ще
бъдеосвободена, когато всички врати бъдатот-
ключени чрез вграденото дистанционно упра-
вление или бутон за заявка (модели с интели-
гентен ключ).

Спешни ситуации

Ако системата за усъвършенствано заключване
бъде активирана, докато сте в автомобила, на-
пример поради катастрофа или други неочак-
вани обстоятелства, следвайте инструкциите
по-долу.

Акоавтомобилът бъде заключенотвън, функци-
ята за двойнозаключване се активира стандарт-
но. След това отварянето на вратите отвътре е
невъзможно.Можете да деактивирате функци-
ята за двойнозаключване чрез деактивиране на
вътрешния сензор за движение (вижте “Вътре-
шен сензор за движение (къдетое поставен)” по-
долу в този раздел). Тогава, вратите могат да
бъдатотворениотвътре, след катоавтомобилът
бъде заключен отвън.Можете да отворите зад-
ните врати от вътрешната страна на автомоби-
ла, ако те не са обезопасени чрез ключалки, за-
щитени от деца (вижте “Обезопасяващо заклю-
чване за деца — задни врати” по-долу в този
раздел). Алармената система против кражба се
активира, аковратата бъдеотворенотвътре.Из-
ключете алармата (вижте “Алармена система
против кражба (където е поставена)” по-долу в
този раздел.)

ВРАТИ
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Заключване без активиране на
системата за усъвършенствано
заключване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При напускане на автомобила никога не оста-
вяйте ключа вътре в него.

Заключването на вратите чрез ключалката на
вратата или с електрическия превключвател за
заключване няма да активира системата за усъ-
вършенствано заключване.

ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ С
КЛЮЧ (изтощен акумулатор на автомобила)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• При напускане на автомобила, не оставяйте
ключа в автомобила.

• За да бъде подпомогнато предотвратяване-
то на опасността от травма или смърт при
случайно задействане на автомобила и/или

неговите системи, включителнои заклещва-
невпрозорцитеилислучайнозадействанена
блокировката на вратите, неоставяйте деца,
лица, нуждаещи от помощ от други или до-
машни любимци без надзор в автомобила.
Освен това, температурата в затворен авто-
мобил в топъл ден може бързо да се повиши
достатъчно, за да предизвика значителна
опасност от травма или смърт на хора и до-
машни любимци.

Вратата на водача може да бъде заключена/от-
ключена отвън чрез ключ/авариен ключ, ако
акумулаторът на автомобила е изтощен.

За да заключите вратата, поставете ключа в
ключалката на вратата на водача и гозавъртете
към предницата на автомобила➀.

За да отключите вратата, завъртете ключа към
задната част на автомобила➁.

Вижте “Изваждане на елемента на авариен
ключ” в раздел “5.Проверки и регулиране преди
шофиране” за инструкции поотношение на дос-
тъпа до аварийния ключ на системата на инте-
лигентен ключ.

ВНИМАНИЕ

При отваряне на вратата, ще се активира алар-
мената система (за модели с аларма). За да
спрете алармата, завъртете ключана запалване
в положениеON (Вкл.) или натиснете бутона за
отключване (m ) на вграденотодистанционно
управление.

Инициализиране на системата след
зареждане или смяна на акумулатора
на автомобила

След презареждане или смяна на акумулатора,
трябва да освободите (инициализирате) систе-
мата чрез:

• Поставяне на ключа в превключвателя на за-
палването и завъртането му в положени ON
(Вкл.).

• Отключване на автомобила чрез вградено
дистанционноуправление.

ВЪТРЕШНА РЪКОХВАТКА НА
ВРАТАТА

За да отключите и отворите вратата, вътрешна-
та ръкохватка на вратата➀.

SPA2602Z NPA1476
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За модели с десен волан (със система
за усъвършенствано заключване)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато бъдат активирани двойните ключалки,
вратитенемогатдабъдатотворениотвътре.Хо-
рата, които са в автомобила няма да могат да
излязат, напр. в опасни ситуации. Имаопасност
от травма

Поради тази причина неоставяйте хора без над-
зор в автомобила, най-вече деца, възрастни хо-
ра или хора със специални потребности. Когато
в автомобила има хора не активирайте двойно-
тозаключване.

Акоавтомобилът бъде заключенотвън, функци-
ята за двойнозаключване се активира стандарт-
но. След това отварянето на вратите отвътре е
невъзможно.Можете да деактивирате функци-
ята за двойнозаключване чрез деактивиране на
вътрешния сензор за движение (вижте “Вътре-
шен сензор за движение (къдетое поставен)” по-
долу в този раздел). Тогава, вратите могат да
бъдатотворениотвътре, след катоавтомобилът
бъде заключен отвън.Можете да отворите зад-
ните врати от вътрешната страна на автомоби-
ла, ако те не са обезопасени чрез ключалки, за-
щитени от деца (вижте “Обезопасяващо заклю-
чване за деца — задни врати” по-долу в този
раздел). Алармената система против кражба се
активира, аковратата бъдеотворенотвътре.Из-

ключете алармата (вижте “Алармена система
против кражба (където е поставена)” по-долу в
този раздел.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Акохора (най-вече деца) бъдат изложени на то-
плина или студ за продължителен период от
време, има опасност от сериозни или дори фа-
тални травми. Никога не оставяйте без надзор
хора в автомобила (най-вече деца).

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА
ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВРАТИТЕ

➀ Натиснете, за да отключите

➁ Натиснете, за да заключите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При напускане на автомобила, не оставяйте
ключа в автомобила.

Електрическият превключвател за заключване
на вратите, разположен в перваза на вратата,
можедасеизползвазаедновременнотоотключ-
ване➀ или заключване➁ на всички врати.

ЗАБЕЛЕЖКА

Моделибезсистемазаусъвършенстванозаклю-
чване: Ако вратата бъде отворена ръчно отвъ-
тре, след натискането на бутона “ЗАКЛЮЧВА-
НЕ” (m ) на вграденото дистанционно упра-
вление.

ОБЕЗОПАСЯВАЩО ЗАКЛЮЧВАНЕ
ЗА ДЕЦА — ЗАДНИ ВРАТИ

Ключалките заобезопасяване на деца подпома-
га предотвратяването на случайното отваряне
на вратите,особено, аков автомобила има мал-
ки деца.

Когато превключвателят е в позиция ЗАКЛЮ-
ЧВАНЕ ➁, задната врата може да бъде отво-
рена самоотвън.

NPA1477
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ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДНА ВРАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги проверявайте дали задната врата е
затворена добре, за да предотвратите ней-
нотоотваряне повреме на шофиране.

• Не се движете с отворена задна врата. Това
може да доведе до засмукване на опасните
изгорели газове вътре в автомобила.

• Наблюдавайте децата отблизо, когато са
околоавтомобила, за да ги предпазитеот иг-
ра и заключване вътре в отделението за ба-
гаж, къдетоте могат сериознода се наранят.
Когатоне използвате автомобила, той тряб-
ва да бъде заключен, със затворена задна
врата, и не позволявайте на децата достъп
доключовете на автомобила.

Задаотворите задната врата,първояотключете
чрез една от следните операции, след което на-
тиснете бутона➀.

• Натиснете бутонаm на ключа или интели-
гентния ключ (където е поставен). Вижте
“Функции на ключа” по-горе в този раздел.

• Отключване на всички врати чрез ключа.
За да затворите задната врата, дръпнете я на-
долу, докато тя се заключи сигурно.

ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО
ЗАКЛЮЧВАНЕ

За деактивиране: натиснете и задръжте бутон
➀ в продължение на пет секунди, докато проз-
вучи звуков сигнал.

За активиране: натиснете и задръжте бутон➁ в
продължение на пет секунди, докато прозвучи
звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА

Аконатиснете единияотдватабутонаинечуете
сигнал, съответната настройка вече е избрана.

Автомобилът се заключва автоматично, когато
запалването е включенои колелата се въртят.

Поради тази причина можете да бъдете заклю-
чени, ако:

• Автомобилът се бута.
• Автомобилът се тегли.
• Автомобилът се тества на динамометър.
Можете да активирате и деактивирате автома-
тичната функция за заключване и чрез автомо-
билния информационен дисплей.

NPA1479

NPA1477
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ИМОБИЛАЙЗЕР
Имобилайзерът предотвратява стартиранетона
вашия автомобил без правилния ключ.

• За активиране с ключ: извадете ключа от
ключалката за запалване.

• За активиране с интелигентен ключ: изклю-
чете запалването и отворете вратата на во-
дача.

• За деактивиране: включете запалването.
При напускане на автомобила, винаги вземайте
ключа със себе си и заключвайте автомобила.
Автомобилът може да бъде стартиран от всеки,
ако в автомобила бъде оставен валиден ключ.

ЗАБЕЛЕЖКА

Имобилайзерът винаги е деактивиран, когато
запалите двигателя.

АЛАРМЕНА СИСТЕМА ПРОТИВ
КРАЖБА (където е поставена)

За задействане: заключете автомобила с ключ
или с интелигентен ключ.Индикаторната лампа
➀ мига. Алармената система се задейства след
около 15 секунди.

За освобождаване: отключете автомобила с
ключ или с интелигентен ключ.

или

Поставете ключа в превключвателя за запалва-
не.

Задейства се визуална и звукова аларма, ако
алармената система е включена и бъде отворе-
на:

• Врата.
• Автомобил с елемент на авариен ключ.
• Задна врата.
• Преден капак.

За изключване на алармата с ключ: натиснете
бутонm илиm на ключа. Алармата се из-
ключва

или

Автомобили с бутон на превключвателя за за-
палване:

• Отстранете бутона на превключвателя за за-
палване от ключалката за запалване (вижте
“Бутон на превключвателя за запалване (къ-
дето е поставен)” в раздел “5. Стартиране и
шофиране”).

• Поставете ключа в ключалката за запалване.
Алармата спира.

За да изключите алармата с помощта на инте-
лигентния ключ:

• Хванете външната дръжка на врата. Ключът
трябва да бъде извън автомобила.Алармата
спира.

или

• Натиснете бутона на превключвателя за за-
палване на таблото.Ключът трябва да бъде в
автомобила.

Алармата не се изключва, дори и да затворите
отворената врата, която я е активирала.

ЗАЩИТА СРЕЩУ ТЕГЛЕНЕ (където е
поставена)

Задейства се звукова и визуална аларма, ако
ъгълът на наклон на автомобила бъде проме-
нен, докато е задействана защита срещу тегле-

NIC2750

СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ (къдетое
поставена)
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не. Това може да се случи, ако, например, авто-
мобилът бъде повдигнат на крикот едната стра-
на.

Активиране

Уверете се, че вратите и задната врата са затво-
рени. Само тогава се активира защитата срещу
теглене.

Заключете автомобила с ключ или с интелиген-
тен ключ. Защитата срещу теглене се активира
след приблизително60 секунди.

Изключване

Отключете автомобила с ключ или с интелиген-
тен ключ.

или

Поставете ключа в ключалката за запалване.
Защитата срещу теглене се изключва автома-
тично.

Деактивиране

1. Извадете ключаот превключвателя за запал-
ване иотворете вратата на водача.

2. Натиснете бутон➀.Индикаторната лампа➁
светва за кратко.

3. Заключете автомобила с ключ или с интели-
гентен ключ.

Защитата срещу теглене се активира.

Защитата срещу теглене остава деактивирана,
докато:

• Автомобилът бъде отключенотново.
и

• Бъдеотворена и затворена врата.
и

• Автомобилът бъде заключенотново.
За да се предотврати фалшива аларма, деакти-
вирайте защитата срещутеглене, акозаключите
автомобили, и ако:

• той се транспортира.
• бъде натоварен на ферибот или автовоз.
• е паркиран на подвижна повърхност, напр.
гараж с променливи нива.

ВЪТРЕШЕН СЕНЗОР ЗА
ДВИЖЕНИЕ (където е поставен)

Когатовътрешният сензор за движение бъде ак-
тивиран се задейства визуална и звукова алар-
ма, ако във вътрешността на автомобила бъде
отчетено движение. Това може да се случи, на-
пример, ако някой се пресегне във вътрешност-
та на автомобила.

Активиране

1. Уверете се, че:

• Страничните прозорци са затворени.
• Няма предмети, напр. талисмани,окачени
на огледалото за задно виждане или на
дръжките, разположени поперваза на по-
крива.

Това ще предотврати фалшивите аларми.

2. Уверете се, че вратите и задната врата са за-
творени. Само тогава се активира вътрешни-
ят сензор.

3. Заключете автомобила с ключ или с интели-
гентен ключ.

Вътрешният сензор за движение се активира
следоколо30 секунди.

NIC2643
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Изключване

Отключете автомобила с ключ или с интелиген-
тен ключ.

или

Поставете ключа в ключа в ключалката за за-
палване.

Вътрешният сензор за движение се изключва
автоматично.

Деактивиране

1. Отстранете ключа от превключвателя за за-
палване иотворете врата на водача.
или
Автомобили с бутон на превключвателя за
запалване: изключете двигателя с помощта
на бутона на превключвателя за запалване и
отворете врата на водача.

2. Натиснете бутон➀.Индикаторната лампа➁
мига бързо няколко пъти.

3. Заключете автомобила с ключ или с интели-
гентен ключ.

Вътрешният сензор за движение се деактивира.

Вътрешният сензор за движениеостава деакти-
виран, докато:

• Автомобилът бъде отключенотново.
и

• Бъдеотворена и затворена врата.
и

• Автомобилът бъде заключенотново.
За предотвратяване на фалшива аларма, деак-
тивирайте вътрешния сензор за движение, ако
заключите автомобила и:

• в него се намират хора или животни.
• Страничните прозорциостават отворени.
ЗАБЕЛЕЖКА

Само за модели с десен волан: Вашият автомо-
бил еоборудван сфункция за двойнозаключва-
не. Вратите не могат да бъдат отворени от въ-
трешносттанаавтомобила,акотойбъдезаклю-
чен с ключ (вижте “Вътрешен сензор за
движение (където е поставен)” по-долу в този
раздел). Деактивирайте вътрешния сензор за
движение, преди да заключите автомобила с
ключ. Тогава, вратите могат да бъдат отворени
отвътре, след катоавтомобилът бъде заключен
отвън с ключ.

ОТВАРЯНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА
КАПАКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Определени компоненти в двигателнотоот-
деление могат да бъдат много горещи, напр.
двигателя, радиатора и части на системата
за отработени газове. Имаопасност от трав-
ма при достъп до двигателното отделение.
Доколкото е възможно, оставете двигателя
да сеохлади и докосвайте самокомпоненти-
те, коитосаописани в следните инструкции.

• Когато капакът бъде отворен и чистачките
работят, можете да бъдете наранени от съе-
диненията на чистачките. Има опасност от
травма. Винаги изключвайте чистачките на
преднотостъкло, преди даотворите капака.

ВНИМАНИЕ

Уверете се, че чистачките не са изправени от
преднотостъкло.В противен случай,можете да
повредите чистачките или капака.

1. Уверете се, че чистачките са изключени.

NIC2642

ОСВОБОЖДАВАНЕНА КАПАК
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2. Дръпнете лоста за освобождаване на капака
➀, разположен под приборния панелот стра-
ната на водача; капакът лекощеотскочи.

3. Натиснете лоста➁в предната част на капака
наляво с върха на пръстите си и повдигнете
капака.

4. Вмъкнетеопорния прът➂ в леглото➃, в до-
лната част на капака.

5. При затваряне на капака, върнете опорния
прът на първоначалното му място➄, бавно
спуснете капака до достигане на разстояние
от 20 – 30 см (8 – 12 инча) над ключалката за
капак и го пуснете да падне. Уверете се, че
капакът е фиксиран добре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги проверявайте дали капакът е затворен и
заключен добре, за да предотвратите неговото
отваряне по време на шофиране. Автомобилът
трябва да се използва самос добре затворен ка-
пак.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Горивотое изключителнозапалимои високо
експлозивно при определени условия.Може
да се изгорите или сериозно да се нараните,
акосе използва погрешноили сеотнасяте не-
правилнос него. Винаги спирайте двигателя,
не пушете и неоставяйтеоткритогън или ис-
кри близо до автомобила, докато го допъл-
вате.

• Горивотоможе да е под налягане. Завъртете
капачката на половин оборот и изчакайте
“съскането” да спре, за да се предпазите от
пръскането навън и възможността да се на-
раните. След това свалете капачката.

• За смяна, използвайте само оригинална ка-
пачка за резервоар. Тя има вграден предпа-
зен клапан, който е необходим за правилна-
та работа на горивната система и система за
контрол на емисиите. Неподходящата ка-
пачка може да предизвика сериозна повре-
да или дори нараняване.

NDI1603

NDI1627

NDI1605

КАПАКНА РЕЗЕРВОАР
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ОТВАРЯНЕ НА КАПАЧКАТА ЗА
ПЪЛНЕНЕ С ГОРИВО

За даотворите капака на резервоара за гориво,
го отключете чрез една от следните операции,
след това натиснете дясната страна на капака
➀.

• Натиснете превключвателя за поискване на
дръжката на вратата с интелигентния ключ,
който носите със себе си.

• Натиснете бутона “UNLOCK” m на Инте-
лигентния ключ.

• Натиснете електрическия превключвател за
ключалката на вратата на позиция m
“UNLOCK”.

За да затворите капачката на резервоара за го-
риво, затворете я докато не се заключи. За да
заключите капачката на резеровара за гориво,
заключете автомобила чрез интелигентния
ключ.

КАПАЧКА НА РЕЗЕРВОАР
Завъртете капачката на резервоара обратно на
часовниковата стрелка, за да я освободите. За
да затегнете, завъртете капачката по часовни-
ковата стрелка, докатощракне веднъж.

Докатодопълвате, сложете капачката на резер-
воара на държача на капачката➁.

ВНИМАНИЕ

Акоразлеете горивопокаросерията на автомо-
била, изплакнете с вода, за да избегнете повре-
да на боята. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не регулирайте волана по време на шофиране.
Можете да загубите контрол над автомобила и
да предизвикате инцидент.

Освободете заключващия лост➀, както е пока-
зано, и регулирайте волана до желаната пози-
ция (нагоре или надолу➁, напред или назад➂).
Натиснете силно заключващия лост обратно на
място, за да фиксирате волана на място.

NPA1482

NPA1481

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулирайте положението на всички огледала,
преди да тръгнете. Не регулирайте положение-
тонаогледалата,докатошофирате, за даможе-
те да отделите пълното си внимание на работа-
та на автомобила.

ВЪТРЕШНООГЛЕДАЛО ЗА ЗАДНО
ВИЖДАНЕ

Придържайки вътрешното огледало за задно
виждане, регулирайте ъглите на огледалото до-
като постигнете желаното положение.

ВЪНШНИ ОГЛЕДАЛА ЗА ЗАДНО
ВИЖДАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не докосвайте външнитеогледала за
задно виждане, докато се движат. Това би
моглода прещипе пръстите ви или да повре-
диогледалото.

• Никога не карайте автомобила с прибрани
външниогледала за задновиждане. Това на-
малява задната видимост и може да доведе
допроизшествие.

• Предметите, които виждате във външното
огледалосапо-близко,отколкотоизглеждат
(къдетое поставено).

• Размерите на картината и разстоянието във
външнитеогледала не са действителни.

Регулиране

Дистанционнотоуправление на външните огле-
дала за задно виждане работи, когато ключа на
запалването е в положениеACC илиON.

1. Завъртете превключвателя, за да изберете
лявото➀ или дясното➁огледало.

2. Регулирайте всяко огледало, докато постиг-
нете желаното положение➂.

Когатоогледалата са замъглени

Външните огледала за задно виждане ще бъдат
подгрети, когато бъде задействана функцията
на нагревателя на задното стъкло.

Сгъване

Ръчен тип (къдетое поставен):

Приберете външното огледало за обрано виж-
дане, като го бутнете назад към автомобила.

Тип с дистанционноуправление (къдетое
поставен):

Дистанционнотоуправление на външните огле-
дала за задно виждане работи, когато ключа на
запалването е в положениеACC илиON.

Натиснете за кратко бутон ➀. И двете външни
огледала ще се приберат или ще се разтегнат.

ВНИМАНИЕ

Непрекъснатото натискане на превключвателя
за прибиране на външните огледала за задно
виждане, може да доведе до спиране на него-

SPA2447Z NIC2636
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вата работа. За да възстановите работата на
превключвателя, завъртете превключвателя в
неутралноположение (междуОТВОРЕНОиЗА-
ТВОРЕНО), преди да регулирате положението
наогледалата.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Уверете се, че външнитеогледала са изваде-
ни изцяло, когатошофирате.Впротивен слу-
чай те могат да вибрират.

• Акосе движите със скорост, по-високаот 47
км/ч, няма да можете да приберете външ-
нитеогледала.

Прибиране — автоматично прибиране
(където е поставено)

Външнитеогледала сеотварят автоматично, ко-
гатобъде включенозапалванетоили когатовра-
тите на автомобила бъдат отключени. Използ-
вайтеопцията [Fold mirrors in when locking] (При-
биране на огледалата при заключване), в
менюто [CONVENIENCE] (УДОБСТВО) на авто-
мобилния информационен дисплей, за да опре-
делите, че огледалата трябва да бъдат автома-
тично сгънати и разгънати. Функцията за авто-
матично прибиране може да бъде и изключена.
Виж “Включване/изключване на функция [Fold
mirrors in when locking] (Сгъване наогледала при
заключване)” в раздел “2.Прибори и средства за
управление”.

Акоопцията [Fold mirrors in when locking] (При-
биране наогледалата при заключване) бъде ак-
тивирана в автомобилния информационен дис-
плей:

• Външните огледала се прибират автоматич-
но, в момента, в който заключите автомоби-
лаот външната страна.

• Външнитеогледала се разгъват,отновоавто-
матично, в момента, в койтоотключите авто-
мобила и след това отворите вратата на во-
дача или вратата на пътника отпред.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако външните огледала са прибрани ръчно, не
се разтягат.

Външнотоогледало е бутнато извън
позиция

Аковъншнотоогледалое бутнатоизвън позиция
(напред или назад), действайте по следния на-
чин:

• Автомобили без огледала с електрическо
сгъване: ръчнопреместете огледалото в пра-
вилната позиция.

• Автомобили с външни огледала с ръчно сгъ-
ване: натиснете и задръжте бутона за сгъва-
не на огледала ➀, докато чуете щракване и
огледалото заеме своята позиция. Корпусът
на огледалотоотново е зацепен и можете да
регулирате външнитеогледала пообичайния
начин.
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Позиция за паркиране на външното
огледалоот страната на пътника
отпред (където е поставено)

Функцията за позиция за паркиране на външ-
нотоогледалоот страната на пътника е налична
само, акоавтомобилът еоборудван с пакет “Па-
мет”.

➀ Бутон за външноогледалоот лявата страна.

➁ Бутон за външноогледалоот дясната
страна.

➂ Бутон за регулиране.

➃ Бутон за запаметяванеM.

Настройка и съхранение на позиция за
паркиране при използване на задна предавка:

Можете да насочите страничното огледало от
страната на пътника така, че да можете да виж-
дате задната гума от тази страна, в момента, в
който задействате задна предавка. Можете да
съхраните тази позиция.

1. Уврете се, че автомобилът е неподвижен.

2. Поставете превключвателя за запалване в
положениеON (Вкл.).

3. Натиснете бутон ➀ (RHD) или ➁ (LHD) за
външноогледалоот страната на пътника от-
пред.

4. Преминете на ръчна скорост.Външнотоогле-
дало от страната на пътника отпред се пре-
мества до предварително зададената пози-
ция.

5. Използвайте бутон за регулиране➂ за коре-
кцияна външнотоогледало.Въввъншнотоог-
ледало трябва да виждате задното колело и
бордюра. Позицията за паркиране се съхра-
нява.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Ако преместите трансмисията в друга пози-
ция, външнотоогледалоот страната на път-
ника отпред се връща в позиция за движе-
ние.

• Аков момента е избраноогледалотоот стра-
ната на водача, огледалото от страната на
пътниканямадасепремести,когатобъдеза-
действана предавка за заден ход.

Настройка и съхранение на позиция за
паркиране чрез бутон за памет:

Можете да насочите страничното огледало от
страната на пътника така, че да можете да виж-
дате задната гума от тази страна, в момента, в

който задействате задна предавка. Тази
настройка може да бъде съхранена чрез бутон
за памет М➃.

1. Уврете се, че автомобилът е неподвижен.

2. Поставете превключвателя за запалване в
положениеON (Вкл.).

3. Натиснете бутон ➁ за външно огледала от
страната на пътника отпред.

4. Преминете на ръчна скорост.Външнотоогле-
дало от страната на пътника отпред се пре-
мества до предварително зададената пози-
ция.

5. Използвайте бутон за регулиране➂ за коре-
кцияна външнотоогледало.Въввъншнотоог-
ледало трябва да виждате задното колело и
бордюра.

6. Натиснете бутон за запаметяванеM ➃ и ед-
на от стрелките на бутона за регулиране➂ в
рамките на три секунди.Позицията за парки-
ране се запаметява, ако външното огледало
не се движи.

7. Ако огледалото излезе от своята позиция,
повторете стъпките.

Извикване на съхранена позиция за паркиране:

1. Поставете превключвателя за запалване в
положениеON (Вкл.).

2. Регулирайте външното огледало от страната
на пътника отпред чрез съответния бутон.

NIC2639
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3. Преминете на ръчна скорост.Външнотоогле-
дало от страната на пътника отпред се пре-
мества до предварително съхранената пози-
ция.

Външното огледало от страната на пътника от-
пред се премества дообратнов своята първона-
чална позиция:

• В момента, в който надвишите скорост от 15
км/ч.

• Следоколодесет секунди, следкатостеосво-
бодили задна скорост.

• Ако натиснете бутон ➀ за външно огледала
от страната на водача.

АВТОМАТИЧНИ
НЕЗАСЛЕПЯВАЩИОГЛЕДАЛА
(където е поставено)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Електролитът може да изтече, ако стъклото на
автоматичните незаслепяващиогледала се счу-
пи. Електролитът е опасен и предизвиква драз-
нене.Тойне трябвада влиза в контакт с кожата,
очите, дихателните органи или дрехите, или да
бъде гълтан.Имаопасностот травма.

Аковлезете в контакт с електролита, съблюда-
вайте следните правила:

• Незабавноизплакнете електролитаот кожа-
та си с вода.

• Незабавно и добре изплакнете електролита
оточите си чрез чиста вода.

• Акоелектролитът бъде погълнат, незабавно
изплакнете добре устата си. Не предизвик-
вайте повръщане.

• Ако електролитът влезе в контакт с кожата
илиочите, или бъде погълнат, незабавнопо-
търсете медицинска помощ.

• Незабавносменете дрехите си, коитоса били
в контакт с електролита.

• В случайна поява на алергична реакция, не-
забавнопотърсете медицинска помощ.

Огледалото за задно виждане и външнотоогле-
дало автоматично преминават в режим против
заслепяване, ако запалването бъде включени и
светлината от фарове удари сензора в огледа-
лото за задно виждане.

Огледалата не преминават в режим против зас-
лепяване, ако бъде задействана задна скорост,
или акобъде включено вътрешнотоосветление.

ДАМСКООГЛЕДАЛО

За да използвате предното дамскоогледало➂,
дръпнете надолу слънцезащитния сенник ➀ и
вдигнете капачето➃.

NIC2676
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ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Акооставите деца без надзор в автомобила, те
може да успеят да въведат автомобила в дви-
жение, аконапример:

• Освободете спирачката при паркиране.
• Превключете автоматичната трансмисия,
като я преместите от позиция Р (Паркиране)
или превключете ръчната трансмисия в неу-
трална позиция.

• Стартирайте двигателя.
Освен това, те могат да задействат оборудва-
нето в автомобила и се заклещят.Имаопасност
от инцидент и травма.

За да бъде подпомогнатопредотвратяванетона
опасността от травма или смърт при случайно
задействаненаавтомобилаи/илинеговите сис-
теми, неоставяйте деца, лица, нуждаещиот по-
мощот други или домашни любимци без надзор
в автомобила. Освен това, температурата в за-
творен автомобил в топъл ден може бързода се
повишидостатъчно, задапредизвиказначител-
на опасност от травма или смърт на хора и до-
машни любимци.

Функциятанаелектрическата спирачкаприпар-
киране зависи от бордовото напрежение. Ако
бордовото напрежение е ниско или има неиз-
правност в системата, активирането на освобо-
дената спирачка при паркиране. Ако това стане:

• Паркирайте автомобила самона равномясто
и го подсигурете, за да предотвратите него-
вото самоволнопотегляне.

• Автомобили с автоматична трансмисия:
превключете автоматичната трансмисия в
положение Р (Паркиране).

• Автомобили с ръчна трансмисия: преминете
на първа предавка.

• Свържете се с INFINITIЦентър или квалифи-
циран сервиз.

Освобождаването на задействана спирачка при
паркиране може да е невъзможно, ако бордо-
вотонапрежение е прекаленонискоили има не-
изправност в системата. Свържете се с INFINITI
Център или квалифициран сервиз.

Електрическата спирачка при паркиране из-
вършвафункционалнапроверкаврегулярниин-
тервали, когатодвигателят е изключен.Чуващи-
те се шумове са обичайни.

РЪЧНО
ЗАДЕЙСТВАНЕ/
ОСВОБОЖДАВАНЕ

Електрическата спирачка при паркиране може
да бъде задействана или освободена чрез за-
действането на ръкохватката за спирачка при
паркиране➀.

За задействане: Натиснете ръкохватката➀.

NPA1485

Ляв волан

NPA1486

Десен волан

СПИРАЧКАПРИПАРКИРАНЕ

3-22 Проверки и регулиране преди шофиране



Когато бъде задействана електрическата спи-
рачка при паркиране, червената индикатора
лампаm в комбинирания прибор светва.

Електрическата ръчна спирачка може да бъде
действана и когато превключвателят за запал-
ване е в положени OFF (Изкл.) или ключът е из-
ваден.

За освобождаване: С превключвател за запал-
ване, поставен в положениеON (Вкл.), дръпнете
ръкохватката➀.

Преди да започнете да шофирате се уверете, че
предупредителната лампа за спирачкаm е из-
гаснала. За допълнителна информация вижте
“Предупредителни лампи, индикаторни лампи и
звукови сигнали” в раздел “2. Прибори и сред-
ства за управление”.

Електрическата спирачка при паркиране може
да бъдеосвободена само, когатопревключвате-
лят за запалване е в положениеON (Вкл.).

АВТОМАТИЧНО ЗАДЕЙСТВАНЕ
(автомобили с автоматична трансмисия)

Електрическата спирачка за паркиране се
включва автоматично, ако интелигентният пар-
кинг асистент (където е поставен) задържа ав-
томобила неподвижен.

Червената индикатора лампаm в комбинира-
ния прибор светва.

Електрическата спирачка при паркиране не се
задействаавтоматично,акодвигателятеизклю-
чен от функцията ECO стоп/старт

АВТОМАТИЧНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
Електрическата спирачка при паркиране може
да бъде освободена автоматично само при ав-
томобили с автоматична трансмисия.

Електрическата спирачка при паркиране на ва-
шия автомобил се освобождава автоматично,
когато бъдат изпълнени следните условия:

• Дали двигателят работи.
• Трансмисията е в позицияD (Шофиране) или

R (Назад).

• Предпазният колан е затегнат.
• Натиснете педала на газта.
Ако трансмисията е в позиция R, задната врата
трябва да бъде затворена.

Акопредпазният ви колан не е поставен, трябва
да бъдат изпълнени следните условия за авто-
матичноосвобождаване на електрическата спи-
рачка при паркиране:

• Вратата на водача да е затворена
• Позицията на трансмисията е сменена, и тя
вече не е P (Паркиране) или сте шофирали
със скорост по-висока от 3 км/ч.

Уверете се, че не натискате педала на газта не-
волно. В противен случай, спирачката при пар-
киране ще бъде освободена и автомобилът ще
започне да се движи.

АВАРИЙНОСПИРАНЕ
Автомобилът също така може да бъде спрян в
случай на авария чрез електрическата спирачка
при паркиране.

Докато шофирате, натиснете ръкохватка ➀ на
електрическата спирачка при паркиране. Авто-
мобилът е спрян, докато държите ръкохватката
➀ на електрическата спирачка при паркиране
натисната. Колкото по-дълго време не натисна-
та ръкохватката на електрическата ръчна спи-
рачка➀, толкова по-голяма е спирачната сила.

Повреме на спиране:

• Прозвучава звуково предупреждение.
• Появява се съобщението [Release parking

brake] (Освободете спирачката при паркира-
не).

• Червената индикатора лампаm в комбини-
рания прибор мига.

Когатоавтомобилът спренеподвижно, се задей-
ства електрическата ръчна спирачка.
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Направете справка в Наръчника на собственика
на INFINITI InTouch, койтовключва следната ин-
формация:

• Централен мултифункционален контролен
панел и превключвател на волана

• Аудио система
• Телефонна система за свободни ръце

Bluetooth®

• INFINITI InTouch Приложения

• Infiniti InTouch услуги (където са поставени)

• Навигационна система (където е поставена)

• Гласово разпознаване
• Информация и настройки, видими в Infiniti

InTouch

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Ненастройвайтеконтролнитебутонинадис-
плея, контролните бутони на отоплението и
климатика, и не настройвайте аудио систе-
мата докатошофирате, така че пълнотовни-
мание да бъде насоченокъм работата на ав-
томобила.

• Ако забележите, че чужди тела са проник-
нали в системния хардуер, или е разлята теч-
ност върху системата, или забележите дим
или пари да излизат от системата, или други
нехарактерни прояви, спрете използването
на систематаи се свържете с INFINITIЦентър
или квалифициран сервиз. Игнорирането на
тезиобстоятелства може да доведе доинци-
денти, възникване на пожар или електриче-
скиудар.

• Не разглобявайте и не модифицирайте тази
система. Това може да доведе доинциденти,
възникваненапожарилиелектрическиудар.

• Паркирайте автомобила на безопасномясто,
вдигнете спирачката за паркиране, за да ви-
дите образите върху екрана на предния цен-
трален дисплей.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте системата, когато двигате-
лят не работи, за да предотвратите разреж-
данетона акумулатора.

• Стъкленият екран на течно кристалния дис-
плей може да бъде счупен при удар с твърд

или остър предмет. Ако стъклото на екрана
се счупи, не гопипайте. Това може да доведе
донараняване.

НАРЪЧНИКНА СОБСТВЕНИКАНА
INFINITI INTOUCH

ПРЕДПАЗНИМЕРКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ

4-2 Екран на дисплея,отопление и климатик, и аудиосистема



jA Дисплей на монитора за задно виждане

jB INFINITI контролер

jC Бутон <MENU> (МЕНЮ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на предупрежденията и инструк-
циите за правилна употреба на Монитора за
задновиждане може да доведе досериозни на-
ранявания или смърт.

• Мониторът за задно виждане е удобство, но
нее заместителнаправилнотоуправлениена

автомобила, когато шофирате назад. Преди
да задвижите автомобила винаги гледайте
през прозорците и проверявайте вогледала-
та, за да сте сигурни, че е безопасноза прид-
вижване. Винаги карайте назад бавно.

• Системата е проектирана да подпомага шо-
фьора, като му показва големи неподвижни
предмети директно зад автомобила с оглед
предотвратяване повреждането на автомо-
била.

• Водещата линия за дистанция и линията за
ширина на автомобила, следва да бъде из-
ползвана само за справка, когато автомоби-
лът е върхуравна павирана повърхност.Раз-
стоянието, което се вижда на монитора е са-
мо за справка и може да е различно от
действителното разстояние между автомо-
била и показванитеобекти.

ВНИМАНИЕ

Не драскайте лещите на камерите, когато чис-
тите прах или снягот тях.

Системата на монитора за околно виждане ав-
томатичнопоказва заден изглед на автомобила,
когато скоростният лост бъде поставен в поло-
жение R (Назад). Когато активирате Монитора
за задновиждане, иконите и съобщенията може
да бъдат показани незабавно.

Всеоще можете да слушате радио, докатофунк-
цията на монитор за задно виждане е активна.

NSD627
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За да покаже заден изглед на автомобила, сис-
темата на монитор за задно виждане използва
камера, разположена точно над задната табела
с номер на автомобила➀.

РАБОТА НА СИСТЕМАТА ЗА
ЗАДНО ВИЖДАНЕ
При превключвател на запалването в положе-
ниеON (ВКЛ.), преместете скоростния лост към
позиция R (Заден ход), за да работите с мони-
тора заоколновиждане. КогатоактивиратеМо-
нитора за задно виждане, иконите и съобщени-
ята може да бъдат показани незабавно.

КАК ДА РАЗЧИТАТЕ
ПОКАЗВАНИТЕ ЛИНИИ
На монитора се визуализират водещите линии,
коитоуказват широчината на автомобила и раз-
стояниетодообектите поотношение линията на
бронятаjA .

Водещи линии за дистанция:

Показват разстоянията от бронята на автомо-
била.

• Червена линия➀: приблизително. 0,5 м (1,5
ft)

• Жълта линия➁: приблизително. 1 м (3 ft)

• Зелена линия➂: приблизително. 2 м (7 ft)

• Зелена линия➃: приблизително. 3 м (10 ft)

Водещи линии за ширина на автомобила➄:

Показват ширината на автомобила, когато ка-
рате назад.

Проекции наочакваната траектория➅:

Когато карате назад вижте проекциите на очак-
ваната траектория. Проекциите на очакваната
траектория ще бъдат показани върху монитора,
когато скоростния лост е в положение R (На-
зад), а воланът е завъртян.Проекциите наочак-
ваната траектория ще се преместват в зависи-
мостот това, доколковоланът е завъртян и няма
дабъдат показвани,докатоволанът е в неутрал-
ноположение.

Ширината на автомобила, направляващите ли-
нии и проекциите на очакваната траектория са
по-широкиот действителната ширина и курс.

РАЗЛИКАМЕЖДУ ОЧАКВАНОИ
РЕАЛНО РАЗСТОЯНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показаните водещи линии и техните местопо-
ложения на земята служат за самоза приблизи-
телна справка. Предметите по наклонени наго-
ре или надолу повърхности или стърчащите
обекти, реално, ще бъдат разположени на раз-
стояния, различаващи се от тези, показани на
монитора,спрямоводещителинии (вижтеилюс-
трациите). Когатосе съмнявате,обърнете се на-
зад иогледайтеобектите при придвижванетоси
на заден ход или спрете и излезте от автомоби-
ла, за да видите разположението на обектите
зад автомобила.

NAA1688 SAA1896Z
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Когато карате назад нагоре по стръмен
склон

Когатокаратеназадавтомобиланагорепохълм,
водещите линии за дистанция и за ширината на
автомобила са показани по-близкоот действи-
телноторазстояние. Забележете, че всекиобект
върху хълма, който се вижда в монитора е по-
далече,отколкото изглежда.

Когато карате назад надолу по стръмен
склон

Когато карате назад автомобила надолу по
хълм, водещите линии за дистанция и за шири-
ната на автомобила са показани по-далече от
действителноторазстояние.Забележете, че все-
ки обект върху хълма, който се вижда в мони-
тора е по-близо,отколкото изглежда.

Когато карате назад близо до стърчащ
обект

Проекции наочакваната траектория на дисплея
jA докосват обекта. Все пак, автомобилът може да
удари обекта, ако той се простира над действител-
ния курс на движение.

NAA1675 NAA1676 SAA1923

Екран на дисплея,отопление и климатик, и аудиосистема 4-5



Когато карате назад зад стърчащобект

ПоложениетоjC се показва по-далече, отколкото
положениетоjB надисплея.Ивсепак,положението
jC действително се намира на същото разстояние,
както положение jA . Автомобилът може да удари
предмета, когато се придвижвате назад към поло-
жениеjA , ако предметът се простира над действи-
телния курс на движение.

КАК ДА ПАРКИРАТЕ ПО
ПРОЕКЦИЯ НА ОЧАКВАНА
ТРАЕКТОРИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Акогумите бъдат подменени с различен раз-
мер гуми, то проекциите на очакваната тра-
екториянаавтомобиламожеданебъдатпо-
казвани правилно.

• На покрит със сняг или хлъзгав път, може да
имаразликамеждупроекциитенаочаквана-
та траектория на автомобила и действител-
ната траектория на автомобила.

• Показваните линии ще изглежда, че клонят
леко надясно, тъй като камерата за задно
виждане не е инсталирана в центъра на зад-
ната част на автомобила.

• Ако акумулаторът е разкачен или изтощен,
проекциятанаочаквана траекторияможеда
бъде изобразена неправилно. Ако това се
случи, изпълнете следните процедури:

– Завъртете воланаоткрай докрай, при ра-
ботещ двигател.

– Карайте автомобила по прав участък по-
вечеот 5 минути.

• Когатоволанът е завъртянприположениена
ключа на запалването в позицияAcc, проек-
циитенаочакванатраекторияможедасеви-
зуализират неправилно.

Ширината на автомобила, и проекциите на оч-
акваната траектория са по-широки от действи-
телната ширина и курс.

1. Визуално проверете дали пространството за
паркиране е свободноот препятствия, преди
да паркирате автомобила.

2. Задният изглед на автомобила е показано
върху екрана,jA както е показано, когато ско-

SAA1980 SAA1897
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ростният лост е преместен в положение R (На-
зад). КогатоактивиратеМонитора за задновиж-
дане, иконите и съобщенията може да бъдат по-
казани незабавно.

3. Подкарайте автомобила бавноназад и мане-
врирайте с волана, така че проекциите наоч-
акваната траекторияjB да влязат в простран-
ството за паркиранеjC .

4. Когато задницата на автомобила навлиза в
зоната за паркиранеjC , маневрирайте с вола-
на, за да направите така, че направляващите ли-
нииjD да са успоредни с мястото за паркиране
jC .

5. Когато автомобилът е паркиран изцяло в
пространството, натиснете бутон Р (Парки-
ране) и задействайте спирачката за паркира-
не.

SAA1898
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jA Клавиш [Settings] (Настройки)

jB Бутон <MENU> (МЕНЮ)

НАСТРОЙКИ НАМОНИТОР ЗА
ЗАДНО ВИЖДАНЕ
НастройкитенаМонитора за задновижданемо-
гат да бъдат сменени чрез следната процедура.

1. Натиснете бутон <MENU> (Меню) jB на
INFINITI контролера и докоснете [Settings] (На-
стройки) jA в автомобилния информационен дис-
плей.

2. Докоснете [Camera]/[Display] (Камера/Дис-
плей)

ЗАБЕЛЕЖКА

Настройката [Display] (Дисплей) е налична са-
мо, когато на дисплея бъде показан екрана на
камерата.

Налични настройки

Дизайнът и елементите, визуализирани на екра-
на може да се различават в зависимостот моде-
лите.

[Camera]-[Predictive Course Lines] (Камера-
проекции наочаквана траектория):

Когато този елемент е включен, проекцията на
очакваната траектория ще бъде показана върху
екрана за обратно виждане, когато скоростния
лост е в положение R (Назад).

[Display]- [Brightness] (Дисплей-Яркост):

Регулирайте настройките на дисплея с докос-
ване на [+]/[-].

NSD628
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[Display]- [Contrast] (Дисплей-Контраст):

Регулирайте настройките на дисплея с докос-
ване на [+]/[-].

[Display]- [Black level] (Дисплей-Нивона
черното):

Регулирайте настройките на дисплея с докос-
ване на [+]/[-].

[Display]- [Tint] (Дисплей-Нюанс):

Регулирайте настройките на дисплея с докос-
ване на [+]/[-].

[Display]- [Colour] (Дисплей-Цвят):

Регулирайте настройките на дисплея с докос-
ване на [+]/[-].

[Display]- [Default settings] (Дисплей-
Настройки поподразбиране):

Връща настройките по подразбиране.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СИСТЕМАТА
ЗА ЗАДНО ВИЖДАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По-долу са описани системните ограничения за
монитора за задно виждане. Ако автомобилът
не бъде управляван в съответствие с тези сис-
темиограничения, товаможедадоведедосери-
озни травми или смърт.

• Системата не може да елиминира напълно
мъртвите точки и може да не покаже всеки
предмет.

• Зоните под бронята на автомобила и под
външните ръбове на бронята на автомобила
немогатдабъдатвиденинамониторазазад-
но виждане поради ограниченията в обхвата
му. Системата няма да покаже малките
предмети под нивото на бронята на автомо-
била и може да не покаже предмети, нами-
ращи се близодобронята на автомобила или
на земята.

• Обектите, коитовиждате в монитора за зад-
новиждане се различаватот действителните
като размери и разстояние, тъй като се из-
ползват широкоъгълни лещи.

• Когато предметите са визуализирани в мо-
нитора за задновиждане, изглеждат визуал-
нопротивоположни, за разликаот гледането
им във вътрешното огледало за задно виж-
дане и външнитеогледала.

• Използвайте показваните линии само за
справка. Линиите се влияят многоот броя на
пътниците, нивото на горивото, положение-
то на автомобила, състоянието и качеството
на пътя.

• Винаги се уверявайте, че задната врата е
плътнозатворена, когатокарате назад.

• Непоставяйте нищовърхукамерата за задно
виждане. Камерата за задно виждане е ин-
сталирана над табелата с номера.

• Когатомиете автомобила с вода под високо
налягане (пароструйка), внимавайте да не
пръскате около камерата. В противен слу-

чай, в камерния блок може да проникне во-
да, коетода предизвика конденз върхуобек-
тива, неизправност, възникване на пожар
или електрическиудар.

• Не удряйте камерата. Тя е прецизен инстру-
мент. В противен случай, тя може да спре да
функционира или да предизвика повреда,
коятода доведе довъзникване на пожар или
електрическиудар.

Следват работните ограничения и те не пред-
ставляват неизправност на системата:

• Когато температурата е изключително висо-
ка или ниска, екранът може да не показва яс-
нообектите. Това не е повреда.

• Когато силна светлина свети директно в ка-
мерата, обектите може да не бъдат визуали-
зирани ясно. Това не е повреда.

• В някои от обектите на екрана може да се
видят вертикални линии. Това е поради сил-
ната отразена светлина от бронята на авто-
мобила. Това не е повреда.

• Екранът може да потрепва при флуоресцент-
на светлина. Това не е повреда.

• Цветовете на обектите върху монитора за
задно виждане може да се различават до из-
вестна степен от тези на действителните
обекти. Това не е повреда.

• Обектите върхумонитора може да не са ясни
в тъмна среда. Това не е повреда.
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• Не използвайте вакса върху прозрачния ка-
пак на камера.Избършете напълнопарафина
с чиста кърпа, напоена с разреден не-агреси-
вен почистващ препарат и вода.

СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ

• За почистване на камерата не използвайте
алкохол, бензин или разредител. Това ще
причини обезцветяване. За да почистите ка-
мерата, избършете с кърпа, напоена с разре-
ден не-агресивен почистващпрепарат и след
това избършете със суха кърпа.

• Не повреждайте прозрачния капак на каме-
рата, защототова може да повлияе неблаго-
приятновърху екрана на монитора.

Акоима замърсяване, сняг или вали дъжд върху
камерата➀, мониторът за задновиждане може
да не визуализираобектите ясно. Почистете ка-

мерата, катоя избършете с кърпа, напоена с раз-
реден не-агресивен почистващ препарат и след
това избършете със суха кърпа.

NAA1688

4-10 Екран на дисплея,отопление и климатик, и аудиосистема



jA Дисплей на монитор за околно виждане

jB INFINITI контролер

jC Бутон <MENU> (МЕНЮ)

jD Бутон <CAMERA>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на предупрежденията и инструк-
циите за правилна употреба на монитора за
околно виждане може да доведе до сериозни
наранявания или смърт.

• Мониторът за околно виждане е удобна
функция, но не е подходящ при обичайната

работа на автомобила, защото има области,
където обектите не могат да бъдат видени.
Най-вече четирите ъгъла на автомобила са
области, при коитообектите не винаги се из-
образяватот птичи поглед, преден или заден
изглед.Предида задвижитеавтомобила, ви-
наги проверявайтеоколностите, за да сте си-
гурни, че е безопасно да задвижите автомо-
била. Винаги задвижвайте автомобила бав-
но. Преди да задвижите автомобила винаги
гледайте през прозорците и проверявайте в
огледалата дали е безопасно за придвижва-
не.

• Шифьорът винаги е отговорен за безопас-
ността по време на паркиране и други мане-
ври.

ВНИМАНИЕ

Когато почиствате от прах, замърсявания или
сняг внимавайте да не надраскате стъклата на
камерите.

Системата намонитор заоколновиждане е про-
ектирана като помощна на шофьора при ситуа-
ции катопаркиране в тяснопространствоилиус-
пореднопаркиране.

На монитора се визуализират различни изгледи
от положението на автомобила, във формат на
разделен екран.Невинаги са налични всички из-
гледи.

NSD622

МОНИТОР ЗАОКОЛНОВИЖДАНЕ (къдетое поставен)
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Предлагани изгледи:

• Изгледотпред
Изглед на приблизително 150 градуса пред
автомобила.

• Изгледотзад
Изглед на приблизително 150 градуса зад
автомобила.

• Изгледот птичи поглед
Изглед наоколността около автомобила.

• Изгледотпред иотстрани
Изглед около и напред от предното колело,
страна на пътника отпред.

За показване на няколко изгледа, системата на
монитора за околно виждане използва камери
➀, разположени в предната решетка, на външ-
нитеогледала на автомобила, кактои една точ-
нонад табелата с номера на автомобила.

РАБОТА НАМОНИТОРА ЗА
ОКОЛНО ВИЖДАНЕ
При превключвател на запалването в положе-
ниеON (ВКЛ.), преместете скоростния лост към
позиция R (Заден ход) или натиснете бутон
<CAMERA>, за да работите с монитора за окол-
но виждане. Когато активирате Монитора за
околно виждане, иконите и съобщенията може
да бъдат показани незабавно.

Екранът, изобразен на монитора заоколновиж-
дане автоматично ще се върне към предходния
3 минути след натискането на бутона
<CAMERА>, докатоселекторният лост е в поло-
жение, различноот R (Назад).

Предлагани изгледи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Контролната линия и линията широчина на
автомобила трябва да се използват, самока-
тореферентни, когатоавтомобилът се нами-
ра на павирана равна повърхност. Разстоя-
нието, което се вижда на монитора е само за
справка иможе да е различноот действител-
ноторазстояние междуавтомобила и показ-
ванитеобекти.

• Използвайте визуализираните линии и из-
гледаот птичипоглед самоза справка.Лини-
ите и изгледаот птичи поглед се влияят сил-
ноот броя пътници, нивото на гориво, поло-
жениетона автомобила, състояниетои класа
на пътя.

• Ако гумите са сменени с такива с различен
размер, проекцията на очакваната траекто-
рия на автомобила и изгледаот птичи поглед
може да са визуализирани неправилно.

• При движение на автомобила нагоре по
склон, обектите визуализирани на монитора
са по-далеч,отколкотоизглеждат. При дви-
жение на автомобила надолу, обектите на
монитора са по-близо,отколкотоизглежда.

• Обектите, визуализирани в монитора, из-
глеждат визуалнопротивоположни, гледано
във вътрешнотоогледалоза задновиждане и
външните (странични)огледала.

• Използвайте огледалата или направо погле-
днете, за да прецените правилно дистанци-
ята додругитеобекти.

• Разстояниетомеждуобектите, визуализира-
ни на изгледа отзад се различава от реално-
то, защотосеизползватширокоъгълнилещи.

• На покрит със сняг или хлъзгав път, може да
имаразликамеждупроекциитенаочаквана-
та траектория на автомобила и действител-
ната траектория на автомобила.

• Ширината на автомобила, и проекциите на
очакваната траектория са по-широки от
действителната ширина и курс.

• Визуализираните линии в изгледа отзад мо-
же да изглеждат леко отместени надясно,
тъй като камерата за задно виждане не е
монтирана в центъра на задната част на ав-
томобила.

NAA1689
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Изгледотпред иотзад:

На монитора се визуализират водещите линии,
коитоуказват широчината на автомобила и раз-
стояниетодообектите поотношение линията на
каросерията на автомобилаjA .

Водещи линии за дистанция:

Указват разстоянието от каросерията на авто-
мобила.

• Червена линия ➀: приблизително. 0,5 м
(1,5 ft)

• Жълта линия➁: приблизително. 1 м (3 ft)

• Зелена линия➂: приблизително. 2 м (7 ft)

• Зелена линия➃: приблизително. 3 м (10 ft)

Водещи линии за ширина на автомобила➄:

Показват ширината на автомобила, когато ка-
рате назад.

Проекции наочакваната траектория➅:

Указват проектната линия на движение на авто-
мобила. Проекциите на очакваната траектория
ще се визуализират на монитора при завъртане
волана на автомобила. Проекциите на очаква-
ната траектория ще се преместват в зависимост
от това, доколко воланът е завъртян и няма да
бъдат показвани, докатоволанът е в положение
право напред.

Изгледътотпред няма да се визуализира, когато
автомобилът се движи със скорост под 10 км/ч
(6 MPH).

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато мониторът показва изглед отпред и во-
ланът е завъртян на около 90 градуса или по-
малкоот неутралнотоположение се визуализи-
рат и двете, дясна и лява проекция на очаквана
траектория➅ на движение.Когатоволанът бъ-
де завъртян на около 90 градуса или повече се
визуализира линия самоотобратната страна на
завиване.

Изгледот птичи поглед:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Обектите в изгледа от птичи поглед ще из-
глеждат по-далеч,отколкототе реалноса.

• Високи предмети катобордюри или автомо-
били може да са погрешноизравнени или да
не бъдат показани при съединяванетона из-
гледите.

• Предметите, коитоса над камерата не могат
да бъдат показани.

• Изгледът от птичи поглед може да бъде не-
правилно изравнен, когато положението на
камерата се промени.

• Линията на земятаможедабъде неправилна
и да не бъде показана правилно като права
при съединяването на изгледите. Неправил-
ното подреждане ще се увеличи настрани от
автомобила.

SAA1840Z

Изгледотпред

SAA1896Z

Изгледотзад
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Изгледътот птичи поглед показва изгледотгоре
на автомобила, коетопомага за потвърждаване
положението на автомобила.

Иконата на автомобила➀ показва положение-
тому.

ЗАБЕЛЕЖКА

Размерът на иконата на автомобила в изгледот
птичи поглед може да се различава от действи-
телния автомобил.

Областите, които камерата не може да покрие
➁ са указани в черно.

Зоните, които не могат да бъдат видени ➁ се
маркират в жълтов продължение на няколкосе-
кунди, след като бъде визуализиран изглед от
птичи поглед. Това ще бъде показано само пър-
вия път, след поставянетона превключвателя за
запалване в положениеON.

Когато ъгълът на автомобила се приближи до
предмет, ъгловият сензорен индикатор➂ се по-
явява.

Изгледотпред иотстрани:

На монитора се визуализират водещите линии,
коитоуказватширочината и предния край на ав-
томобила.

Линия за предница на автомобила ➀ показва
предната част от автомобила.

Линията за страна на автомобила ➁ показва
широчината на автомобила включително външ-
ните огледала.

Удълженията и на двете ➂ предна и ➀ стра-
нични➁ линии са показани със зелена пункти-
рана линия.

Ъгловият сензорен индикатор ➃ ще се появи,
когато автомобилът се приближи дообект.

РАЗЛИКАМЕЖДУ ОЧАКВАНОИ
РЕАЛНО РАЗСТОЯНИЕ
Показаните водещи линии и техните местопо-
ложения на земята служат за самоза приблизи-
телна справка. Предметите по наклонени наго-
ре или надолу повърхности или стърчащите
обекти, реално, ще бъдат разположени на раз-
стояния, различаващи се от тези, показани на
монитора, спрямоводещите линии (вижте илюс-
трациите). Когато се съмнявате, обърнете се на-
зад иогледайтеобектите при придвижванетоси
на заден ход или спрете и излезте от автомо-
била, за да видите разположението на обектите
зад автомобила.

NAA1681

SAA1842Z

Модели с лявоуправление (LHD)*
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Когато карате назад нагоре по стръмен
склон

Когатокаратеназадавтомобиланагорепохълм,
водещите линии за дистанция и за ширината на
автомобила са показани по-близкоот действи-
телноторазстояние. Забележете, че всекиобект
върху хълма, който се вижда в монитора е по-
далече,отколкото изглежда.

Когато карате назад надолу по стръмен
склон

Когато карате назад автомобила надолу по
хълм, водещите линии за дистанция и за шири-
ната на автомобила са показани по-далече от
действителноторазстояние.Забележете, че все-
ки обект върху хълма, който се вижда в мони-
тора е по-близо,отколкото изглежда.

Когато карате назад близо до стърчащ
обект

Проекции наочакваната траектория на дисплея
jA докосват обекта. Все пак, автомобилът може да
удари обекта, ако той се простира над действител-
ния курс на движение.

NAA1675 NAA1676 SAA1923
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Когато карате назад зад стърчащобект
ПоложениетоjC се показва по-далече, отколкото
положениетоjB надисплея.Ивсепак,положението
jC действително се намира на същото разстояние,
както положение jA . Автомобилът може да удари
предмета, когато се придвижвате назад към поло-
жениеjA , ако предметът се простира над действи-
телния курс на движение.

КАК ДА ПАРКИРАТЕ ПО
ПРОЕКЦИЯ НА ОЧАКВАНА
ТРАЕКТОРИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Акогумите бъдат подменени с различен раз-
мер гуми, то проекциите на очакваната тра-
екториянаавтомобиламожеданебъдатпо-
казвани правилно.

• На покрит със сняг или хлъзгав път, може да
имаразликамеждупроекциитенаочаквана-
та траектория на автомобила и действител-
ната траектория на автомобила.

• Показваните линии ще изглежда, че клонят
леко надясно, тъй като камерата за задно
виждане не е инсталирана в центъра на зад-
ната част на автомобила.

• Ако акумулаторът е разкачен или изтощен,
проекциятанаочаквана траекторияможеда
бъде изобразена неправилно. Ако това се
случи, изпълнете следните процедури:

– Завъртете воланаоткрай докрай, при ра-
ботещ двигател.

– Карайте автомобила по прав участък по-
вечеот 5 минути.

• Когатоволанът е завъртянприположениена
ключа на запалването в позицияAcc, проек-
циитенаочакванатраекторияможедасеви-
зуализират неправилно.

Ширината на автомобила, и проекциите на оч-
акваната траектория са по-широки от действи-
телната ширина и курс.

1. Визуално проверете дали пространството за
паркиране е свободноот препятствия, преди
да паркирате автомобила.

2. Задният изглед на автомобила е показано
върху екрана,jA както е показано, когато ско-

SAA1980 SAA1897
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ростният лост е преместен в положение R (На-
зад). Когато активирате Монитора за околно
виждане, иконите и съобщенията може да бъдат
показани незабавно.

3. Подкарайте автомобила бавноназад и мане-
врирайте с волана, така че проекциите наоч-
акваната траекторияjB да влязат в простран-
ството за паркиранеjC .

4. Когато задницата на автомобила навлиза в
зоната за паркиранеjC , маневрирайте с вола-
на, за да направите така, че направляващите ли-
нииjD да са успоредни с мястото за паркиране
jC .

5. Когато автомобилът е паркиран изцяло в
пространството, натиснете бутон Р (Парки-
ране) и задействайте спирачката за паркира-
не.

КАК СЕ ВКЛЮЧВА ДИСПЛЕЯ
Изгледът на екрана на монитора заоколновиж-
дане може да бъде превключен с натискане на
бутон <CAMERA> (КАМЕРА) или чрез смяна на
позицията на скоростния лост.

Натиснете бутон <CAMERA> (КАМЕРА):

Когатобъде натиснат бутон <CAMERA> (КАМЕ-
РА), докатопоказаният екран е различенот този
на камерата, мониторът за околно виждане се
включва и се показват изгледиотпред иот птичи
поглед.Натиснетебутон <CAMERA>, задапрев-
ключите дисплея към изглед отпред и отпред-
отстрани.

SAA1898
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jA Клавиш [Settings] (Настройки)

jB Бутон <MENU> (МЕНЮ)

НАСТРОЙКИ НАМОНИТОР ЗА
ОКОЛНО ВИЖДАНЕ
Настройките на монитора за околно виждане
могат да бъдат сменени чрез следната проце-
дура:

1. Натиснете бутон <MENU> (Меню) jB на
INFINITI контролера и докоснете [Settings] (На-
стройки) jA в автомобилния информационен
дисплей.

2. Докоснете [Camera]/[Display] (Камера/Дис-
плей)

ЗАБЕЛЕЖКА

Настройката [Display] (Дисплей) е налична са-
мо, когато на дисплея бъде показан екрана на
камерата.

Налични настройки

Дизайнът и елементите, визуализирани на екра-
на може да се различават в зависимостот моде-
лите.

[Camera]-[Moving Object Detection (MOD)]
(Камера-Регистрация на движещ сеобект
(MOD)):

Активиране или дезактивиране на режим Реги-
стриране на движещи се обекти (MOD).

[Display]- [Brightness] (Дисплей-Яркост):

Регулирайте настройките на дисплея с докос-
ване на [+]/[-].

NSD628
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[Display]- [Contrast] (Дисплей-Контраст):

Регулирайте настройките на дисплея с докос-
ване на [+]/[-].

[Display]- [Colour] (Дисплей-Цвят):

Регулирайте настройките на дисплея с докос-
ване на [+]/[-].

[Display]- [Tint] (Дисплей-Нюанс):

Регулирайте настройките на дисплея с докос-
ване на [+]/[-].

[Display]- [Black level] (Дисплей-Нивона
черното):

Регулирайте настройките на дисплея с докос-
ване на [+]/[-].

[Display]- [Default settings] (Дисплей-
Настройки поподразбиране):

Връща настройките по подразбиране.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СИСТЕМАТА
НАМОНИТОРА ЗА ОКОЛНО
ВИЖДАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По-долу са описани системните ограничения за
монитора за околно виждане. Акоавтомобилът
не бъде управляван в съответствие с тези сис-
темиограничения, товаможедадоведедосери-
озни травми или смърт.

• Не използвайте Монитора за околно вижда-
не,когатостраничнитеогледала са в прибра-
но положение и се уверете, че задната врата

е напълно затворена, когато задвижвате ав-
томобила, използвайкиМонитора заоколно
виждане.

• Видимото разстояние междуобектите визу-
ализирани на Монитора за околно виждане
се различаваот действителното.

• Камерите са монтирани на предната решет-
ка, страничнитеогледалаинадзадниярегис-
трационен номер.Не поставяйте нищовърху
камерите.

• Когатомиете автомобила с вода под високо
налягане, не пръскайте върху камерите. В
противен случай, в камерния блок може да
проникневода,коетодапредизвикаконденз
върху обектива, неизправност, възникване
на пожар или електрическиудар.

• Не удряйте камерите. Те са прецизни уреди.
Ако направите това може да причините не-
изправност, която да доведе до пожар или
късосъединение.

Следват работните ограничения и те не пред-
ставляват неизправност на системата:

• Може да има забавяне при превключване
между различните изгледи.

• Когато температурата е извънредно висока
или ниска, обектите на екрана може да не са
ясни.

• Когатосилна светлина блесне директнов ка-
мерата, обектите може да не бъдат визуали-
зирани ясно.

• Екранът може да потрепва при флуоресцент-
на светлина.

• Цветовете на обектите върху Монитора за
околно виждане може да се различават до
известна степен от тези на действителните
обекти.

• Обектите намонитораможе да се ясни ицве-
товете може да се различават на тъмни мес-
та.

• Може да има разлики востротата на изгледа
от различните камери с тозиот птичи поглед.

• Ако има замърсяване, сняг или вали дъжд
върху капака на камерата, мониторът за
околно виждане може да не визуализира
обектите ясно. Почистете капака.

• Не използвайте вакса върхулещите на каме-
рата. Избършете напълно ваксата с чиста
кърпа, напоена с разреден неагресивен по-
чистващ препарат и след това избършете със
суха кърпа.
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Съществуватобласти, къдетосистемата няма да
показва обекти и няма да предупреждава за
подвижни обекти. При визуализация на изглед
отпред или отзад, обект, който се намира под
бронята или на земята може да не бъде видян
➀. При изглед от птичи поглед, висок обект ➂
близодоръбовете наобластите, коитокамерата
показва, няма да се появи на монитора➁.

Системата временноне е налична

Когато иконата [ ! ] бъде показана на екрана,
това означава, че има необичайно състояние в
Монитора за околно виждане. Това няма да по-
влияе на нормалното шофиране, но системата
трябва да бъде инспектирана в INFINITI център
или квалифициран сервиз.

Когато иконата [ X ] е показана на екрана, изо-
бражениетона камерата може да бъде има вре-
менно електронно смущение от околни устрой-

ства. Това няма да повлияе на нормалното шо-
фиране, но системата трябва да бъде
инспектирана в INFINITIцентър или квалифици-
ран сервиз, ако се появява често.

СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ

• За почистване на камерата не използвайте
алкохол, бензин или разредител. Това може
да причини обезцветяване. За да почистите
камерата, избършете с кърпа, напоена с раз-
реден не-агресивен почистващ препарат и
след това избършете със суха кърпа.

• Не повреждайте прозрачния капак на каме-
рата, защототова може да повлияе неблаго-
приятновърху екрана на монитора.

Акоима замърсяване, сняг или вали дъжд върху
някояот камерите➀,мониторът заоколновиж-
данеможе да не визуализираобектите ясно.По-
чистете камерите, като ги избършете с кърпа,
напоена с разреден не-агресивен почистващ
препарат и след това избършете със суха кърпа.

NAA1690

NAA1677

NAA1678

NAA1689
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jA Дисплей на монитор за околно виждане

jB INFINITI контролер

jC Бутон <MENU> (МЕНЮ)

jD Бутон <CAMERA>

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на предупрежденията и инструк-
циите за правилнаупотреба на системата за ре-
гистрация на движещи сеобекти може да дове-
де досериозни наранявания или смърт.

• СистематаMOD не е подходяща за правил-
натаработа на автомобилаине е проектира-

на за предотвратяване на контакт с обекти
околоавтомобила.Приманевриране, винаги
използвайте външните огледала за задно
виждане и се обръщайте, за да проверите
околността, осигурявайки безопасното ма-
невриране.

• Системата се деактивира при скорост над 8
км/ч (5 MPH). Тя се активираотновопри по-
ниска скорост.

• Системата MOD не е проектирана за реги-
стриране наоколнитеобекти.

Системата за регистрация на движещи се обек-
ти (MOD) може да информира шофьора за дви-
жещи се обекти около автомобила, при излиза-
не от гараж, маневриране в паркинги и в други
подобни случаи.

СистематаMOD регистрира движещи се обекти
като използва технология за обработка на изо-
бражения на изображението, показано на дис-
плея.

РАБОТА СЪС СИСТЕМАТАMOD
СистемаMODще се задейства автоматичнопри
следните условия:

• Когатоскоростният лост бъде поставен в по-
ложение R (Заден ход). Когато скоростният
лост бъде преместен в положение R (назад),
за да активирате монитора за околно виж-
дане и MOD, иконите и съобщенията може
да не се покажат незабавно.

NSD622

РЕГИСТРАЦИЯНАДВИЖЕЩИСЕОБЕКТИ (къдетое поставена)
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• Когатобъде натиснат бутонът <CAMERA>, за
да превключи от различен екран от изгледа
на камерата.

• Когато скоростта на автомобила спадне под
приблизително8 км/ч (5 MPH).

• Когато превключвателят за запалване бъде
поставен в положение “OFF”и върнатотново
в положениеON.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Системата MOD не регистрира движещи се
обекти в преден страничен изглед.В този из-
глед, иконатаMOD не се показва на екрана.

• Докатозвучи сигнала на сонарната функция,
систематаMOD не издава звукови сигнали.

*: За моделът с дясноуправление (RHD), разпо-
ложениетона екрана ще бъде противоположно.

Системата MOD работи при следните условия,
когато е показан изглед на:

Когато скоростният лост е в положение R (За-
ден ход), а скоростта на автомобила е прибли-
зително 8 км/ч (5 MPH), системата MOD ре-

гистрира движещи сеобекти в изглед на камера.
СистематаMOD няма да работи, ако задна вра-
та е отворена.

КогатосистематаMODотчете подвижниобекти
в близост до автомобила, ще прозвучи звуков
сигнал и в монитора ще се появи жълта рамка
➀.

ДокатосистематаMODпродължидарегистрира
движещи сеобекти,жълтата рамка продължава
да бъде показвана.

Жълтата рамка➀ се показва във всички изгле-
ди в режимите на изглед отзад.

Синя икона <MOD> е показана в изгледа, където
системата MOD работи. Зелена икона MOD е
показана в изгледа, където системата MOD не
работи.

NAA1679

Изгледот птичи поглед*

NAA1680

Изгледотпред/изгледотзад*
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jA Клавиш [Settings] (Настройки)

jB Бутон <MENU> (МЕНЮ)

[MOD SETTING] (MODНАСТРОЙКА)
Настройките на MOD могат да бъдат сменени
чрез следната процедура.

1. Натиснете бутон <MENU>jB на INFINITI кон-
тролера и докоснете [Settings] (Настройки)jA в
автомобилния информационен дисплей.

2. Докоснете [Camera/Display] (Камера/Дис-
плей)

3. Докоснете [Moving Object Detection] (Реги-
стриране на движещи се обекти).

4. Вкл/изкл на систематаMOD.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СИСТЕМАТА
MOD

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По-долу са описани системните ограничения за
MOD. Ако автомобилът не бъде управляван в
съответствие с тези системи ограничения, това
може да доведе досериозни травми или смърт.

• Не използвайте системата MOD, когато те-
глитеремарке (акоеприложимо).Системата
може да не работи правилно.

• Прекален шум (например сила на звука на
аудио системата, отворен прозорец на авто-
мобила) ще повлияе на звуковия сигнал и
той-може да не бъде чут.

• Характеристиките на систематаMODще бъ-
дат ограничени съобразно условията на
околната среда и околните обекти като на-
пример:

– Когато има слаб контраст между фона и
движещите сеобекти.

– Когатоима мигащ източник на светлина.

NSD628
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– Когато има силен източник на светлина
като фаровете на друг автомобил или
слънчева светлина.

– Когато ориентацията на камерата не е в
обичайното си положение, като при сгъ-
натиогледала.

– Когатоима прах, водни капки или сняг по
лещите на камерата.

– Когато позицията на движещите се обек-
ти на дисплея е променена.

• Системата MOD може да регистрира нещо
като падаща вода по лещите на камерата,
бял пушекот ауспух, движещи се сенки и пр.

• Системата MOD може да не функционира
правилнов зависимостот скоростта, посока-
та, разстояниетоили формата на движещите
сеобекти.

• Акопоавтомобила ви има повреди на части,
къдетоемонтиранакамерата,правейкигине
изравнени или криви, зоната наосезаниемо-
жедабъденарушенаи систематаMODможе
да не функционира правилно.

• Когато температурата е извънредно висока
или ниска,обектите на екрана може да не са
ясни. Това не е повреда.

НЕИЗПРАВНОСТ НАMOD
Синята иконаMODще се смени соранжева, ако
се случи едноот следните неща:

• когато има неизправност в системата.

• когато температурата на компонент достиг-
не много високо ниво (иконата мига).

Ако предупредителната лампа на системата
MOD продължава да свети, проверете система-
та при INFINITI център или квалифициран сер-
виз.

СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ

• За почистване на камерите не използвайте
алкохол, бензин или разредител. Това може
да причини обезцветяване. За да почистите
камерите, избършете с кърпа, напоена с раз-
реден не-агресивен почистващ препарат и
след това избършете със суха кърпа.

• Не повреждайте камерите, защото това мо-
же да повлияе неблагоприятновърху екрана
на монитора.

Ако върху някоя от камерите ➀ има наслагва-
ния на прах, дъжд, сняг, системата MOD може
да не работи правилно.Почистете камерите, ка-

тоги избършете с кърпа, напоена с разреден не-
агресивен почистващ препарат и след това из-
бършете със суха кърпа.

NAA1689
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ЦЕНТРАЛНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ
ОТВОРИ

Отваряне/затваряне на вентилационните отво-
ри чрез завъртане на контролното колело.

Регулирайте посоката на въздушния поток на
вентилационнитеотвори катодвижитецентрал-
ната ръкохватка (нагоре/надолу, налявонадяс-
но) додостигане на желаното положение.

СТРАНИЧНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ
ОТВОРИ

Отваряне/затваряне на вентилационните отво-
ри чрез завъртане на контролното колело.

Регулирайте посоката на въздушния поток на
вентилационнитеотвори катодвижитецентрал-
ната ръкохватка (нагоре/надолу, налявонадяс-
но) додостигане на желаното положение.

ЗАДНИ ВЕНТИЛАЦИОННИ
ОТВОРИ (където са поставени)

Отваряне/затваряне на вентилационните отво-
ри чрез завъртане на контролното колело.

Регулирайте посоката на въздушния поток на
вентилационнитеотвори катодвижитецентрал-
ната ръкохватка (нагоре/надолу, налявонадяс-
но) додостигане на желаното положение.

NAA1636

Център
NAA1637

Странични
NAA1635

Задница

ВЕНТИЛАЦИОННИОТВОРИ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Отоплениетоиклиматикаработятединстве-
но, когатоработи двигателят.

• Никога неоставяйте в автомобила самидеца
или възрастни, коитообикновеносе нуждаят
от чужда помощ.Домашните любимци също
не трябва да бъдат оставяни сами. Те биха
могли неволно да активират превключвате-
ли или контролни бутони, и неволно да ста-
натучастницивсериознопроизшествие,как-
то и да се наранят. В горещи слънчеви дни
температурите в затворен автомобил могат
бързо да станат достатъчно високи, за да
причинят сериозни и дори фатални нараня-
вания на хората или животните.

• Не използвайте режима за рециркулация за
дълги периоди тъй катотова може да напра-
ви въздуха застоял, а прозорците да се запо-
тят.

• Не настройвайте отоплението и климатиза-
цията докато шофирате, за да може цялото
ви внимание да бъде насоченокъм работата
на автомобила.

Отоплениетои климатика работят, когаторабо-
ти двигателят. Вентилаторът за въздух работи
дори когато двигателят е изключен и ключът на
запалването е в положениеON.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Вклиматика сеформира конденз, когатотой
работи (къдетоепоставен)исеизхвърлябез-
опаснопод автомобила.

По тази причина следи от вода по земята са
нещонормално.

• В климатичния модул може да се натрупат
миризми от вътрешността на автомобила и
отвън.Миризмата може да навлезе в пътни-
ческияотсек през вентилационнитеотвори.

Когато паркирате, настройте контролите на
парното и климатика така, че да изключат
въздушната рециркулация, позволявайки
навлизането на свеж въздух в пътническото
отделение. Това трябва да помогне за нама-
ляванетона миризмите в автомобила.

Съблюдавайте препоръчителните инструкции в
следващите страници. В противен случай про-
зорците могат да се замъглят. За да предотвра-
тите замъгляването на прозорците

• Изключете само за кратко контрола на кли-
мата.

• Включете за краткорежима за рециркулация
на въздуха.

• Включетеохлажданетос функция за изсуша-
ване на въздуха.

• Ако е необходимо, включете за краткофунк-
цията за почистване на замъгляването на
предния прозорец.

Климатичната система/автоматичния контрол
наклиматарегулиратемпературатаивлажност-
та на вътрешната част на автомобила и филтри-
ра нежеланите вещества от въздуха.

Климатичната система/автоматичния контрол
на климата може да се използва само, когато
двигателят работи. Оптималната работа се по-
стига самопри затворени странични прозорци.

Функцията за остатъчна топлина (където е по-
ставена) може да бъде активирана или деакти-
вирана само при изключено запалване (вижте
“Функция за остатъчна топлина (където е
поставена)” по-долу в този раздел).

Вентилационнитеотвори зад страничнатаобли-
цовка трябва винаги да бъдатоткрити. В проти-
вен случай, автомобилът няма да бъде прове-
тряван правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Проветрявайтеавтомобила закратков горе-
щовреме. Товащеускори процеса наохлаж-
дане и желаната вътрешна температура ще
бъде достигната по-бързо.

• Вграденият филтър филтрира повечето час-
тиципрахисажди,инапълнофилтрираполе-
на. С автоматичния контрол на климата, га-
зообразните замърсители и миризми също
ще бъдат понижени. Запушеният филтър по-
нижава количествотовъздух, койтосе пода-
ва във вътрешността на автомобила.Поради
тази причина трябва винаги да съблюдавате
интервалите за смяна на филтъра, които са

ОТОПЛЕНИЕИ КЛИМАТИК
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определени в сервизната книжка. Тъй като
това зависи от условията на околната среда,
напр. силно замърсяване на въздуха, интер-
валите могат да бъдат по-кратки в сравне-
ние със зададените в сервизната книжка.

• При определени условия на средата, функ-
цията заостатъчна топлина (къдетое поста-
вена)можедабъде активирана автоматично
един час следизважданетонаключа, зада се
изсуши системата за автоматичен контрол
на климата. След това автомобилът се про-
ветрява в продължение на 30 минути.
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КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА

➀ Задаване на температурата

➁ Обезледява/почиства изпотяването на
предното стъкло

➂ Задава дистрибуцията на въздуха

➃ Активира/деактивира режима за
рециркулация на въздуха

➄ Задаване на въздушния поток

➅ Активира/деактивираохлаждане с
изсушаване на въздуха

➆ Включване/изключване на нагряването на
задно стъкло

Съвети за работа

Следват съвети и препоръки за оптимално из-
ползване на климатичната система:

• Включетеклиматичната система,катозавър-
тите контролното копче➄ по посока на ча-
совниковата стрелка до желаната позиция
(с изключение на позиция 0)

• Задайте температурата на 22o C

• Препоръки за избягване на замъглени про-
зорци при ниски външни температури или
при дъжд: включете m охлаждането с
функция за изсушаване. Задайте дистрибу-
цията на въздуха наm , и акое възможно,
изключетеm иm . Деактивирайте ре-
жима за рециркулация на въздухаm .

Настройте контрола на въздушен поток➄ на
задание между 3 и 6.

• Препоръки за бързо охлаждане или отопле-
ние на вътрешността на автомобила: за крат-
конастройте контрола за въздушен поток➄
на задание между 3 и 6.

• Препоръка за постоянна температура във въ-
трешността на автомобила: контрол на въз-
душния поток➄ на задание между 1 и 3.

• Препоръки дистрибуция на въздуха през зи-
мата: изберете настройкиm иm .Пре-
поръки дистрибуция на въздуха през лятото:
изберете настройкиm илиm иm .

NAA1644
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• Трябва да използвате функцията за размра-
зяване на предното стъкло за кратко, докато
предното стъклобъде почистено

• Използвайте режима за рециркулация на
въздуха за кратко напр., ако има неприятни
външни аромати или когато сте в тунел. В
противен случай, прозорците могат да се за-
мъглят, тъй катопри режим на рециркулация
на въздуха, в автомобила не влиза свеж въз-
дух

• Ако промените настройките на системата за
контрол на климата, показанието за състоя-
ние на климата се появява в продължение на
приблизителнотри секунди восновата на ек-
рана нацентралния дисплей (вижтеотделни-
те инструкции за експлоатация).Ще видите
текущите настройки на различните функции
за контрол на климата.

Включване/изключване на
климатичната система

Уверете се,че ключът за запалване е в положе-
ниеON (Вкл.).

За включване: завъртете контролното копче➄
по посока на часовниковата стрелка до жела-
ната позиция (с изключение на позиция 0).

За изключване: завъртете контролнотокопче➄
попосокаобратна на часовниковата стрелка до
позиция 0.

Активиране/деактивиране на
охлаждане с функция за изсушаване на
въздуха

Ако деактивирате функцията “Охлаждане с из-
сушаване на въздуха”, въздухът в автомобила
няма да бъдеохлаждан. Въздухът в автомобила
същотака няма да бъде изсушаван.Прозорците
могат да се замъглят по-бързо. Поради тази
причина деактивирайте функцията за охлажда-
не с изсушаване на въздуха а кратко.

Функцията за охлаждане с изсушаване на въз-
духа е налична само, когато двигателят работи.
Въздухът в автомобила сеохлажда и изсушава в
съответствие с избраната температура.

Под автомобила може да има конденз, когато е
активиран режима за охлаждане. Това е нор-
малнои не е признак на неизправност.

За активиране:

Натиснете бутонm . Индикаторната лампа в
бутонаm светва.

За деактивиране:

Натиснете бутонаm . Индикаторната лампа
в бутонm изгасва. Функцията за охлаждане
с изсушаване на въздуха има функция за отло-
женоизключване.

Проблеми с функцията заохлаждане с
изсушаване на въздуха:

Проблем: Индикаторната лампа в бутонаm
мига три пъти иостава изключена.Функцията за
охлаждане с изсушаване на въздуха не може да
бъде активирана.

Причина и решение: Функцията за охлаждане с
изсушаване на въздуха е деактивирана поради
неизправност. Посетете INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Задаване на температурата

Можете да зададете температурата зацелия ав-
томобил. Зададената температура се поддържа
автоматично на постояннониво.

За да повишите или понижите температурата:
завъртете контролното копче ➀ по посока об-
ратна на или попосока на часовниковата стрел-
ка. Променяйте настройката на температурата
в малки стъпки. Започнете от 22o C.

Задаване на дистрибуцията на въздуха
m Насочва въздушния поток през отворите

против запотяване.

m Насочва потока за въздух през
централните и странични отвори за
въздух.

m Насочва въздушния поток през отворите,
разположени в пространството за
краката.
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ЗАБЕЛЕЖКА

• Можетеедновременнодаактивиратенякол-
ко настройки за разпределение на въздуха.
За да направите това, натиснете няколкоот
бутоните за разпределение на въздуха.След
това, въздухът преминава през различниот-
вори.

• Независимо от настройката за разпределе-
ние на въздуха, въздушният поток винаги се
насочва през страничните отвори за въздух.
Страничните отвори за въздух могат да бъ-
дат затворени само ако приспособленията
им за регулиране бъдат завъртени попосока
на часовниковата стрелка, докатозацепят.

За настройка на разпределението на въздуха:

1. Уверете се, че двигателят работи.

2. Натиснетеединилиповечеотбутонитеm ,
m илиm . Светва съответната индика-
торна лампа.

Задаване на въздушния поток

1. Уверете се,че ключът за запалване е в поло-
жениеON (Вкл.).

2. За да повишите или понижите въздушния по-
ток: завъртете контролнотокопче➄ попосо-
ка обратна на или по посока на часовнико-
вата стрелка.

Почистете предното стъклоот
замъгляване

Можете да използвате тази функция, за да раз-
мразите предното стъкло или да почистите за-
мъгляванетона вътрешната страна на предното
стъкло и страничните прозорци.

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да използвате функцията за размразя-
ване на предното стъкло само докато предното
стъклобъде почистено.

Активиране на функцията за почистване на
преднотостъклоот замъгляване:

Уверете се,че ключът за запалване е в положе-
ниеON (Вкл.).

За активиране: Натиснете бутонm . Индика-
торната лампа в бутонаm светва.

Системата за контрол на климата превключва
на следните функции:

• Висок въздушен поток
• Висока температура
• Подаване на въздух към предното стъкло и
предните странични прозорци

• Изключване на режима за рециркулация на
въздуха

ЗАБЕЛЕЖКА

• Функцията“Почистваненазамъгляванетона
преден прозорец” автоматичнозадава сила-
та на вентилатора за постиганетонаоптима-

лен ефектот почистване на замъгляването.В
резултат на това, въздушният потокможеда
се повиши или понижи автоматичносред на-
тисканетона бутонm .

• Докатофункцията за почистване на предно-
то стъкло от замъгляване работи, можете
ръчно да регулирате силата на вентилатора.
Завъртете контролното копче за въздушен
поток➄ попосокаобратна на или попосока
нa часовниковата стрелка.

Деактивиране на функцията за почистване на
преднотостъклоот замъгляване:

Натиснете бутонаm . Индикаторната лампа
в бутонm изгасва.Отновосе активират пре-
дишните настройки. Режимът за рециркулация
на въздуха остава деактивиран.

или

Завъртете контролнотокопче за температура➀
попосокаобратна на или попосока нa часовни-
ковата стрелка.

Почистване на стъклата от замъгляване

Прозорците се замъгляватотвътре:

1. Активирайтеm функцията заохлаждане с
изсушаване на въздуха.

2. Акопрозорцитепродължаватдасе запотяват
активирайтеm функцията за почистване
на предното стъклоот замъгляване.
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ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да използвате тази настройка само до-
катопреднотостъклобъде почистено.

Прозорците се замъгляватотвън:

1. Задействайте чистачките на предното стък-
ло.

2. Задайте разпределението на въздуха на
m илиm .

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да използвате тази настройка само до-
катопрозорците бъдат почистени.

Режимът за рециркулация на въздуха

Можете да деактивирате потока на свеж въз-
дух, ако в автомобила навлизат неприятни ми-
ризми отвън. Тогава ще започне рециркулация
на въздуха в автомобила.

Акоактивирате режима за рециркулация на въз-
духа, прозорците могат да се замъглят по-бър-
зо,най-вечеприниски температури.Използвай-
те функцията за рециркулация на въздуха само
за кратко, за да предотвратите замъгляването
на прозорците.

Активиране на режима за рециркулация на
въздуха:

Уверете се,че ключът за запалване е в положе-
ниеON (Вкл.).

Натиснете бутонаm . Индикаторната лампа
в бутонm изгасва.

Деактивиране на режима за рециркулация на
въздуха:

Натиснете бутонаm . Индикаторната лампа
в бутонm изгасва.

ЗАБЕЛЕЖКА

Режимът за рециркулация на въздуха се деак-
тивира автоматично:

• Следоколопет минути при външна темпера-
тура под приблизително7oC.

• След приблизително пет минути, ако функ-
цията заохлаждане с изсушаване на въздуха
бъде деактивирана.

• След приблизително 30 минути при външна
температура над около 7oC, ако функцията
за охлаждане с изсушаване на въздуха бъде
активирана.

Функция ECO стоп/старт

По време на автоматично изключване на двига-
теля, контролът на климата работи само на по-
нижен капацитет. Ако се нуждаете от пълен ра-
ботен капацитет на контрола на климата, из-
ключете функцията за ECO стоп/старт като
натиснете бутон ECO (вижте “Стоп/Старт сис-
тема (където е поставена)” в раздел “5. Старти-
ране и шофиране”).
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АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА
КЛИМАТА (2-ЗОНОВ)

➀ Задава температура, вляво

➁ Задава контрола на климата на
автоматичен режим

➂ Почиства предното стъклоот замъгляване

➃ Повишава въздушния поток

➄ Задава дистрибуцията на въздуха

➅ дисплея

➆ Активира/деактивира режима за
рециркулация на въздуха

➇ Включва/изключва контрола на климата

➈ Задава температура, вдясно

➉ Активира/деактивира функцията за макс.
охлаждане

j11 Активира/деактивираохлаждане с
изсушаване на въздуха

j12 Понижава въздушния поток

j13 Включва/изключва нагряването на задно
стъкло

j14 Включва/изключва функцията ЗОНА

NAA1705

ТипA
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➀ Задава температура, вляво

➁ Задава контрола на климата на
автоматичен режим

➂ Почиства предното стъклоот замъгляване

➃ Повишава въздушния поток

➄ Задава дистрибуцията на въздуха

➅ дисплея

➆ Активира/деактивира режима за
рециркулация на въздуха

➇ Включва/изключва контрола на климата

➈ Задава температура, вдясно

➉ Активира/деактивира функцията за
остатъчна топлина

j11 Активира/деактивираохлаждане с
изсушаване на въздуха

j12 Понижава въздушния поток

j13 Включва/изключва нагряването на задно
стъкло

j14 Включва/изключва функцията ЗОНА

Съвети за работа

Следват съвети и препоръки, коитода ви позво-
лят да се възползвате максимално от автома-
тичния контрол на климата:

• Активирайте контрола на климата чрез бу-
тониm иm . Индикаторната лампа в
бутониm иm светва.

• Задайте температурата на 22o C

• Трябва да използвате функцията за размра-
зяване на предното стъкло за кратко, докато
предното стъклобъде почистено.

• Използвайте режима за рециркулация на
въздуха за кратко напр., ако има неприятни
външни аромати или когато сте в тунел. В
противен случай, прозорците могат да се за-
мъглят, тъй катопри режим на рециркулация
на въздуха, в автомобила не влиза свеж въз-
дух

• Използвайте функциятаm , за да адапти-
рате температурните настройки от страна на
водача и за страната на пътника отпред. Ин-
дикаторната лампа в бутонm изгасва.

NAA1643

Тип Б (къдетое поставен)
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• Използвайте функцията за остатъчна топли-
на (където е поставена), ако желаете да за-
топлите или проветрите вътрешността на ав-
томобила, когато управлението на запазва-
нето е изключено. Функцията за остатъчна
топлина може да бъде активирана или деак-
тивирана самопри изключено запалване.

• Ако промените настройките на системата за
контрол на климата, показанието за състоя-
ние на климата се появява в продължение на
приблизителнотри секунди восновата на ек-
рана нацентралния дисплей (вижтеотделни-
те инструкции за експлоатация).Ще видите
текущите настройки на различните функции
за контрол на климата.

Функция ECO стоп/старт

По време на автоматично изключване на двига-
теля, контролът на климата работи само на по-
нижен капацитет. Ако се нуждаете от пълен ра-
ботен капацитет на контрола на климата, из-
ключете функцията за ECO стоп/старт като
натиснете бутон ECO (вижте “Стоп/Старт сис-
тема (където е поставена)” в раздел “5. Старти-
ране и шофиране”).

Включване/изключване на контрола на
климата

Когато системата за контрол на климата бъде
изключена, подаването на въздух и циркулаци-
ята на въздух също се изключват. Прозорците
могат да се замъглят. Поради тази причина, из-
ключвайте само за кратко контрола на климата.

Уверете се,че ключът за запалване е в положе-
ниеON (Вкл.).

За активиране:

Натиснете бутонm . Индикаторната лампа в
бутонаm светва. Въздушният поток и раз-
пределението на въздуха се задават на автома-
тичен режим.

или

Натиснете бутонаm . Индикаторната лампа
в бутонm изгасва.Отновосе активират пре-
дишните настройки.

За деактивиране:

Натиснете бутонаm . Индикаторната лампа
в бутонm светва.

ЗАБЕЛЕЖКА

Автоматичен контрол на климата: включете
контрола на климата, като използвате основно
бутонm .

Активиране/деактивиране на
охлаждане с функция за изсушаване на
въздуха

Ако деактивирате функцията “Охлаждане с из-
сушаване на въздуха”, въздухът в автомобила
няма да бъдеохлаждан. Въздухът в автомобила
същотака няма да бъде изсушаван.Прозорците
могат да се замъглят по-бързо. Поради тази
причина деактивирайте функцията за охлажда-
не с изсушаване на въздуха а кратко.

Функцията за охлаждане с изсушаване на въз-
духа е налична само, когато двигателят работи.
Въздухът в автомобила сеохлажда и изсушава в
съответствие с избраната температура.

Под автомобила може да има конденз, когато е
активиран режима за охлаждане. Това е нор-
малнои не е признак на неизправност.

За активиране:

Натиснете бутонm . Индикаторната лампа в
бутонаm светва.

За деактивиране:

Натиснете бутонаm . Индикаторната лампа
в бутонm изгасва. Функцията за охлаждане
с изсушаване на въздуха има функция за отло-
женоизключване.

Проблеми с функцията заохлаждане с
изсушаване на въздуха:

Проблем: Индикаторната лампа в бутонаm
мига три пъти иостава изключена.Функцията за
охлаждане с изсушаване на въздуха не може да
бъде активирана.

Причина и решение: Функцията за охлаждане с
изсушаване на въздуха е деактивирана поради
неизправност. Посетете INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Задаване на контрола на климата на
автоматичен режим

Само автоматичния контрол на климата има
функцията за автоматично управление на кон-
трол на климата.
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В автоматичен режим, зададената температура
се поддържа автоматично на постоянно ниво.
Системата автоматично регулира температура-
та на подавания въздух, въздушния поток и раз-
пределението на въздуха.

Автоматичният режим работи оптимално, кога-
тое активирана функцията заохлаждане с изсу-
шаване на въздуха. Акожелаете, охлаждането с
изсушаване на въздуха може да бъде деактиви-
рано.

Ако деактивирате функцията “Охлаждане с из-
сушаване на въздуха”, въздухът в автомобила
няма да бъдеохлаждан. Въздухът в автомобила
същотака няма да бъде изсушаван.Прозорците
могат да се замъглят по-бързо. Поради тази
причина деактивирайте функцията за охлажда-
не с изсушаване на въздуха а кратко.

За задаване на контрола на климата на
автоматичен режим:

Уверете се,че ключът за запалване е в положе-
ниеON (Вкл.).

Задаване на желаната температура.

За активиране: Натиснете бутонm . Индика-
торната лампа в бутонаm светва.Активират
се автоматичноторазпространение на въздуха и
въздушен поток.

За превключване в автоматичен режим: нати-
снете бутонm илиm

или

Натиснете бутонm илиm . Индикатор-
ната лампа в бутонm изгасва. Автоматич-
ното разпространение на въздуха и въздушния
поток се деактивират.

Задаване на температурата

За зоната на водача и пътника отпред могат да
бъдат зададени различни температури. Зададе-
ната температура се поддържа автоматично на
постояннониво.

Уверете се,че ключът за запалване е в положе-
ниеON (Вкл.).

За да повишите или понижите температурата:
завъртете контролнотокопче➀ или➈ попосо-
ка обратна на или по посока на часовниковата
стрелка. Променяйте настройката на темпера-
турата в малки стъпки. Започнете от 22o C.

Задаване на дистрибуцията на въздуха
m Насочва въздушния поток през отворите

против запотяване.

m Насочва потока за въздух през
централните и странични отвори за
въздух.

m Насочва въздушния поток през отворите,
разположени в пространството за
краката.

m Насочва въздушния поток през
централните и страничните отвори за
въздуха, както и към отворите в зоната
на краката.

m Насочва въздушния поток през
централните и страничните отвори за
въздуха, както и към отворите за
почистване на замъгляването.

m Насочва въздушния поток през отворите
за почистване на замъгляване и
отворите, разположени в пространството
за краката.

m Насочва въздушния поток през отворите
за почистване на замъгляването,
централните и страничните отвори за
въздуха, както и към отворите в зоната
на краката.

ЗАБЕЛЕЖКА

Независимоот настройката за разпреде-
ление на въздуха, въздушният поток ви-
наги се насочва през страничните отвори
за въздух. Страничните отвори за въздух
могат да бъдат затворени само ако прис-
пособленията им за регулиране бъдат за-
въртени по посока на часовниковата
стрелка, докатозацепят.

За настройка на разпределението на въздуха:

1. Уверете се, че двигателят работи.

2. Натиснете бутонm илиm няколкопъ-
ти, докатожеланият символ се появи на дис-
плея.
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Задаване на въздушния поток

1. Уверете се,че ключът за запалване е в поло-
жениеON (Вкл.).

2. За повишение или намаление на въздушния
поток: натиснете бутонm илиm .

Включване/изключване на функцията
ЗОНА

Тази функция е налична само с автоматичния
контрол на климата.

За активиране: натиснете бутонm . Индика-
торната лампа в бутонm изгасва. Заданието
на температурата за страната на водача не се
адаптира за страната на пътника отпред.

За деактивиране: натиснете бутонm . Инди-
каторната лампа в бутонm изгасва. Зада-
нието на температурата за страната на водача
се адаптира за страната на пътника отпред.

Почистете предното стъклоот
замъгляване

Можете да използвате тази функция, за да раз-
мразите предното стъкло или да почистите за-
мъгляванетона вътрешната страна на предното
стъкло и страничните прозорци.

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да използвате функцията за размразя-
ване на предното стъкло само докато предното
стъклобъде почистено.

Активиране на функцията за почистване на
преднотостъклоот замъгляване:

Уверете се,че ключът за запалване е в положе-
ниеON (Вкл.).

За активиране: Натиснете бутонm . Индика-
торната лампа в бутонаm светва.

Системата за контрол на климата превключва
на следните функции:

• Висок въздушен поток
• Висока температура
• Подаване на въздух към предното стъкло и
предните странични прозорци

• Изключване на режима за рециркулация на
въздуха

ЗАБЕЛЕЖКА

• Функцията“Почистваненазамъгляванетона
преден прозорец” автоматичнозадава сила-
та на вентилатора за постиганетонаоптима-
лен ефектот почистване на замъгляването.В
резултат на това, въздушният потокможеда
се повиши или понижи автоматичносред на-
тисканетона бутонm .

• Докатофункцията за почистване на предно-
то стъкло от замъгляване работи, можете
ръчно да регулирате силата на вентилатора.
Натиснете бутонm илиm .

Деактивиране на функцията за почистване на
преднотостъклоот замъгляване:

Натиснете бутонаm . Индикаторната лампа
в бутонm изгасва. Предишните настройки
се активират отново. Режимът за рециркулация
на въздуха остава деактивиран.

или

Завъртете контролнотокопче за температура➀
или ➈ по посока обратна на или по посока нa
часовниковата стрелка.

Почистване на стъклата от замъгляване

Прозорците се замъгляватотвътре:

1. Активирайтеm функцията заохлаждане с
изсушаване на въздуха.

2. Активиране на автоматичен режимm .

3. Акопрозорцитепродължаватдасе запотяват
активирайтеm функцията за почистване
на предното стъклоот замъгляване.

ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да използвате тази настройка само до-
катопреднотостъклобъде почистено.

Прозорците се замъгляватотвън:

1. Задействайте чистачките на предното стък-
ло.

2. Задайте разпределението на въздуха на
m илиm .
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ЗАБЕЛЕЖКА

Трябва да използвате тази настройка само до-
катопрозорците бъдат почистени.

Режимът за рециркулация на въздуха

Можете да деактивирате потока на свеж въз-
дух, ако в автомобила навлизат неприятни ми-
ризми отвън. Тогава ще започне рециркулация
на въздуха в автомобила.

Акоактивирате режима за рециркулация на въз-
духа, прозорците могат да се замъглят по-бър-
зо,най-вечеприниски температури.Използвай-
те функцията за рециркулация на въздуха само
за кратко, за да предотвратите замъгляването
на прозорците.

Активиране на режима за рециркулация на
въздуха:

Уверете се,че ключът за запалване е в положе-
ниеON (Вкл.).

Натиснете бутонаm . Индикаторната лампа
в бутонm изгасва.

Режимът за рециркулация на въздуха се активи-
ра автоматичнопри високи температури или при
високи нива на замърсяване. Когаторежимът за
рециркулация на въздуха се активира автома-
тично, индиакторната лампа в бутонm не
светва. Подаването на въздух отвън започва
следоколо30 минути.

Деактивиране на режима за рециркулация на
въздуха:

Натиснете бутонаm . Индикаторната лампа
в бутонm изгасва.

ЗАБЕЛЕЖКА

Режимът за рециркулация на въздуха се деак-
тивира автоматично:

• Следоколопет минути при външна темпера-
тура под приблизително7oC.

• След приблизително пет минути, ако функ-
цията заохлаждане с изсушаване на въздуха
бъде деактивирана.

• След приблизително 30 минути при външна
температура над около 7oC, ако функцията
за охлаждане с изсушаване на въздуха бъде
активирана.

ФУНКЦИЯ ЗА ОСТАТЪЧНА
ТОПЛИНА (където е поставена)

Възможно е остатъчната топлина на двигателя
да бъде използвана за продължение на отопле-
ние на автомобила заоколо30 минути, след ка-
тодвигателят е изключен. Времетона загряване
зависи от зададената температура на вътреш-
ността.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Вентилаторът ще работи с по-ниски оборо-
ти, независимо от настройките за въздушен
поток.

• Ако активирате функцията за остатъчна то-
плина при високи температури, ще бъде ак-
тивирана само вентилацията. Вентилаторът
се върти със средниобороти.

• Не можете да използвате вентилацията за
охлаждане на вътрешността на автомобила
до температура, която е по-ниска от външ-
ната температура.

• Превключвателят за запалване трябва да
бъде в положение OFF при активиране/де-
активиране на функцията за остатъчна то-
плина.

Активиране:

Натиснете бутонm . Индикаторната лампа в
бутонm изгасва.

Деактивиране:

Натиснете бутонm . Индикаторната лампа в
бутонm изгасва.

ЗАБЕЛЕЖКА

Режимът за остатъчна топлина се деактивира
автоматично:

• следоколо30 минути.

• когатобъде включенозапалването.

• акопадне напрежениетона акумулатора.
• когато бъде включено спомагателното ото-
пление.
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СЕРВИЗИРАНЕ НА КЛИМАТИК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Системата на климатика съдържа хладилни аг-
енти под високоналягане.Зада избегнете нара-
няване, всеки сервиз за климатици трябва да
бъде извършванотопитни техници с подходящо
оборудване.

Системата на климатика в автомобила ви е за-
редена с хладилен агент, който е съобразен с
околната среда.

Този хладилен агент е безвреден за озоновия
слой.

Изискват се специалнооборудване за зарежда-
неисмазоченматериал,когатосеобслужвакли-
матика на автомобила. Употребата на неподхо-
дящи хладилни агенти или смазочни материали
може да доведе до сериозна повреда на клима-
тичната система. (Вижте “Хладилен агент на
климатичната система и смазочен материал” в
раздел “9. Техническа информация”.)

INFINITI център или квалифициран сервиз ще
могат даобслужат вашата климатична система,
благоприятна къмоколната среда.

Филтър на климатика

Климатичната система е оборудвана с филтър
за климатик. За да сте сигурни, че климатикът
ефективно отоплява, почиства запотяването и
вентилира, сменяйте филтъра в съответствие с
определените интервали за поддръжка, описа-

ни в отделна книжка за поддръжка. За да сме-
ните филтъра се свържете с INFINITIцентър или
квалифициран сервиз.

Филтърът трябва да бъде сменян, ако въздуш-
ният поток намалее значителноили прозорците
се замъгляват лесно, когатоработиотоплението
или климатика.

Разклоненията на антената саотпечатаниот въ-
трешната страна на задния прозорец.

ВНИМАНИЕ

• Не поставяйте метализиран филм близо до
стъклотоназаднияпрозорецинеприкачвай-
те към негометални части. Това може да на-
рушиприеманетона радиовълни или да пре-
дизвика шум.

• Когатопочистватеотвътре задния прозорец,
внимавайте да не надраскате или нараните
антената. Леко избършете около антената с
мека, влажна кърпа.

АНТЕНА
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При определени системи за шофиране и безо-
пасност, сензорите се регулират автоматично,
докато бъде изминато определено разстояние
след доставка или ремонт на автомобила. Пъл-
ната ефективност на системата не може да бъде
достигната до края на този процес по разрабо-
тване.

Накладките на спирачките и дисковете, които
или са нови, или са сменени, постигат оптимал-
на спирачна ефективност след изминаването на
няколкостотин километра или мили. Компенси-
райте понижената спирачна ефективност чрез
прилагането на по-голяма сила към педала на
спирачката.

Ако се грижите достатъчно добре за двигателя
от самото начало,ще бъдете възнаградени с от-
лично представяне през целия живот на двига-
теля.

• Шофирайте с различни скорости на автомо-
билаисразличниоборотипрезпървите1500
км (1000 мили).

• Избягвайте пренапрягането на автомобила
през тозипериод,напр.шофиране спълна тя-
га.

• Сменяйте скоростите навреме, преди стрел-
ката на оборотите да достигне 2/3 от пътя в
червената зона наоборотомера.

• Не сменяйте с по-ниска скорост ръчно, за да
спрете.

• Автомобили с автоматична трансмисия: Оп-
итайте да не натискате спирачния педал от-
въд точката на съпротивление (кикдаун).

След изминаването на 1500 км, можете посте-
пенно да пълно натоварване и обороти на дви-
гателя.

Трябва да съблюдавате и тези бележки за раз-
работване, акодвигателят или частиот задвиж-
ването в автомобила са сменени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Характеристиките на управление на автомоби-
ла се променят забележимо при допълнителни
товари и в зависимост от тяхното разпределе-
ние, кактои при добавяне на някаквооборудва-
не(прикачване на ремарке, ракла за покрива и
т.н.). Вашият стил на шофиране и скорост тряб-
ва да се регулират в съответствие с обстоятел-
ствата. Особено, когато превозвате тежки то-
вари, скоростта на автомобила трябва съответ-
нода се намали.

• Проверете дали участъкът около автомоби-
ла е свободенот препятствия.

• Проверете визуално вида и състоянието на
гумите. Измерете и проверете дали наляга-
нето на гумите е нормално.

• Проверете дали всички прозорци и лампи са
чисти.

• Проверете положението на седалката и об-
легалката за глава.

• Регулирайте положението на вътрешните и
външните огледала за обратно виждане.

• Закопчайте предпазните колани и поискайте
същотоот пътниците.

• Проверете работата на предупредителните
лампи при завъртане на ключа за запалва-
нето в положение ON.

ГРАФИКНА РАЗРАБОТВАНЕ ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА
ДВИГАТЕЛЯ
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• Точките за техническообслужване в „8. Тех-
ническообслужване и направи си сам“ изпъл-
няват периодично.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не оставяйте деца или възрастни,
коитообикновено се нуждаят от чужда под-
крепа, самивавтомобиласи.Домашнителю-
бимци същоне трябва да бъдатоставяни са-
ми. Те бихамогли неволнода активират пре-
включватели или контролни бутони, и
неволнода станатучастници в сериознопро-
изшествие, както и да се наранят. В горещи,
слънчеви дни, температурите в един затво-
рен автомобил биха могли бързода се пови-
шат достатъчно, за да предизвикат сериозни
и дорифатални заболявания на хора илижи-
вотни.

• Осигурете подходящо целия багаж, за да
предотвратите неговото плъзгане или пре-
местване.Не поставяйте багаж по-високоот
облегалкитенаседалките.Привнезапноспи-
ране, или сблъсък незакрепеният багаж би
могъл да предизвика личнонараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА

През първите няколко месеца след закупуване
на нов автомобил, ако усетите силни миризми
на Летливиорганични смеси (VOC) в автомоби-
ла, проветрете изцялопътническотоотделение.
Отворете всички прозорци преди да влезете в
автомобила. В допълнение, когато температу-
рата в пътническото отделение се повиши или
когато автомобилът е паркиран на директна
слънчева светлина за дълго време, изключете

режима за рециркулация на въздуха и/или от-
ворете прозорците, за да позволите навлизане-
тонадостатъчносвежвъздухвпътническотоот-
деление.

ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ ((въглероден
окис)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не вдишвайте отработените газове; те
съдържат безцветния и без мирис въглеро-
ден окис. Въглеродният окис е опасен. Той
може да предизвика изгубване на съзнание
или смърт.

• Акоподозирате, че в автомобила проникват
отработени газове,шофирайте с напълноот-
ворени прозорци, и незабавно закарайте ав-
томобила на проверка.

• Не оставяйте двигателя да работи в затво-
рени пространства, катонапример в гаража.

• Не паркирайте автомобила с оставен рабо-
тещ двигател за продължителен период от
време.

• Дръжте заднатаврата (набагажника) затво-
рена по време на шофиране, в противен слу-
чай отработените газове биха могли да бъ-
дат засмукани в отделението за пътниците.
Ако ви се налага да карате с отворена врата
на багажното отделение, следвайте тези
предпазни мерки:

– Отворете всички прозорци.

ПРЕДПАЗНИМЕРКИПРИ
СТАРТИРАНЕИШОФИРАНЕ
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– Изключете превключвателя за въздушна
рециркулация и настройте вентилатора
на най-високата степен, за да може въз-
духът дациркулира.

• Ако бъде добавено специално устройство в
купетоили другооборудване за възстановя-
ване или друга употреба, следвайте препо-
ръките на производителя, за да избегнете
проникването на въглероден окис в автомо-
била. (Някои възстановителни автомобилни
устройства като например печки, хладилни-
ци, нагреватели, и т.н. може също да произ-
веждат въглероденокис.)

• Системата за отработени газове и купето на
автомобила следва да бъдат проверени от
квалифициран механик, винаги, когато:

– Подозирате, че отработени газове про-
никнат вотделениетоза пътниците.

– Забележите промяна в звука на ауспухо-
вата система.

– Вие сте претърпели злополука с повреда
на ауспуховата система, долната част на
шасито, или задната част на автомобила.

ТРИ-ПЪТЕН КАТАЛИЗАТОР (където е
поставен)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Отработените газове и системата заотрабо-
тените газове (ауспуховата система) са мно-
го горещи. Дръжте компонентите на ауспу-
ховата система далечот хора,животни и за-
палими материали.

• Неспирайтеинепаркирайтеавтомобиланад
запалими материали като например суха
трева,отпадъчна хартия или парцали.Темо-
же да се самозапалят и да предизвикат по-
жар.

Три-пътният катализатор е устройство, контро-
лиращо емисиите, инсталирано в ауспуховата
система. Отработените газове в три-пътния ка-
тализатор се изгарят при висока температура с
оглед намаляване на замърсителите.

ВНИМАНИЕ

• Неизползвайтеоловенбензин. (Виж “Препо-
ръчителни течности/смазочни материали и
вместимости” в раздел “9. Техническа
информация”.) Наслояванията от оловния
бензин сериозно намаляват способността на
три-пътния катализатор за намаляване на
замърсителите и/или повреждат три-път-
ния катализатор.

• Поддържайте двигателя си в добро състоя-
ние. Неизправностите в запалването, горив-
ния инжекцион или електрическата система

може да предизвикат постъпванетона твър-
де богата горивна смес в три-пътния катали-
затор, коетода предизвика неговотопрегря-
ване. Не продължавайте да шофирате, ако
двигателя прекъсва, или установите други
забележими прояви на загуба на работни ха-
рактеристики или ефективност, кактои нео-
бичайниусловия на работа. Бързопроверете
автомобила в INFINITI център или квалифи-
циран сервиз.

• Избягвайтешофиране с твърде нисконивона
горивото.Свършванетона горивотоможе да
предизвика прекъсването на двигателя, по-
вреждайки три-пътния катализатор.

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS)
Джантите на автомобила имат сензори, които
наблюдават налягането и в четирите гуми. Сис-
темата за наблюдение на налягане в гумите ви
предупреждава, ако налягането падне в една
или повечеот гумите. Системата за наблюдение
на гумите функционира само, ако съответните
сензори са монтирани на всички джанти.

Информация за налягането в гумите е показано
наавтомобилнияинформационендисплей.След
няколко минути на шофиране, в автомобилния
информационен дисплей, в меню [Serv.] (Услуги)
се изписва текущото налягане на всека една от
гумите.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Акоповреме на шофиране светне предупре-
дителната лампа за нисконалягане в гумите,
или на автомобилния информационен дис-
плей бъде показано предупреждение, свър-
занос наляганетона гумите, избягвайте вне-
запните маневри или рязкотоспиране, нама-
лете скоростта на автомобила, отбийте
встрани на безопасно за паркиране място и
спрете автомобила възможно най-бързо.
При шофирането с ниско налягане в гумите
непрекъснатовредина гумитеи сеувеличава
рискаот внезапна повреда.Аконе направите
товаможедапричинитесериознаповредана
автомобила и тя да доведе доинцидент и се-
риозно персонално нараняване. Проверете
наляганетов четирите гуми.Регулирайте на-
лягането на гумите до препоръчваното за
СТУДЕНИ гуми указано на стикера с инфор-
мация за гумите и такаще изключите преду-

предителната лампа за ниско налягане в гу-
ма. Ако имате спукана гума сменете я с ре-
зервната възможнонай-скоро.

• Акоемонтирана резервна без INFINITI TPMS
датчик, TPMS няма да функционира и пре-
дупредителната лампа за ниско налягане на
гумащепремигва за1минута.След1минута
лампата ще остане включена. Свържете се с
INFINITI център или квалифициран сервиз
възможно най-скоро за смяна на гумата
и/или зануляване на системата.

• Смяната на гуми с такива, коитоне са специ-
фицирани от INFINITI може да доведе до не-
правилна работа на TPMS.

• Ако сте използвали авариен уплътнител за
гуми, за да ремонтирате малко спукване на
гума е необходимо Вашият INFINITI център
квалифициран сервиз да проверят TPMS по
време на ремонта или смяната на гумата (за
модели, оборудвани с комплект за авариен
ремонт на гуми).

• INFINITI препоръчва да използвате един-
ственооригиналния уплътнителен материал
на INFINITI за аварийни ремонти, когато по-
правяте гумата. Другите уплътнители за гу-
ми може да повредят уплътнителя на венти-
лана гумата,коетоможедадоведедозагуба
на налягане в гумата (за моделите, оборуд-
вани с комплект за спешна поправка на спу-
кана гума).

ВНИМАНИЕ

• TPMS може да не функционира правилно,
когатоджантите саоборудвани с вериги или
джантите са пълни със сняг.

• Не поставяйте метализиранфилм върхукоя-
то и да е метална част (антена и т.н.) на про-
зорците. Това може да причини лошо прие-
мане на сигнали от сензорите за налягане в
гумите и TPMS няма да функционира пра-
вилно.

Важни бележки за безопасност

Отговорност на водача е да зададе налягането
на гумите допрепоръчителнотоналягане на сту-
дена гума, подходящо за работната ситуация
(Вижте “Гуми и джанти” в раздел “8.Поддръжка
и направи сам”. Имайте предвид, че системата
за наблюдение трябва първода бъдеобучена за
правилното налягане на гума за текущата ра-
ботна ситуация.

Има сериознопонижение на налягането, прагът
на предупреждение за предупредителното съ-
общение се съпоставя към референтните стой-
ности, които системата е запомнила. Рестарти-
райте системата за наблюдение на налягане на
гумите, след като регулирате налягането в сту-
дена гума. Текущите налягания се запаметяват
като нови референтни стойности. По този начин
ще се гарантира, че предупредителнотосъобще-
ние ще се появи само, ако налягането в гумите
бъде сериозно понижено.
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Системата за наблюдение на налягане в гумите
не ви предупреждава за неправилно зададено
налягане в гумите.

TPMS не може да ви предупреди за внезапна
загуба на налягането, напр. акодадена гума бъ-
де пробита от чуждобект. В случай на внезапна
загуба на налягане, спрете внимателно автомо-
била. Избягвайте внезапните маневри с волана.

TPMSимажълтапредупредителналампа в ком-
бинирания уред за указване на загуба на наля-
гане или неизправност.В зависимостот това как
мига или свети предупредителната лампа се
указва или прекаленонисконалягане в гума, или
неизправност на TPMS:

• Ако предупредителната лампа свети посто-
янно, налягането в една или няколко гуми е
сериозно понижено. TPMS не е повредено.

• Ако предупредителната лампа мига в про-
дължение на около минута и след това оста-
не да свети постоянно, TPMS е неизправна.

В допълнение на предупредителната лампа, в
автомобилния информационен дисплей се поя-
вява съобщение. Съблюдавайте информацията
от съобщенията на дисплея (вижте “Системи за
безопасност” в раздел “2.Прибори и средства за
управление”

Може да са необходими около десет минути, за
да бъде указана неизправност на системата за
наблюдение на налягане в гумите. Неизправ-
ността ще бъде указана чрез предупредителна-
та лампа, която първо мига в продължение на

една минута и след товаостава да свети. Когато
грешката бъде отстранена, предупредителната
лампа за налягане в гумите изгасва, след като
шофирате в продължение на няколкоминути.

Стойностите за налягане в гумите, показани в
автомобилния информационен дисплей, могат
да се различават от тези, измерени в станция за
пълнене, чрез уреда за измерване на налягане с
станцията. Налягането на гуми, показани от ав-
томобилния информационен дисплей е това,
коетое измеренона морскоторавнище. При ви-
соки надморски височини, стойностите на наля-
гане в гумите са по-високи от тези, показани от
информационния дисплей на автомобила. В то-
зи случай, не понижавайте наляганията на гу-
мите.

Работата на системата за наблюдение на наля-
гането в гумите може да бъде повлияна от ра-
дио-предавателнооборудване (напр. радиослу-
шалки, двупосочни радиа), които се използват в
или в близост до автомобила.

Електронна проверка на налягането на
гумите

1. Уверете се, че превключвателят за запалване
е в положениеON (Вкл.).

2. Натиснете бутонm илиm на волана, за
да изберете меню [Serv.] (Обслужване).

3. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете [Tyre pressure] (Налягане в гуми).

4. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

Текущото налягане за всяко колело ще бъде
показано в автомобилния информационен
дисплей.

Ако автомобилът е бил паркиране за повече от
20 минути, се показва съобщението [Tyre
pressures will be displayed after a few minutes of
driving] (Налягането в гумите ще бъде показано
след няколкоминути на шофиране).

След период на обучение, системата за наблю-
дение на наляганетов гумите автоматичноотчи-
та нови джанти или нови сензори. Ако ясното
отчитане на стойностите на наляганетов гумите
е невъзможно, се показва съобщението, че сис-
темата за наблюдение на налягане в гумите е
активна, вместо показанието за налягане на гу-
мите. Налягането в гумите вече се наблюдава.

Ако бъде поставена нова джанта, в продълже-
ние на няколкоминути, системата може да про-
дължи да показва наляганетона гумата, коятое
свалена.Акотова стане, имайте предвид, че по-
казаната стойност за позицията, на коятое мон-
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тирана нова джанта, не е същата катостойност-
та на текущотоналягане в гума на новата джан-
та.

Предупредителни съобщения на
системата за наблюдение налягането в
гумите

Ако системата за наблюдение на налягането в
гумите отчете понижение на налягането в една
или няколкогуми, в автомобилния информацио-
нен дисплей се генерира съобщение и се включ-
ва жълтата предупредителна лампа за наблю-
дение на налягането в гумите.

• Ако в автомобилния информационен дис-
плей се появи съобщението [Rectify tyre
pressure] (Отстранете проблема с налягане в
гумите) (жълто), наляганетов поне една гума
е прекалено ниско и трябва да бъде кориги-
рано при следваща възможност. Ако систе-
мата отчете, че са монтирани нови сензори
(ИД-тата не съответстват на съхранените и
наляганетоенеправдоподобноилиепо-мал-
ко от 14% под нормата, тогава, в бяло, ще
бъде показано съобщението [Rectify tyre
pressure] (Коригирайте налягането в гумите).

• Ако в автомобилния информационен дис-
плейсепоявисъобщение [Check tyre(s)] (Про-
верете гума(и)) (червено), налягането в една
или повечеот гумите се е понижилосериозно
и гумите трябва да бъдат проверени.

• Ако в автомобилния информационен дис-
плей се появи съобщение [Warning tyre
defect] (Предупреждение за дефект в гуми)

(червено), налягането в една или повече от
гумите се е понижило внезапно и гумите
трябва да бъдат проверени.

• Ако в автомобилния информационен дис-
плей се появи съобщението [Wheel sensor(s)
missing] (Лиспващ(и) сензор(и) на колела),
един или повечеот сензорите липсват или не
могат да бъдат отчетени. Това може да е в
резултат на монтиране на резервна джанта/
гума.

Съблюдавайте инструкциите и бележките за
безопасност в съобщенията, показвани в авто-
мобилния информационен дисплей.

Ако позициите на джантите на автомобила бъ-
дат сменени, за кратък период от време, може
да бъде показвано налягане на гумите за неко-
ректни позиции. След няколкоминути на шофи-
рана, този проблем се разрешава и налягането
за гумите се показва за правилните позиции.

Рестартиране на TPMS

За да запазите правилните функции на TPMS, в
следните случаи трябва да се извършиоперация
за рестарт:

• Когато налягането в гумата е регулирано.
• Когато гумата или джантата са сменени.
• Когато гумите са разменени.
Когато рестартирате системата за наблюдение
на гумите, всички съществуващи предупреди-
телни съобщения се изтриват и предупредител-
ните лампи изгасват. Системата за наблюдение

използва текущо зададеното налягане за гуми
като референта стойност за наблюдение. В по-
вечето случаи, системата за наблюдение на на-
лягането в гумите автоматично отчита новите
референтни стойности, след катопромените на-
лягането в гумите. Но, можете ръчнодаопреде-
лите референтни стойности, кактоеописанотук.
След това системата за наблюдение на наляга-
нето в гумите започва да наблюдава новите
стойности за налягане на гуми.

Извършете следните процедури за рестарт на
TPMS.

ЗАБЕЛЕЖКА

Преди рестартиране се уверете, че наляганията
в гумите са зададени както трябва, за съответ-
ните работни условия, и на четирите гуми. Пре-
поръчителните налягания на гуми са налични в
табелката, съдържаща информация за наляга-
не на гумите, върху колоната на вратата на во-
дача.

1. Уверете се, че превключвателят за запалване
е в положениеON (Вкл.).

2. Натиснете бутонm илиm на волана, за
да изберете меню [Serv.] (Обслужване).

3. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете [Tyre pressure] (Налягане в гуми).

4. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

Автомобилният информационен дисплей по-
казва текущото налягане за всяка гума или
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съобщението [Tyre pressures will be displayed
after a few minutes of driving] (Налягането в
гумите ще бъде показанослед няколкомину-
ти на шофиране).

Акожелаете да потвърдите рестарта:

5. Натиснете <OK>, за да потвърдите.

В автомобилния информационен дисплей се
появява съобщението [Tyre press. now OK?]
(Налягането на гумите добре ли е?).

След като сте шофирали в продължение на
няколко минути, системата проверява дали
текущото налягане в гумите попада в рамки-
те на определения диапазон. След това, но-
вото налягане за гуми се приема като рефе-
рентна стойност и започва тяхнотонаблюде-
ние

Акожелаете да откажете рестарта:

6. Натиснете бутонаm .

Стойностите за налягане в гумите, съхранени
при последния рестарт, ще продължат да бъдат
наблюдавани

Управляването на автомобила в съответствие с
обстановката е важно за вашата безопасност и
комфорт. Като шофьор вие трябва да сте този,
който най-добре знае как са управлява в кон-
кретната обстановка.

ПЕРИОДНА ЗАТОПЛЯНЕ НА
ДВИГАТЕЛЯ
Поради по-високите обороти на двигателя при
студен двигател е необходимода сеобръща по-
голямовниманиеприизборанапредавките през
периода на затопляне на двигателя след пуска-
нето.

ТОВАРЕНЕ НА БАГАЖ
Товарите и тяхното разпределение и поставя-
нето на оборудване (свързващи устройства, ба-
гажници на покрива и др.) променят значително
характеристиките на управление на автомоби-
ла. Вашият стил на шофиране и скорост трябва
да се регулират в съответствие собстоятелства-
та.

ШОФИРАНЕ ПРИМОКРИ
УСЛОВИЯ

• Избягвайте рязкотоускорение и внезапното
спиране.

• Избягвайте рязкото завиване и внезапната
смяна на лентата на движение.

• Избягвайте да следвате прекалено отблизо
предния автомобил.

Когато платното е покрито с вода във вид на
локви, малки водни поточета и т.н., намалете
скоростта, за да избегнете аквапланинга, който
може да доведе до пързаляне и загуба на упра-
вление. Износените гуми увеличават тази опас-
ност.

ШОФИРАНЕ В ЗИМНИ УСЛОВИЯ

• Карайте предпазливо.
• Избягвайте рязкотоускорение и внезапното
спиране.

• Избягвайте рязкото завиване и внезапната
смяна на лентата на движение.

• Избягвайте внезапните маневри.
• Избягвайте да следвате прекалено отблизо
предния автомобил.

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИПРИ
ШОФИРАНЕ
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j0 ПоложениеOFF

➀ ПоложениеACC

➁ ПоложениеON

➂ Положение START (Старт)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никога не махайте ключа или завъртайте пре-
включвателя за запалване в положение “OFF”
(Изкл.), докатошофирате. Воланът ще блокира
и водачът може да изгуби контрол над автомо-
била. В резултат на това може да се стигне до
повреда на автомобила или нараняване.

ВНИМАНИЕ

За да се избегне разреждането на акумулатора
използвайте електрическите аксесоари при ра-
ботещ двигател. Ако трябва да използвате ак-

сесоари при наработещ двигател, не ги използ-
вайте задълъгпериодотвремеинеизползвайте
едновременно няколко електрически аксесо-
ара.

ЗАКЛЮЧВАНЕНА ВОЛАНА (само за
автомобили с ръчна трансмисия)

Превключвателят за запалване е снабден с бло-
кировка на волана против кражба.

За да заключите волана

1. Завъртете ключа в положениеOFF.

2. Извадете ключаот превключвателя на запал-
ването.

3. Завъртете волана на 1/6оборот попосока на
часовниковата стрелка от права позиция.

За даотключите волана

1. Поставете ключа в превключвателя за запал-
ване.

2. Внимателно завъртете ключа леко наляво и
надясно, докато въртите вола.

ПОЗИЦИИ НА КЛЮЧА

OFF (обичайна позиция при паркиране)
j0

Ключът за запалване може да бъде изваден са-
мов тази позиция.

Блокировката на воланаможе да бъде блокира-
на само в тази позиция.

ACC (Аксесоари)/ ➀
Двигателят е изключен, без да бъде блокиран
волана. Тази позиция активира електрически
аксесоари, каторадио, когатодвигателят не ра-
боти.

ON (Вкл.) (Обичайна работна позиция)
➁
Тази позиция включва системата на запалване
и електрическите аксесоари.

START (СТАРТ) ➂
Стартерът на двигателя стартира и двигателят
стартира. Веднага щом двигателят стартира,
освободете незабавно превключвателя за
запалване. Той ще се върне в положение ON
(Вкл.).

ЗАБЕЛЕЖКА

За модел със система Стоп/Старт:

Когато двигателят бъде спрян автоматично от
систематаСтоп/Старт, превключвателят на за-
палване може да бъде използван пообичайния
начин.

Вкрая на пътуването, завъртете превключвате-
ля в положениеOFF (Изкл.), за да избегнете из-
тощен акумулатор. Системата Стоп/Старт не
изключва автоматичнозапалването.

NPA1483
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Автомобилите с интелигентен ключ са оборуд-
вани с ключове, които имат интегрирана функ-
ция на интелигентен ключ, а в някои случаи от-
делящ се бутон за запалване (бутон старт/стоп).

Проверка, която периодично установява радио
връзкамеждуавтомобилаиключа,определяда-
ли в автомобила се намира валиден ключ. Това
се случва, например, при стартиране на двига-
теля.

Когато натиснете бутона на превключвателя за
запалване в ключалката за запалване, система-
та се нуждаеотоколодве секунди време за раз-
познаване. Тогава можете да използвате буто-
на на превключвателя за запалване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не работете с превключвателя на бутона за за-
палване,докатошофирате,освен, аконе е спеш-
но. (Двигателят ще спре, когато превключвате-
ля за запалване бъде натиснат три пъти в бърза
последователност или бъде натиснат и задър-
жан за повече от две секунди.) Ако двигателят
спре, докатоавтомобила е шофиран, това може
да доведе до катастрофа със сериозни нараня-
вания и смърт.

Предиработа с бутонанапревключвателя за за-
палване:

• Преместете скоростният лост в положениеN
(Неутрално) или натиснете педала на съеди-
нителя (за модели с ръчна трансмисия (MT)).

• Преместете скоростния лост в положение P
(Паркиране) за DCT (Модели с автоматична
трансмисия АТ ).

ПоследователнотонатисканенаСтарт/Стопбу-
тона няколкопътиотговаря на различните пози-
ции на ключа в ключалката за запалване. Пред-
поставките за това са:

• Не натискате педала на спирачката (автомо-
били с автоматична скоростна кутия).

• Не натискате педала на съединителя (авто-
мобили с ръчна скоростна кутия).

Ако натиснете педала на спирачката и натисне-
те бутона Старт/Стоп, двигателят стартира не-
забавно (автомобили с автоматична трансми-
сия).

Ако натиснете педала на съединителя и нати-
снете бутона Старт/Стоп, двигателят стартира
незабавно (автомобили с ръчна трансмисия).

За да стартирате автомобила без активно из-
ползване на ключа:

• Бутонът на превключвателя за запалване
трябва да бъде поставен в ключалката за за-
палване.

• Ключът трябва да бъде в автомобила.
• Автомобилът не трябва да бъде заключен с
ключ или с интелигентния ключ (вижте
“Ключове” в раздел “3. Проверки и регули-
ране преди шофиране”).

Не съхранявайте интелигентния ключ:

• С електронни устройства, напр. мобилен те-
лефон или друг ключ.

• С метални предмети, напр. монети или ме-
талнофолио.

• В метални предмети, напр. метален калъф.

Това може да повлияе върху функционалността
на интелигентния ключ.

Ако заключите автомобила с дистанционното
управление на ключа или с интелигентния ключ,
след кратко време:

• Няма да можете да включите запалването с
бутона на превключвателя за запалване.

• Няма да можете да стартирате двигателя с
бутона на превключвателя за запалване, до-
като автомобилът не бъде отключенотново.

Ако заключите автомобила централно, чрез бу-
тона на предната врата (вижте “Електрически
превключвател за заключване на вратите” в раз-
дел “3. Проверки и регулиране преди шофира-
не”), можете да продължите да стартирате дви-
гателя с бутона на превключвателя за запалва-
не.

Можете да изключите двигателя, докато авто-
мобила е в движение като натиснете и задър-
жите бутона на превключвателя за запалване за
около три секунди. Тази функция работи неза-
висимо от функцията ЕСО старт/стоп автома-
тично изключване на двигателя.

БУТОННАПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЗАПАЛВАНЕ (къдетое поставен)

5-10 Стартиране и шофиране



ПОЗИЦИИ НА КЛЮЧА С БУТОН ЗА
ЗАПАЛВАНЕ

➀ Бутон Start/Stop

➁ Ключалка за запалване

Когато включите запалване, всички индикатор-
ни лампи в комбинирания панел светват. За до-
пълнителна информация, за ситуации, при които
индикаторните лампи или не светват след стар-
тиране на двигателя, или светват по време на
шофиране, вижте “Предупредителни лампи, ин-
дикаторни лампи и звукови сигнали” в раздел
“2. Прибори и средства за управление”.

Акобутонът на превключвателя за запалване➀
всеоще не е натиснат, товаотговаря на позиция
на изваждане на ключаот запалването.

За включване на захранването: натиснете вед-
нъж бутона на превключвателя за запалване➀
. Захранването се включва. Сега можете да ак-
тивирате, например, чистачките.

Захранването се изключва отново, ако вратата
на водача бъде отворена и натиснете бутона на
превключвателя за запалване➀ два пъти, кога-
то е в тази позиция.

Завключваненазапалването:натиснетедвапъ-
ти бутона на превключвателя за запалване ➀.
Запалването се включва.

Запалванетосе изключва, аковратата на водача
бъде отворена и натиснете бутона на превклю-
чвателя за запалване➀ два пъти, когато е в та-
зи позиция.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА БУТОНА НА
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА
ЗАПАЛВАНЕ
Можете да отстраните бутона на превключва-
теля за запалванеот ключалката за запалване и
да стартирате автомобила нормално, като из-
ползвате ключа.

Можете да превключите само между режим на
бутон за превключвателя за запалване и работа
с ключ, когато автомобилът е неподвижен.

Трябва да задействате и позиция за паркиране
Р (Паркиране) (автомобили с автоматична тран-
смисия).

Отстранетебутонанапревключвателя за запал-
ване➀от ключалката за запалване➁.

Неенеобходимодаотстранявате бутона на пре-
включвателя за запалване от ключалката за за-
палване, когато напускате автомобила. Но, при

напусканенаавтомобила,винагивземайтеклю-
ча със себе си.Докато ключът е в автомобила:

• Автомобилът може да бъде стартиран чрез
бутона на превключвателя за запалване.

• Оборудването, захранвано с електричество,
може да бъде използвано.

АВАРИЙНОИЗКЛЮЧВАНЕ НА
ДВИГАТЕЛЯ
За да изключите двигателя при аварийна ситуа-
ция, докатошофирате, извършете следната про-
цедура:

• Бързо натиснете бутона на превключвателя
за запалване три пъти последователнов рам-
ките на 1,5 секунди или

• Натиснете и задръжте бутона на превклю-
чвателя за запалване за повечеот две секун-
ди.

NPA1484
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аков автомобила бъдатоставени деца без над-
зор, те могат:

• Да отворят вратите, като по този начин ще
застрашат други лица или участници в дви-
жението.

• Да излязат и да бъдат блъснати от насрещ-
ния трафик.

• Да задействатоборудванетов автомобила и
да се заклещят.

Освен това, децатамогат да въведат автомоби-
ла в движение, ако, например:

• Освободете спирачката при паркиране.
• Променете позицията на автоматичната
трансмисия от позиция Р (Паркиране) или
превключете ръчната трансмисия в N (Неу-
трална).

• Стартирайте двигателя.
Имаопасностот инцидент и травма:

При напускане на автомобила, винаги вземайте
ключа със себе си и заключвайте автомобила.
Никога неоставяйте деца и животни без надзор
в автомобила.Дръжте ключовете извън достъ-
па на децата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Двигателите с вътрешногорене изпускатот-
ровни отработени газове, като въглероден

окис. Вдишванетона тезиотработени газове
води до отравяне. Има опасност от фатална
травма. Поради тази причина, никога не ос-
тавяйте двигателя да работи в ограничени
пространства, без да осигурите достатъчна
вентилация.

• Запалимите материали, внесени чрез окол-
ната среда илиотживотни,могат да се запа-
лят,аковлязатвконтакт със систематазаот-
работени газове или частиотдвигателя,кои-
тосе нагряват.Имаопасностот пожар.

Извършвайте регулярни проверки, за да се
уверите, че няма запалими чуждиматериали
в двигателното отделение или системата за
отработени газове.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Не натискайте педала на газта, при старти-
ране на двигателя.

• Двигателят работи с по-високи обороти по
време на процедурата на студен старт, така
че каталичния преобразувател да може по-
бързодадостигнедоработна температура.В
резултат на това, звукът на двигателя може
да се промени.

РЪЧНА ТРАНСМИСИЯ
Можете да стартирате двигателя единствено,
когато педалът на съединителя е натиснат до-
край.

• Натиснете педала на спирачката и го задръ-
жте натиснат

• Натиснете напълнопедала на съединителя
• Превключете на N (Неутрален).

АВТОМАТИЧНА ТРАНСМИСИЯ

• Преместете трансмисията в позиция P (Пар-
киране), като натиснете бутон <P>.

Индикаторът за позиция на трансмисията в
автомобилния информационен дисплей по-
казва <P>

Когатотрансмисията е в позицияN (Неутрална),
също можете да стартирате двигателя с нати-
снат педал на спирачката.

ПРОЦЕДУРА НА СТАРТИРАНЕ С
КЛЮЧ

j0 ПоложениеOFF

➀ ПоложениеACC

➁ ПоложениеON

➂ Положение START (Старт)

NPA1483

СТАРТИРАНЕ НАДВИГАТЕЛЯ
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• За модели с бензинов двигател: завъртете
ключа в положение START (СТАРТ) ➂ в клю-
чалката за запалване и го пуснете, в момен-
та, в койтодвигателя запали.

• За модели с дизелов двигател: завъртете
ключа в положение ON (Вкл.) ➁ в ключал-
ката за запалване. В комбинирания панел
светваm индикаторната лампа за предва-
рително подгряване.

Когато индикаторната лампа за предвари-
телно подгряване m изгасне, завъртете
ключа в положение START (СТАРТ) ➂ и го
пуснете, в момента, в койтодвигателят запа-
ли.

Можете да стартирате двигателя без пред-
варително подгряване, ако двигателят е то-
пъл.

ПРОЦЕДУРА НА СТАРТИРАНЕ
ЧРЕЗ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА
ЗАПАЛВАНЕ С БУТОН
Превключвателят за запалване с бутон може да
се използва за ръчностартиране на автомобила,
без поставяне на ключа в ключалката за запал-
ване. Ключът трябва да се намира в автомобила
и бутонът на превключвателя за запалване
трябва да бъде поставено в ключалката за за-
палване (вижте “Отстраняваненабутонанапре-
включвателя за запалване” по-горе в този раз-
дел). Този режим за стартиране на двигателя
работи независимо от функцията ЕСО старт/
стоп автоматично включване на двигателя.

Можете да стартирате двигателя, аков автомо-
била бъде оставен валиден ключ. Изключвайте
двигателя и винаги вземайте ключа със себе, ко-
гато напускате автомобила, дори да го напус-
кате за кратко време. Обръщайте внимание на
важните бележки за безопасност.

• Автомобили с автоматична трансмисия: на-
тиснете педала на спирачката и го задръжте
натиснат.

• Автомобили с ръчна трансмисия: натиснете
педала на съединителя и го задръжте нати-
снат.

• Натиснете веднъж бутона на превключвате-
ля за запалване (вижте “Бутон на превклю-
чвателя за запалване (къдетоепоставен)”по-
горе в този раздел).

– Автомобили с бензинов двигател: двига-
телят стартира.

– Автомобили с дизелов двигател: подгря-
ванетоеактивираноидвигателя стартира.

ШОФИРАНЕ С РЪЧНА
ТРАНСМИСИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не превключвайте рязко на по-ниска предавка
на хлъзгавипътища.Товаможедадоведедоза-
губа на контрол.

ВНИМАНИЕ

• Не оставяйте крака си върху педала на съе-
динителя докато шофирате. Това може да
предизвика повреда на съединителя.

• Спрете напълно автомобила преди да прев-
ключите в положение R (Назад).

• Когато превключвате от една скорост на
друга, натискайте педала на съединителя
докрай, за да избегнете смазването или от-
чупванетона зъбчетата на предавките.

• За Вашата собствена безопасност избягвай-
те резките тръгвания иускорявания.

• Когатое необходимобързоускорение, пора-
ди някаква причина, превключете на по-ни-
ска предавка, и ускорете, докато автомоби-
лът достигне до максималната скорост при
всяка предавка.Не надвишавайтеограниче-
нието за скорост на всяка една от предавки-
те. Внимавайте изключителномного, когато
ускорявате или преминавате на по-ниска
предавка по хлъзгави повърхности. Внезап-
нотоускорение или понижение на предавка-

ШОФИРАНЕНААВТОМОБИЛА
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та може да доведе до приплъзване на коле-
лата и да предизвика загуба на контрол.

• Превключвайте предавка само при напълно
натиснат педал на съединителя.

• Когатопревключвате на 5-та и 6-та предав-
ка, трябва да натиснете скоростния лост на-
дясно.Впротивенслучай,можетеневолнода
превключите на 3-та или 4-та скорост и да
повредите двигателя или трансмисията.

• Ако превключите на по-ниска предавка при
прекалено висока скорост (спиране чрез
трансмисията), това може да доведе допре-
вишаваненаоборотитенадвигателяидадо-
веде доповреждане на двигателя.

• Неизползвайте точката на захапване на съе-
динителя, за да поддържате неподвижност-
та на автомобила по наклони нагоре. В про-
тивен случай, съществува опасност от
повреждане на съединителя.

• По дълги и стръмни наклони, по посока на-
долу, най-вече, ако автомобилът е натова-
рен или тегли ремарке, трябва да превклю-
чите на по-ниска предавка достатъчнорано.
По този начин се използва спирачния ефект
на двигателя. По този начин се освобождава
натоварванетона спирачната система и спи-
рачките се предпазватот прегряване ипреж-
девременноизносване.

Превключване

За да смените предавките, натиснете докрай пе-
дала на съединителя, превключете на подходя-
ща предавка, след това бавно и плавноосвобо-
дете съединителя.

За да гарантирате плавна смяна на скоростите,
натиснете изцялопедала на съединителя, преди
да задействате лостът за смяна. Ако педалът на
съединителя не бъде натиснат изцяло, преди да
бъде сменена предавката, можете да чуете
стържещ звук. Това може да доведе до повреда
на трансмисията.

Започнете ускорението на автомобила на 1-ва
предавка и сменяйте последователнопредавки-
те, в съответствие със скоростта на автомобила.

Индикатор за превключване на скорости
(къдетое поставен):

Индикаторът на скоростния лостjA , разположен
в горната част на автомобилния информационен
дисплей, може да подпомогне нивото на екологич-
ношофиране.

Следвайки инструкциите на индикатора на ско-
ростния лост, като преминавате на по-висока
(или по-ниска) предавка, когато бъде показана
стрелка НАГОРЕ (или НАДОЛУ),може да подо-
брите икономията на гориво

Стрелка НАГОРЕ предлага превключването на
по-висока предавка, а стрелка НАГОРЕ пред-
лага превключване на по-ниска предавка.

Но, избирането на най-подходящата предавка,
в съответствие с реалните условия на автомо-
била, пътя и движението,остава на водача.

NSD591

6–скоростна ръчна трансмисия (къдетое
поставена)

NSD638
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ЗАБЕЛЕЖКА

В някои случаи не се показва стрелка, и те са:

– Реалната предавка съответства на препоръ-
чаната предавка

– Скоростта на автомобила е прибл. 0 км/ч

Неутрална (N):

За да задействате позиция Неутрална (N), нати-
снете изцяло педала на съединителя и премес-
тете скоростния лост в положениеjN .

Задна предавка:

ВНИМАНИЕ

ПревключвайтенаЗаднапредавкаR,когатоав-
томобилът е неподвижен. В противен случай
можете да повредите трансмисията.

За движение на заден ход, действайте по след-
ния начин:

1) Спрете автомобила.

2) Преместете скоростния лост в положение N
(Неутрално).

3) Дръпнете скоростния лост нагоре бутнете го
наляво и след това го дръпнете назад.

Когато скоростният лост е в положение R (На-
зад),ще се активира илимонитора за задновиж-
дане (къдетое поставен),илиултразвуковата со-
нарна функция (къдетое поставена). За подроб-
ности, вижте “Монитор за задно виждане
(където е поставен)” в раздел “4. Екран на дис-
плея, отопление и климатик, и аудио система”и-
ли “Монитор за околно виждане (където е по-
ставен) ” в раздел “4. Екран на дисплея, отопле-
ние и климатик, и аудио система” или “Функция
напаркинг сензор (сонар) с помощнакамера (къ-
дето е поставена)” по-долу в този раздел.

Ако преместването на скоростния лост в поло-
жение R (задна) или 1-ва. Преместете в N (Неу-
трална), след коетоотпуснете педала на съеди-
нителя.Натиснете докрай педала на съедините-
ля отново и превключете на R (Задна) или 1-ва.

ФункциятаECO стоп/старт не е налична, когато
е задействана задна предавка. За допълнителна
информация по отношение на функцията ECO
стоп/старт, вижте “Стоп/Старт система (където
е поставена)” по-долу в този раздел.

ШОФИРАНЕ САВТОМАТИЧНА
ТРАНСМИСИЯ
ВНИМАНИЕ

• Скоростта при празния ход на студения дви-
гател е висока, така че внимавайте, когато

превключвате на предна или задна скорост
преди двигателя да е загрял. Акооборотите
на двигателя са надоборотите на празен ход
ипреминетевпозициянатрансмисиятаDили
R, автомобилът може да тръгне внезапно.
Имаопасностот инцидент.

• Избягвайте увеличаването на оборотите на
двигателя, докато автомобилът е спрял. То-
ва може да доведе до неочаквано движение
на автомобила.

• Когато спирате автомобила по ъгъл нагоре,
не задържайте автомобила като натискате
педала на газта. За тазицел трябва да се из-
ползвапедалътна спирачката, задабъде за-
държан автомобила на място и да се предо-
тврати прегряванетона трансмисията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не превключвайте рязко на по-ниска пре-
давка на хлъзгави пътища. Това може да до-
веде дозагуба на контрол.

• Автоматичната трансмисия превключва в
неутралнапозицияN,когатоизключитедви-
гателя. Автомобилът може да потегли. Има
опасностот инцидент.

• След изключване на двигателя, винаги прев-
ключвайте на положение за паркиране Р
(Паркиране). Предотвратете приплъзването
на паркирания автомобил, като задействате
спирачката при паркиране.

NSD590
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Предпазни мерки за безопасност при
шофиране

ВНИМАНИЕ

• Никога не превключвайте на положения P
(Паркиране) или R (Назад), докато автомо-
била се движи напред и в положения P (Пар-
киране) илиD (шофиране),докатоавтомоби-
лът се движи назад. Това може да предизви-
ка инцидент или повреда на трансмисията.

• Освен при авария, по време на шофиране не
превключвайте в положение N (Неутрално).
Движениетопоинерцияпритрансмисиявпо-
ложениеNможедапричинисериозниповре-
ди на трансмисията.

• Запалвайте двигателя или на P (Паркиране)
или на N (Неутрална) положение. Двигате-
лят няма да запали на никое друго положе-
ние на скоростния лост. Ако запали, прове-
рете автомобила си в INFINITI център или
квалифициран сервиз.

• Не натискайте педала на газта, докатопрев-
ключватеот положение Р (Паркиране) илиN
(Неутрално) към положение R (Назад), D
(Шофиране), или режим на ръчнопревключ-
ване. Винаги натискайте педала на спирач-
ката, докатопревключванетозавърши.

• Под ъгъл нагоре, не задържайте автомобила
като натискате педала на газта. За тази цел
трябва да се използва спирачката.

• Превключете на положение N (Неутрално) и
включете спирачката за паркиране, докато
сте спрели по-продължителноот кратък пе-
риод на изчакване.

• Поддържайтедвигателя напразен ходдока-
то превключвате от положение N (Неутрал-
но) на какватои да е позиция за шофиране.

Имайте предвид, че предаването на енергия
между двигателя и трансмисията се нарушава,
когато двигателят бъде изключен. За да предо-
твратите самоволното потегляне на автомоби-
ла:

• Когато двигателят е изключен и автомоби-
лът е неподвижен, натиснете бутон Р (Пар-
киране).

и

• Включете електрическата спирачка при пар-
киране.

ВНИМАНИЕ (при стартиране на автомобила):

• НАТИСНЕТЕ ПЕДАЛАНА СПИРАЧКАТА
Когато двигателят работи, превключването
на скоростния лост в положениеR (Назад), D
(Шофиране) или режим на ръчно превключ-
ване, без пълното натискане на педала на
спирачката, може да предизвика бавното
движение на автомобила. Уверете се, че пе-
далът на спирачката е напълнонатиснат и че
автомобилът е спрян, преди да преместите
скоростния лост.

• ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОЛОЖЕ-
НИЕТОНА СКОРОСТНИЯЛОСТ

Уверете се, че скоростният лост е вжеланото
положение. Използвайте положения D (Шо-
фиране) или режим на ръчно превключване
за движение напред иR (Задна) за движение
назад.Освободете спирачката при паркира-
не и педала на спирачката, след това нати-
снете педала на газта, за да въведете авто-
мобилавдвижениеидасевключитевтрафи-
ка (избягвайте рязкотостартиране и въртене
на гумите).

• Избягвайте високите обороти на двигателя,
докато автомобилът е спрян, тъй като това
може да доведе до неочаквано движение на
автомобила (ако скоростният лост е в поло-
жение R (Назад), D (Шофиране) или режим
на ръчно превключване) или двигателят мо-
жеда бъде повреден (акоскоростният лост е
в положение N (Неутрално) или P (Паркира-
не)).

• ПОДГРЕЙТЕДВИГАТЕЛЯ
Поради високитеобороти на празен ход, ко-
гатодвигателятестуден,трябвадасеупраж-
нидопълнителновниманиеповременапрев-
ключване на скоростния лост в позиция за
шофиране незабавно след стартиране на
двигателя.
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• ПАРКИРАНЕНАПРЕВОЗНОТОСРЕДСТВО
Натиснете педала на спирачката и, след като
автомобилът спре, натиснете бутон Р (Пар-
киране), задействайте спирачката при пар-
киране иосвободете педала на спирачката.

Стартиране на автомобила

1. След стартиране на двигателя, натиснете из-
цялопедала на спирачката, преди превключ-
ването на скоростния лост в положение R
(Назад), D (Шофиране) или режим на ръчно
превключване.

2. Задържайте педала на спирачката натиснат
ипридвижетескоростниялоств запревключ-
ване в позиция за шофиране.

3. Освободете спирачката при паркиране и пе-
дала на спирачката, и след това постепенно
задвижете автомобила като натиснете педа-
ла за газта.

Автоматичната трансмисия е конструирана та-
ка,че педалът на спирачката ТРЯБВА да бъде
натиснат преди да се превключиот положениеP
(Паркиране) към всяка от позициите за задвиж-
ване, докато превключвателят за запалване е в
положениеON (Вкл.).

Превключване

P Позиция за паркиране с блокировка за
паркиране

R Заден ход

N Неутрална

D Шофиране

Показание за позиция на трансмисията:

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако показанието за позиция на трансмисията в
автомобилния информационен дисплей не ра-
боти, трябвада тръгнете внимателно, задапро-
верите далижеланата позиция на трансмисията
Е превключена. В идеалния случай, трябва да
изберете позиция на трансмисията D и автома-
тична програма за шофиранеE или S.

Индикаторът на скоростния лост ➁, разполо-
жен в долната част на автомобилния информа-
ционен дисплей, показва текущата позиция на
трансмисията.

Той показва режими P,R,N,D, когато трансми-
сията е в автоматичен режим или позиция на
превключване, когато трансмисията е в ръчен
режим.

NSD585 NSD589
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P (Паркиране):

Използвайте тази позиция, когато автомобилът
е паркиранили когатостартирате двигателя.Ви-
наги проверявайте дали автомобилът е напълно
спрял преди да натиснете бутон➀ и да активи-
рате позицияP (Паркиране).Замаксималнабез-
опасност, педалът на спирачката трябва да бъ-
де натиснат, преди превключванетов позиция Р
(Паркиране). Използвайте тази позиция заедно
със спирачката при паркиране. При паркиране
под наклон, първо натиснете педала на спирач-
ката, задействайте спирачката при паркиране и
задействайте позиция Р (Паркиране). По време
на паркиране, блокировката при паркиране не
трябва да се използва катоспирачка. За да под-
сигурите автомобила, винаги прилагайте елек-
трическата спирачка при паркиране, в допълне-
ние на блокировката при паркиране.

В случай на неизправност на електрониката на
автомобила, трансмисията може да блокира в

позиция Р (Паркиране). Незабавно проверете
автомобила в INFINITI център или квалифици-
ран сервиз.

Позиция за паркиране Р се задейства автома-
тично, ако:

• Изключите двигателя чрез ключа и извадите
ключа.

• Отворите вратата на водача, когато автомо-
билът е неподвижен или се движи с много
ниска скорост, и трансмисията е в позицияD
(Шофиране) или R (Назад).

ВНИМАНИЕ

Използвайте тази позиция, самослед катоавто-
мобилът е спрял напълно.

R (Назад):

ВНИМАНИЕ

Превключете в тази позиция, самослед катоав-
томобилът е спрял напълно.

Използвайте тази позиция за движение назад.

Когато скоростният лост е в положение R (На-
зад),ще се активира илимонитора за задновиж-
дане (къдетое поставен),илиултразвуковата со-
нарна функция (къдетое поставена). За подроб-
ности, вижте “Монитор за задно виждане
(където е поставен)” в раздел “4. Екран на дис-
плея, отопление и климатик, и аудио система”и-
ли “Монитор за околно виждане (където е по-
ставен) ” в раздел “4. Екран на дисплея, отопле-
ние и климатик, и аудио система” или “Функция

напаркинг сензор (сонар) с помощнакамера (къ-
дето е поставена)” по-долу в този раздел.

N (Неутрално):

Не превключвате трансмисията в положение N
(Нулева), докато шофирате. В противен случай,
може да повредите автоматичната трансмисия.

Не са задействани нитопредавката за движение
напред, нито предавката за движение назад. В
тази позиция двигателят може да бъде старти-
ран. Можете да превключите в положение N
(Неутрална) и да рестартирате затихналия дви-
гател, докато автомобилът се движи.

От двигателя към задвижващите колела не се
предава мощност

Освобождаванетона спирачките ще ви позволи
свободнода придвижвате автомобила, напр. да
го бутате или теглите.

Ако ESP/VDC е деактивирана или неизправна:
превключете трансмисията в положение N (Не-
утрално), ако автомобилът е застрашен от под-
насяне, напр. по хлъзгави шосета.

Акоизключите двигателя и трансмисията е в по-
ложение R (Задна) или D (Шофиране), автома-
тичната трансмисия автоматично преминава в
положение N (Неутрално).

ВНИМАНИЕ

Задвижването в N (Неутрална) може да доведе
доповреда на трансмисията.
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D (Шофиране):

Използвайте тази позиция за нормално шофи-
ране напред.

Автоматичната трансмисия сменя автоматично
скоростите.Налични са всички предавки за дви-
жение напред.

Смяна на предавката

Автоматичната трансмисия превключва авто-
матично към индивидуални предавки, когато тя
е в положение D (Шофиране). Превключването
се определя от:

• Избраната програма за шофиране.
• Позицията на педала на газта.
• Скоростта на пътя.
Позиция на педала на газта:

Вашият стил на шофиране влияе върху начина,
по който автоматичната трансмисия сменя ско-
ростите:

• малко газ: ранна смяна нагоре
• повече газ: късна смяна нагоре
Задържане на автомобила неподвижен
понаклони нагоре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Автоматичната трансмисия използва система с
двоен съединител. Ако съединителят прегрее,
електронната система зауправление се деакти-
вира автоматично. Това нарушава предаването

на мощност. Автомобилът може, например, да
тръгне назад понаклони.Имаопасностот инци-
дент.Никогане задържайте автомобиланепод-
вижен понаклона нагоре чрез задържане на пе-
дала на газта.

Съединителят може да прегрее, за задържате
автомобила неподвижен понаклони нагоре, ка-
то натискате педала на газта. Ако съединителят
прегрее, прозвучава предупредителен сигнал и
в автомобилния информационен дисплей се из-
писва съобщението [Stop vehicle Shift to P Leave
engine running] (Спрете автомобила. Превклю-
чете на Р.Оставете двигателя работещ).Щемо-
жете да продължите вашетопътуване самослед
като съединителят се охлади и съобщението в
автомобилнияинформационендисплейизчезне.

Никога не задържайте автомобила неподвижен
понаклона нагоре чрез задържане на педала на
газта. Вместо това, винаги задържайте автомо-
била неподвижен понаклони нагоре чрез:

• Натискане на педала на спирачката.
• Включване на електрическата спирачка при
паркиране.

Кикдаун

Използвайте кикдаун за максималноускорение:

• Натиснете педала на газта на отвъд точката
на натиск.

Това превключва трансмисията на по-ниска
предавка в зависимост от оборотите на дви-
гателя.

• Отпуснете педала на газта, след катодостиг-
нете дожеланата скорост.

Автоматичната трансмисия отново прев-
ключва обратно нагоре.

Бутон за избор на програма

Бутонът за избор на програма ви позволява да
изберете между програми на шофиране с раз-
лични характеристики за шофиране.

Натиснете бутона за избор на програма➀. Съ-
общението➁ ще бъде показано на автомобил-
ния информационен дисплей, показвайки теку-
щия избор. След около две секунди, избраната
програма за шофиране се показва в колната
рамка на автомобилния информационен дис-
плей➂, а съобщениетоще изчезне.
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Автоматичната трансмисия превключва към
програма за шофиране Е при всяко стартиране
на двигателя.

E (Икономичен): удобно, икономично
шофиране

S (Спорт): спортен стил на шофиране

[M] (Ръчен): ръчно превключване на скоростта

За допълнителна информация за ръчна програ-
ма за шофиране, вижте “Програма за ръчно
шофиране” по-долу в този раздел.

Пера за смяна на скоростите на волана

➀ Лявоперо за смяна на скоростите на
волана (превключва надолу)

➁ Дясноперо за смяна на скоростите на
волана (превключва нагоре)

В програма за шофиране M, можете сами да
смените предавките, като използвате перата за
смяна на скоростите на волана.

Акодръпнете лявотоили дяснопероза смяна на
скоростите на волана, докато сте в програма за
шофиране E или S, автоматичната трансмисия
задейства програма за шофиране М за кратък
период от време. В зависимост от това, което
пероза смяна на скоростите бъде дръпнато, ав-
томатичната трансмисия незабавнопревключва
в следващата предавка нагоре или надолу.

Автоматични програми за шофиране

Програма за шофиране Е се характеризира със
следното:

• Ориентирани към комфорта настройки на
двигателя.

• Оптимална консумация на гориво, в резултат
на по-ранното превключване на автоматич-
ната трансмисия.

• Автомобилът тръгва по-плавно при предав-
ки за движение напред и назад,освен акопе-
далът на газта не бъде натиснат докрай.

• Увеличена чувствителност. По този начин се
подобрява стабилността при шофиране, на-
пример по хлъзгава пътна повърхност.

• По-ранно превключване на автоматичната
трансмисия. Това води дошофиране на авто-
мобила при по-нискиобороти на двигателя и
е по-малко вероятно колелата да превъртят.

Програма за шофиране S се характеризира със
следното:

• Спортни настройки на двигателя.
• По-късно превключване на автоматичната
трансмисия.

• Врезултат напо-късните точкинапревключ-
ваненаавтоматичната трансмисия,консума-
цията на гориво е възможно да бъде по-ви-
сока.
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Програма за ръчношофиране

В програма за шофиране M, можете сами да
смените предавките, като използвате перата за
смяна на скоростите на волана. За тази цел,
трансмисията трябва да бъде в позиция D (Шо-
фиране). Избраната и задействана в момента
скорост се показва в информационния дисплей
на автомобила

Ръчната програма за шофиране М се различава
от програмите за шофиране E и S поотношение
на спонтанност,отзивчивост и плавност на смя-
на на предавките.

Използване на ръчни предавки:

• За използване на спирачния ефект на двига-
теля.

• Използване на спирачния ефект на двигате-
ля при движение понаклони надолу и за шо-
фиране по стръмни планински пътища, по
планински терен или в трудни условия.

• За използване на спирачния ефект на двига-
теля по изключително стръмни наклони на-
долу и подълги участъци с наклон надолу.

Активиране на ръчна програма за шофиране:

• Постоянно: Натиснете бутона за избор на
програма➀ няколко пъти, докато в автомо-
билния информационен дисплей се появи М.
Ръчната програма за шофиранеМостава ак-
тивна, докатопрограмата за шофиранеE или
S е активна.

• Временно: Дръпнете дясното или ляво перо
за смянанаскороститенаволана (вижте “Пе-
ра за смяна на скоростите на волана” по-до-
лу в този раздел). Ръчната програма за шо-
фиране М е временно активна. В зависимост
от това, което перо за смяна на скоростите
бъде дръпнато, автоматичната трансмисия
незабавнопревключвав следващатапредав-
ка нагоре или надолу.

Когато, чрез перата за смяна на скорост на во-
лана, бъде задействана ръчна програма за шо-
фиране М, временно активната ръчна програма
за шофиране ще бъде деактивирана автоматич-
носледопределен период, акоусловията на шо-

фиране се запазят. Автоматичната трансмисия
превключва към активираната преди това про-
грама за шофиране E или S. При шофиране по
наклонинадолу,временноактивнатаръчнапро-
грама за шофиранеМще бъде деактивирана са-
мо, ако бъде натиснат педала на газта, докато
автомобилът се движи надолу.

Смяна на предавка нагоре:

Дръпнете дясното перо за смяна на скоростите
на волана (вижте “Пера за смяна на скоростите
на волана” по-горе в този раздел). Автоматич-
ната трансмисия превключва нагоре към след-
ващата скорост.

За да предотврати повреда на двигателя, авто-
матичната трансмисия автоматично превключ-
ва нагоре, ако бъдат достигнати максималните
обороти на двигателя, при активната в момента
предавка, и вие натиснете педала на газта.
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Препоръка за смяна на предавката:

Препоръките за смяна на предавките ви пома-
гат за адаптирането на икономичен стил на шо-
фиране. Препоръчаната предавка е показана в
автомобилния информационен дисплей.

Превключете на препоръчителната предавка➀
, в съответствие с препоръката за смяна на пре-
давката ➁, когато това бъде показано в авто-
мобилния информационен дисплей.

Превключване на по-ниска предавка:

Дръпнете лявото перо за смяна на скоростите
на волана (вижте “Пера за смяна на скоростите
на волана” по-горе в този раздел). Автоматич-
ната трансмисия превключва надолу към след-
ващата скорост.

Ако понижите скоростта или спрете, без да
превключите на по-ниска предавка, автоматич-
ната трансмисия автоматично превключва на
по-ниска предавка.

За максималноускорение, дръпнете лявото пе-
ро за смяна на скоростите на волана, докато
трансмисията избере оптималната предавка за
текущата скорост.

Ако оборотите на двигателя надвишат макси-
малните при превключване надолу, автоматич-
ната трансмисия защитава двигателя от повре-
да, като не извършва превключването надолу.

Кикдаун:

Можете да използвайте и кикдаун за максимал-
ноускорение в ръчна програма за шофиране М

• Натиснете педала на газта отвъд точката на
натиск. Трансмисията превключва към
по-ниска скорост, в зависимостотоборотите
на двигателя.

• Отпуснетеобратно, след катопостигнетеже-
ланата скорост.

По време на кикдаун, не можете да превключ-
вате скорости чрез перата за смяна на скорости
на волана.

Ако приложите пълна газ, автоматичната тран-
смисияпревключванагоре къмследващатапре-
давка, когато бъдат достигнати максималните
обороти на двигателя. По този начин се предо-
твратява прехвърлянето на максималните обо-
роти на двигателя.

Деактивиране на временната ръчна програма
за шофиране:

Дръпнете и задръжте дясното перо за смяна на
скорости на волана, докато автоматичната
трансмисия превключи в последната активна
автоматична програма за шофиране E или S.

Когато ръчната програма за шофиране М бъде
деактивирана, автоматичната трансмисия, в ав-
томатична програма за шофиране E или S, може
да превключи от текущата предавка на по-ви-
сока или по-ниска предавка. Това зависи от по-
зицията на педала на газта, скоростта и товара.
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Проблеми с трансмисията:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не шофирайте надвишавайки възможности-
те на гумите дори когато е включен режим
4WD. Бързотоускоряване,маневри при ряз-
ко завиване или внезапно спиране могат да
предизвикат загуба на контрол.

• Винаги използвайте гумиот един и същи тип,
размер, марка, конструкция (диагонални, с
диагонални шевове и ремък или радиални) и
сходимост на всички четири колела. Инста-
лирайте вериги за сняг на предните колела,
когато шофирате по хлъзгави пътища и шо-
фирайте внимателно.

• Този автомобил не е конструиран за шофи-
ране в пресечена местност (черни пътища).
Нешофирайте попесъчливи или кални пъти-
ща, в коитомогат да затънат гумите.

• При автомобили, оборудвани с 4WD, не се
опитвайте да вдигнете двете колела във въз-
духа ида прехвърлите предаванетокъмкак-
вотои да е положение, напред или назад при
работещ двигател. Подобно действие може
да доведе до повреда на предавателната
система или внезапно движение на автомо-
била, които могат да доведат до сериозна
повреда на автомобила или нараняване.

• Не сеопитвайте да тествате автомобил,обо-
рудван с 4WD/AWD на динамометър за 2
колела (като динамометрите, които се
използват в някои държави за тестване на
емисиите) или на подобно оборудване дори

Проблем Възможни причини/последствия и решения

Трансмисията
има проблем
при
превключва-
нето на
предавката

Трансмисията губи масло.
Незабавно проверете трансмисията в INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

Способността
за ускорение
се влошава.
Трансмисията
вече не
превключва
във всички
предавки.
Задната
предавка
вече не може
да бъде
задействана

Трансмисията е в авариен режим.
• Спрете.
• Превключете трансмисията в положение Р (Паркиране).
• Изключете двигателя.
• Изчакайте поне десет секунди, преди да запалите двигателя отново.
• Превключете трансмисията в положениеD (Шофиране).
• Незабавно проверете трансмисията в INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

ЗАДВИЖВАНЕНА ЧЕТИРИТЕ
КОЛЕЛА (4WD) (къдетое поставен)
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ако другите две колела са във въздуха. Уве-
рете се, че сте информирали персонала на
тестовите устройства, че автомобила ви е
оборудван с 4WD преди да го поставите на
динамометър. Употребата на неправилното
тестово оборудване може да доведе до по-
вреда на предавателната система или вне-
запнодвижение на автомобила, коитомогат
да доведат до сериозна повреда на автомо-
била или нараняване.

• Когато автомобилът е във въздуха заради
неравнанастилка,невъртетепрекаленосил-
новолана.

ВНИМАНИЕ

Никога не теглете автомобил с вдигнат един от
мостовете. Това може да повреди диференциа-
ла. Повреда от този тип не се покрива от гаран-
цията. Всички колела трябва да бъдат повдиг-
нати напълно (вижте “Теглене на моделите със
задвижване на четирите колела (4WD)” в раз-
дел “6. В случай на авария”).

4WD, заедносESP/VDC, подобрява сцепление-
то на вашия автомобил, когато някое от воде-
щите колела приплъзне, поради недостатъчно
добър захват.

Аконеуспеете да адаптирате стила си на шофи-
ране, 4WD нитоще може да понижиопасността
от инцидент, нито да пренебрегне физическите
закони. 4WD не може да вземе предвид пътя,
времетои пътните условия. 4WD е самопомощ-
но средство. Вие отговаряте за дистанцията до

автомобила пред вас, скоростта на вашия авто-
мобил, навременното спиране и оставането в
платното.

Аководещоколелоприплъзне, поради недоста-
тъчен захват

• При потегляне, натискайте педала на газта
самодоколкото е необходимо.

• Повреме на шофиране, ускорявайте по-мал-
ко.

ЗАБЕЛЕЖКА

В зимни условия на шофиране, максималната
ефективност на 4WD може да бъде постигната
само, ако използвате зимни гуми (гумиM+S), с
вериги за сняг, акотова е необходимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• СистематаESP/VDCепроектирана,задапо-
мага на шофьора за запазване на стабил-
ността при шофиране, но не предотвратява
инциденти, предизвикани от резки завои с
високаскоростилиотбезразсъдни,илиопас-
ни техники при шофиране. Намалете ско-
ростта на шофиране и внимавайте особено,
докато шофирате, особено по хлъзгави по-
върхности и винаги шофирайте внимателно.

• Не променяйте окачването на автомобила.
Ако части по окачването като амортисьори,
обтегачи, пружини, стабилизиращи шайби,
втулки и колела не са препоръчаните от
INFINITI или са изключително повредени,
системата ESP/VDCможе да не работи пра-
вилно. Това би повлиялонегативновърхуха-
рактеристиките науправление на автомоби-
ла, а предупредителната лампа за ESP/VDC
m може да светне.

• Ако свързани със спирачките части като на-
кладки, ротори и челюсти не са препоръчва-
нитеот INFINITI или са изключителноповре-
дени, систематаESP/VDCможедане работи
правилно и предупредителната лампа ESP/
VDC m може да се включи.

СИСТЕМАНА ЕЛЕКТРОННА
ПРОГРАМА ЗА СТАБИЛНОСТ
(ESP) (за Европа) СИСТЕМА
ДИНАМИЧЕН КОНТРОЛНА
АВТОМОБИЛА (VDC) (освен за
Европа)
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• Ако свързани с управлението на двигателя
части не са препоръчваните от INFINITI или
са изключително повредени, предупреди-
телната лампа ESP/VDC m може да се
включи.

• Когатошофирате поизключителнонаклоне-
ни повърхности, като завои с висок бордюр,
системата ESP/VDC може да не работи до-
бре и светлините на индикаторите ESP/VDC
m може да светнат. Не карайте по такива
пътища.

• Когатошофирате по нестабилна повърхност
катообръщателнаплатформа,ферибот, еле-
ватор или рампа, може да светне предупре-
дителнаталампаESP/VDCm .Товане епо-
вреда. Рестартирайте двигателя след като
шофирате на стабилна повърхност.

• Акобъдат използвани джанти или гуми, раз-
лични от тези, които INFINITI препоръчва,
системата ESP/VDCможе да не работи пра-
вилно и може да светне предупредителната
лампаESP/VDC m .

• СистематаESP/VDCне заменя зимните гуми
или вериги за сняг на заснежени пътища.

• Ако ESP/VDC е неизправна, ESP/VDC няма
да може да стабилизира автомобила. Освен
това,щебъдатизключениидругипредпазни
системи пришофиране. Това повишаваопас-
носттаот поднасяне и инцидент. Продълже-
тедашофиратевнимателно.ПроверетеEPS/
VDC в INFINITI център или квалифициран
сервиз.

ВНИМАНИЕ

• КогатоESP/VDC е деактивирана, предупре-
дителната лампаm ESP/VDC OFF свети
постоянно.

• Ако и двете предупредителни лампиm и
m светятпостоянно, ESP/VDCнееналич-
на, поради неизправност.

ESP/VDC наблюдава стабилността при шофи-
ране и тягата, т.е. предаванетона мощност меж-
ду гумите и пътната повърхност.

АкоESP/VDCотчете, че автомобилът се откло-
нява от посоката, желана от водача, едно или
повече колела се спират, за да бъде стабилизи-
ран автомобила.Производителността на двига-
теля също се модифицира, за да се поддържа
автомобила в желания курс, в рамките на физи-
ческите ограничения. ESP/VDC помага на шо-
фьора при потегляне помокри или хлъзгави на-
стилки. ESP/VDC същотака може да стабилизи-
ра автомобила по време на спиране.

СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА
ТЯГАТА (TCS)
Системата за регулиране на тягата (TCS) е част
от ESP/VDC.

Системата за регулиране на тягата спира инди-
видуалнозадвижващитеколела,акотеприплъз-
нат. По този начин вие можете да потеглите и
ускорите по хлъзгави повърхности, например
ако пътните повърхности са хлъзгави от едната

страна. Освен това, към колелата или колелата
с тяга, се подава повече задвижващ въртящ мо-
мент.

Системата за регулиране на тягата остава ак-
тивна, акодеактивирате ESP/VDC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ESP/VDC
Акопредупредителната светлинаm ESP/VDC
изгасне преди началото на пътуването, ESP/
VDC се активира автоматично.

Ако ESP/VDC се намеси, предупредителната
лампаm ESP/VDCмига в комбинирания уред.

АкоESP/VDC се намеси:

• При никакви обстоятелства не деактивирай-
те ESP/VDC.

• При потегляне, натискайте педала на газта
самодоколкото е необходимо.

• Адаптирайте стила си на шофиране към пре-
обладаващите пътни и атмосферни условия.

Деактивиране/активиране на
ESP/VDC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако деактивирате ESP/VDC, ESP/VDC вече не
стабилизира автомобила. Съществува повише-
наопасностот поднасяне и инцидент.

ДеактивирайтеESP/VDCсамов ситуациите,оп-
исани в следващия раздел.
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Можете да изберете между следните състояние
на ESP/VDC:

• ESP/VDC е активирана.

• ESP/VDC е деактивирана.

В следните ситуации може да е добре ESP/VDC
да бъде деактивирана:

• При използване на вериги за сняг.
• В дълбок сняг.
• Върху пясък или чакъл.
ЗАБЕЛЕЖКА

Активирайте ESP/VDC, в момента, в който го-
реописаните условия вече не са приложими. В
противен случай, ESP/VDC няма да може да
стабилизираавтомобила,акотойзапочнедаза-
нася или колелата започнат да превъртат.

Можете да активирате/деактивирате ESP/VDC
чрез автомобилния информационен дисплей. За
активиране/деактивиране на ESP/VDC:

1. Стартирайте двигателя.

2. Натиснете бутонm илиm на волана, за
да изберете меню [Assist ] (Помощ) в автомо-
билния информационен дисплей.

3. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете [ESP].

4. Натиснете бутон <OK> на волана. Показва се
текущият избор.

5. За да активирате/деактивирате: натиснете
отновобутон <OK>.

ESP/VDC е деактивирана, ако предупреди-
телната лампаm в приборния панел све-
ти постоянно, когато двигателят работи.

Характеристики при деактивиранаESP/VDC:

АкоESP/VDC е деактивирана и едноили повече
колела започнат да превъртат, предупредител-
ната лампаm ESP/VDC в комбинирания при-
бор започва да мига. В такива ситуации, ESP/
VDC няма да стабилизира превозното средство.

Акодеактивирате ESP/VDC:

• ESP/VDC вече не подобрява стабилността
при шофиране.

• Въртящият момент на двигателя вече не е
ограничени и водещите колела могат да се
въртят.

Въртенето на колелата води до режещо
действие за по-добро сцепление по хлъзгави
повърхности.

• Управлението на тягата все още е активно.
• ESP/VDC все още предоставя помощ при
спиране.

ESP/VDC СТАБИЛИЗАЦИЯ НА
РЕМАРКЕ
Ако комбинацията от автомобил с ремарке за-
почне да се накланя, ESP/VDC ви помага при
тази ситуация. ESP/VDCпонижава скоростта на
автомобила чрез задействане на спирачки и

ограничение на производителността на двига-
теля, докато комбинацията от автомобил/
ремарке бъде стабилизирана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Акоусловията на пътя и атмосферните условия
са лоши, стабилизацията на ремаркето няма да
може да предотврати отклонението на автомо-
била/ремаркето. Ремаркета с висок център на
тежестта могат да се преобърнат, преди ESP/
VDC да може да отчете това. Има опасност от
инцидент.

Винаги адаптирайте стила си на шофиране към
преобладаващите пътни и атмосферниусловия.

Акокомбинацията автомобил/ремарке започне
да се накланя, единственият начин, покойтомо-
жете да стабилизирате автомобила/ремаркето
е чрез натискане на спирачката.

ESP/VDC стабилизация на ремаркето е активна
над скорости от приблизително65 км/ч.

ESP/VDC стабилизация на ремаркето не рабо-
ти, акоESP/VDC е деактивирана или блокирана
поради неизправност.

EBD (РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИЛА
НА ЕЛЕКТРОННА СПИРАЧКА)
EBD наблюдава и регулира налягането на спи-
рачките върху задните колела, за да подобри
стабилността при шофиране, по време на спи-
ране.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

АкоEBD е неизправна, задните колела могат да
блокират, напр. при пълно спиране. Това пови-
шаваопасносттаот поднасяне и инцидент.

Порадитазипричина трябвадаадаптирате своя
стил на шофиране към различни характеристи-
ки на манипулация. Проверете системата на
спирачките в център на INFINITI или квалифи-
циран сервиз.

КОНТРОЛ НА КОРМИЛНОТО
УПРАВЛЕНИЕ
КОНТРОЛЪТ НА КОРМИЛНОТО УПРАВЛЕ-
НИЕ ви помага чрез предаването на голяма си-
ла на кормилнотоуправление от волана в посо-
ката,необходима за стабилизацияна автомоби-
ла.

Тази помощ при кормилно управление се пре-
доставя най-вече, ако:

• Акои двете десни или и двете леви колела са
върху мокра или хлъзгава пътна повърхност,
когато задействате спирачките.

• Автомобилът започва да поднася.
От КОНТРОЛА НА КОРМИЛНОТО УПРАВЛЕ-
НИЕ не се предоставя помощ при кормилноуп-
равление, ако:

• ESP/VDC е неизправно.

• Кормилнотоуправление е неизправно.

АкоESP/VDCе неизправна,ще получите допъл-
нителна помощ от електрическия усилвател на
кормилнотоуправление.

Функцията ECO стоп/старт изключва автома-
тично двигателя, ако автомобилът бъде спрян
приопределени условия.

При повторнотръгване, двигателят ще стартира
автоматично. Поради тази причина, функция
ECO стоп/старт ви помага да понижите консу-
мацията на горивои емисиите на вашия автомо-
бил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако двигателят бъде изключен автоматично и
излезете от автомобила, двигателят се рестар-
тира автоматично.Автомобилът може да запо-
чне да се движи. Има опасност от инцидент и
травма.

Ако желаете да напуснете автомобила, винаги
изключвайте запалванетои подсигурявайте ав-
томобила срещуприплъзване.

СТОП/СТАРТ СИСТЕМА (къдетое
поставена)
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Ако символътm ECO е в зелено в автомо-
билния информационен дисплей, функцията
ECO стоп/старт изключва автоматично двига-
теля, след като автомобилът спре да се движи.

Функцията стоп/старт се активира автоматично
при всяко стартиране на двигателя с ключа за
запалване.

Ако функцията ECO стоп/старт е деактивирана
ръчно (вижте “Деактивиране/активиране на
функцията ECO стоп/старт” по-долу в този раз-
дел) или някаква неизправност е довела до де-
активиране на системата, m ECO символът
не се показва.

АВТОМАТИЧНОИЗКЛЮЧВАНЕ НА
ДВИГАТЕЛЯ
Функцията ECO стоп/старт работи иm ECO
символът е показан в зелени в автомобилния
информационен дисплей, ако:

• Индикаторната лампа в ECO бутона е зеле-
на.

• Външната температура е диапазона, който е
подходящ за системата.

• Двигателят е с нормална работна темпера-
тура.

• Зададената температура за вътрешността на
автомобила е достигната.

• Акумулаторът е достатъчно зареден.
• Системата отчита, че предното стъкло не е
замъглено, когатоклиматичната система бъ-
де включена.

• Капакът на двигателя е затворен.
• Вратата на водача е затворена и предпазни-
ят колан на водача е заключен.

Аконе бъдат изпълнени всичкиусловия за авто-
матично изключване на двигателя, m ECO
символът се показва в жълт цвят.

Всички системи на автомобилаостават активни,
когато двигателят бъде изключен автоматично.

Двигателят може да бъде изключен автоматич-
номаксимум четири поредни пъти (началноспи-
ране, след това трипоследващиспирания).m
ECO символът се показва в жълт цвят в инфор-
мационния дисплей на автомобила, след като
двигателят е стартиран автоматично за четвър-
ти път. Когатоm ECO символът бъде пока-
зан в зелено в автомобилния дисплей на авто-
мобила,отновое възможноизвършванетона ав-
томатичноизключване на двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако капакът бъде отворен, докато двигателят
работи и функцията ECO стоп/старт работи,
двигателят ще се изключи автоматично.

Автомобили с ръчна трансмисия

ФункциятаECO стоп/старт изключва двигателя
при ниски скорости

1. Спрете автомобила.

2. Превключете на неутрална N скорост.

3. Отпуснете педала на съединителя. Двигате-
лят се изключва автоматично.

Автомобили с автоматична трансмисия

Ако автомобилът бъде спрян неподвижно в D
или N, функцията ECO стоп/старт изключва ав-
томатичнодвигателя.

АВТОМАТИЧНО СТАРТИРАНЕ НА
ДВИГАТЕЛЯ
Двигателят се стартира автоматично:

• Изключите функцията ECO стоп/старт, като
натиснете бутона ECO.

• Задействате Задна предавка R или предавка
ШофиранеD.

• Освободите предпазния си колан или отво-
рите вратата на водача.

• Автомобилът започва да се движи.
• Спирачната система изисква това.

NSD620

Символ наECO стоп/старт
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• Температурата във вътрешността на автомо-
била се различава от зададения диапазон.

• Системата отчете влага по предното стъкло,
когато бъде включен климатика.

• Състоянието на заряд на батерията е прека-
лено нисък.

Автомобили с ръчна трансмисия

ЗАБЕЛЕЖКА

Превключвайте предавка самопри напълнона-
тиснат педал на съединителя.

Двигателят се стартира автоматично, ако:

• Натиснете напълнопедала на съединителя.
• Натиснете педала на газта.
Автомобили с автоматична трансмисия

Двигателят се стартира автоматично, ако:

• Освободете педала на спирачката в позиция
на предавкатаD (Шофиране)илиN (Неутрал-
но).

• Натиснете педала на газта.
• Преместете трансмисията от положение Р

(Паркиране).

Поставянето на трансмисията в положение P
(Паркиране) не стартира двигателя.

Акопревключите трансмисията от R (Назад) вD
(Шофиране), функцията ECO стоп/старт е на-

лична отново, след катоm ECO символът се
появи в зелено в автомобилния информационен
дисплей.

ДЕАКТИВИРАНЕ/АКТИВИРАНЕ НА
ФУНКЦИЯТА ECO СТОП/СТАРТ

• За деактивиране: натиснете бутон ECO ➀.
Индикаторната лампа➁ иm ECO симво-
лът в информационния дисплей на автомо-
била се изключват.

• За активиране: натиснете бутон ECO ➀. Ин-
дикаторната лампа➁ светва. Ако бъдат из-
пълнени всички условия за автоматично из-
ключване на двигателя (вижте “Автоматично
изключваненадвигателя”по-горев тозираз-
дел), m ECO символът се показва в зелен
цвят в автомобилния информационен дис-
плей.

Ако не бъдат изпълнени всички условия за
автоматичноизключване на двигателя,m
ECO символът свети в жълт цвят в информа-

ционния дисплей на автомобила. Ако случа-
ят е такъв, функцията ECO стоп/старт не е
активна.

Ако индикаторната лампа➁ в бутона ECO ➀ е
изключена, функцията ЕСО стоп/старт е деак-
тивирана ръчноили в резултат на неизправност.
В този случай, двигателят няма да бъде изклю-
чен автоматично, когато автомобилът спре.

NIC2633
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не сеосланяйте единственона систе-
матазаподпомаганестартиранетонанаклон
(HSA), за предотвратяване задвижването на
автомобила назад. Винаги шофирайте вни-
мателно. Натиснете педала на спирачката,
когатоавтомобилът е спрян на наклон наго-
ре. Бъдете особено внимателни, когато спи-
рате на наклон на замръзнали и кални пъти-
ща. Неуспешното предотвратяване движе-
нието на автомобила назад може да доведе
дозагуба науправление и възможни сериоз-
ни наранявания и смърт.

• Системата за подпомагане стартирането на
наклон не е проектирана да задържи авто-
мобила неподвижен на наклон. Натиснете
педала на спирачката, когатоавтомобилът е
спрян на наклон нагоре.В случай, че неуспе-
ете да направите това, автомобилътможеда
тръгне назад и това да доведе до сблъсък и
сериозноличнонараняване.

• Системата за подпомагане стартирането на
наклонможе да не предотврати потеглянето
назад на автомобила, ако той е натоварен
или при определени пътни условия. Бъдете
винаги готови да натиснете педала на спи-
рачката, за да предотвратите движениетона
автомобиланазад.Вслучайнанеуспехможе
да се стигне досблъсък и сериозноличнона-
раняване.

• След кратко време, системата за подпома-
гане стартирането на наклон вече няма да
спира вашия автомобил и той може да поте-
гли. Има опасност от инцидент и травма.
Имайки предвид горното, бързо преместете
крака си от педала на спирачката върху пе-
дала на газта.Никога не напускайте автомо-
била, когато той се задържа от системата за
подпомагане стартиранетона наклон.

Системата за подпомагане стартирането на на-
клон ви помага, когато тръгвате напред или на-
зад понаклон нагоре. Системата задържа авто-
мобила за кратък периодот време, след катосте
махнали крака си от педала на спирачката. По
този начин получавате достатъчно време, за да
преместите крака си от педала на спирачката
върху педала на газта и да го натиснете, преди
автомобилът да тръгне.

Системата за подпомагане стартирането на на-
клон няма да бъде активна, ако:

• Тръгвате поравен път или понаклон надолу.
• За автомобили с автоматична трансмисия,
трансмисията е в положение N.

• Задействана е електрическата спирачка при
паркиране.

• ESP/VDC е неизправна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на предупрежденията и инструк-
циите за правилна употреба на системата LDW
може да доведе до сериозни наранявания или
смърт.СистематаLDW нямадауправлява авто-
мобила или да предотврати загуба на контрол.
Шофьорът е този, който е отговорен за бдител-
ността, безопасното шофиране, поддържането
на автомобила в платното на движение и кон-
трол над автомобила презцялотовреме.

Системата LDW предупреждава водача с пре-
дупредителна светлина имоментна вибрация на
волана, че автомобилът започва да напуска
платното за движение.

Системата LDW използва камера➀, монтирана
зад предното стъкло, която да наблюдава път-
ната маркировка на платното ви за движение.

NSD644

ПОДПОМАГАНЕ СТАРТИРАНЕТО
НАНАКЛОН (HSA)

СИСТЕМА ЗАНАПУСКАНЕ НА
ПЛАТНОТО (LDW) (къдетое
поставена)
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СИСТЕМНА РАБОТА НА LDW

➀ Монтирани на волана контроли

➁ Автомобилен информационен дисплей

jA Зона на дисплей

jB Лента на меню

Системата LDW работи в скоростния диапазон
между60 км/ч (40 MPH) и 200 км/ч (120 MPH),
когато пътната маркировка е добра.

Може да бъде подадено предупреждение, ако
предното колело премине през пътната марки-
ровка.Щебъдете предупредени чрез кратка ви-
брация на волана в продължение на до 1,5 се-
кунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

СистематаLDW е разработена да не работи, ко-
гатозадействате сигнала за смяна на платнотои
смените пътните платна в посока на сигнала.

Ако активирате мигачите, не се появява преду-
предителна вибрация. В този случай, преду-
прежденията са потиснати заопределен период
от време.

NSD626
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КАК ДА
АКТИВИРАТЕ/ДЕАКТИВИРАТЕ
СИСТЕМАТА LDW

1. Натиснете бутонm илиm на волана➀
, за да изберете меню [Assist ] (Помощ) в лен-
тата на менюjB .

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете [Lane Departure Warning] (Предупреж-
дение за напускане на платно).

3. Натиснете бутон <OK> на волана➀. Показва
се текущият избор.

4. Натиснете бутон <OK>, за да потвърдите.

5. Натиснете бутонm илиm , за да зада-
дете [Off] (Изкл.), [Standard] (Стандартно)
или [Adaptive] (Адаптивно).

6. Натиснете бутон <OK>, за да запазите
настройката.КогатосистематаLDW бъде ак-
тивирана, информационният дисплей на

автомобила показва пътната маркировка ка-
тосветли линии в помощната графика в зона-
та на показванеjA

Когатобъде избрано [Standard] (Стандартно), не
се появява предупредителна вибрация, когато:

• Сте включили мигачи. В този случай, преду-
прежденията са потиснати за определен пе-
риодот време.

• Намесва се предпазна система, катоABS, по-
мощна системана спирачките (BAS)илиESP/
VDC.

Когато бъде избрано [Adaptive] (Адаптивно), не
се появява предупредителна вибрация, когато:

• Сте включили мигачи. В този случай, преду-
прежденията са потиснати за определен пе-
риодот време.

• Се намеси система за шофиране, като ABS,
BAS или ESP/VDC.

• Ускорявате твърдо, например, чрез кик даун.
• Спирате твърдо.
• Въртите активноволана, например сеоткло-
нявате, за да избегнете препятствие или да
смените бързо лентата.

• Отрязвате ъгъла на остър завой.
За да бъдете предупреждавани само, когато е
необходимо и навреме, ако пресечете пътната
маркировка, систематаотчитаопределениусло-
вия и ви предупреждава в съответствие с тях.

Предупредителната вибрация се появява по-ра-
но, ако:

• Се приближите към външната пътна марки-
ровка при завой.

• Шосето е с много широки ленти, например
магистрала.

• Системата отчете плътна пътна маркировка.
Предупредителната вибрация се появява по-
късно, ако:

• Шосето е с тесни платна.
• Направите завой под ъгъл.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА СИСТЕМАТА
LDW

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По-долу са описани системните ограничения за
систематаLDW.Акоавтомобилът не бъдеупра-
вляван в съответствие с тези системи ограниче-
ния, това може да доведе до сериозни травми
или смърт.

• Тази система е само предупредително
устройство, за да информирашофьора за по-
тенциалнонежеланонапускане на платното.
Тя няма да управлява автомобила или да
предотврати загубата на контрол.Шофьор-
ът е този, койтоеотговорен за бдителността,
безопасното шофиране, поддържането на
автомобила в платното на движение и кон-
трол над автомобила презцялотовреме.

NSD599

Помощна графика
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• Системата няма да работи при скорости по-
малки от приблизително60 км/ч (40 MPH),
при скорости по-големи от 200 км/ч (120
MPH), или ако тя не може да отчете пътна
маркировка.

• Системата може да не функционира добре
при следнитеусловия:

– На пътища, където има много успоредни
маркировки за платна; маркировки, кои-
то са заличени или не са ясно очертани;
жълтимаркировки;нестандартнимарки-
ровки; или маркировки покрити с вода,
прах, сняг и т.н.

– Напътища, къдетонеподдържанитемар-
кировки всеоще са видими.

– На пътища, къдетоимаостри криви.

– На пътища, където има остро контрасти-
ращи предмети, като например сенки,
сняг, вода, коловози,останали шевове на
пътната настилка след ремонти. (Систе-
мата LDW би отчела тези елементи като
маркировка на пътнотоплатно.)

– На пътища, където пътните платна се
смесват или се разделят.

– Когатопосоката на движение на автомо-
била не е изравнена с маркировката.

– При движение близо до автомобила пред
Вас, застава вобхвата на камерата.

– Когатосняг,дъждилимръсотия препреч-
ва челнотостъклопред камерата.

– Когато фаровете не са ярки поради
замърсяваненалещитеилиаколъчътне е
правилнорегулиран.

– При навлизане на силна светлина в каме-
рата. (Например, ако светлината свети
директно срещу автомобила при изгрев
или залез.)

– При внезапна смяна на яркостта. (Напри-
мер, когатоавтомобилът влиза или изли-
заот тунел или под мост.)

– Когато има лоша видимост. (например,
поради недостатъчна осветеност на пътя
или поради снеговалеж, дъждовалеж,
мъгла или росене).

– Когато има отблясъци. (например от на-
срещно движение, слънцето или отраже-
ние, когатопътят е мокър).
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➀ Монтирани на волана контроли

➁ Автомобилен информационен дисплей

jA Зона на дисплей

jB Лента на меню

СИСТЕМАТА LDW ВРЕМЕННОНЕ
Е НАЛИЧНА
При следните условия, системата LDW ще бъде
спряна автоматично и на информационния дис-
плей на автомобила ще се появи съобщението
[LaneDeparture Warning currently unavailable See
Owner's Manual] (В момента функцията за пре-

дупреждение за напускане на платно не е на-
лична.Вижте ръководствотона собственика) ➁.

Системата LDW временноне е налична, ако:

• Предното стъкло е замърсено, в областта на
зрителното поле на камерата.

• Видимостта е влошена, поради силен дъждо-
валеж, снеговалеж или мъгла.

• Липсвала е пътна маркировка за дълъг пери-
одот време.

• Пътната маркировка е износена, тъмна, или
покрита със замърсяване или сняг и др.

Действие, коетода бъде предприето: Когатого-
реописаните условия вече не съществуват, съ-
общениетоизчезва и системата LDW се активи-
раотново.Акосъобщениетопродължи да се по-
явява, спретеавтомобиланабезопасностмясто,
натиснетебутонаР (Паркиране) (модел сАТ)или
преместете скоростния лост в позиция N (Неу-
трална) (модел с РТ)и почистете челнотостъкло.

НЕИЗПРАВНОСТ НА СИСТЕМАТА
АкосистематаLDW аварира, тя автоматичноще
спре да работи ище се появи съобщението [Lane
Departure Warning inoperative] (Предупрежде-
нието за напускане на пътното платно не е ак-
тивно).

Действие,коетодабъдепредприето:Спретеав-
томобила на безопасност място, включете на Р
(Паркиране) (моделАТ)илипреместетескорост-
ния лост в позиция N (Неутрална) (модел МТ),
изключете двигателя и горестартирайте.Акосъ-

NSD626
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общението продължава да се вижда, проверете
системата в INFINITI център или квалифициран
сервиз.

СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА

Модулът на камерата за платно➀ за системата
LDW се намира над вътрешнотоогледало.

За да се гарантира правилната работа на систе-
мата LDW и да се предотврати неизправност на
системата, съблюдавайте следните неща:

• Поддържайте винаги чистопредното стъкло.
• Непоставяйте стикери (включителнопрозра-
чен материал) и не инсталирайте аксесоари
близо до камерата.

• Не поставяте рефлекторни материали, като
бяла хартия или огледало на приборния па-
нел. Отражението от слънчевите лъчи може
да повлияят негативно на възможностите на
камерата даоткрие маркировка.

• Не удряйте и не повреждайте зоните около
камерата. Не докосвайте обектива на каме-
рата или вадете частиот камерата.Акокаме-
рата бъде повредена поради произшествие,
свържетесеснякойотцентроветена INFINITI
или квалифициран сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на предупрежденията и инструк-
циите за правилна употреба на Монитора за
задновиждане може да доведе досериозни на-
ранявания или смърт.

• Системата Предупреждение за мъртва точ-
ка (BSW) не е замяна на правилните проце-
дури зашофиране и не е проектирана за пре-
дотвратяваненаконтактсдругиавтомобили
или предмети. При смяна на платна, винаги
използвайтестраничнитеивътрешнотоогле-
дало за задно виждане и се завъртете и по-
гледнете в посоката, в коятоще завивате, за
да сте сигурни, че е безопасно да се смени
платното. Никога не разчитайте единствено
на систематаBSW.

Предупредителната система за сляпа точка
(BSW) може да помогне, предупреждавайки во-
дачите на другите автомобили в съседни плат-
на, когато сменяте платната.

NSD644

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА
СЛЯПА ТОЧКА (BSW) (къдетое
поставена)

Стартиране и шофиране 5-35



Системата BSW използва радарни сензори jA
монтиранидозаднатаброня, задарегистриратдру-
ги автомобили зад Вашия в съседно платно.

Радарните сензори могат да регистрират авто-
мобили от всяка страна на автомобила в рам-
ките на показания на илюстрацията диапазон.
Тази зона на отчитане започва от външнотоог-
ледалона автомобила доприблизително10 фу-
та (3 м) зад задната броня и приблизително 10
фута (3 м) настрани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Системата BSW не е замяна на правилните
процедури за щофиране и не е проектирана
за предотвратяване на контакт с други авто-
мобили или предмети. При смяна на платна,
винаги използвайте страничните и вътреш-
нотоогледало за задно виждане и се завър-
тете и погледнете в посоката, в коятоще за-
вивате, за да сте сигурни, че е безопасно да
се смени платното. Никога не разчитайте
единственона систематаBSW.

• СистематаBSWможедане предупредибър-
зоза автомобили, коитопреминават през зо-
ната на регистрация.

NAA1727

SSD1030Z

Регистрирана зона
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СИСТЕМНА РАБОТА НА BSW

➀ Странична индикаторна лампа

➁ Монтирани на волана контроли

➂ Автомобилен информационен дисплей

jA Лента МЕНЮ

Системата BSW сработва при скорост прибли-
зително над 30 км/ч (20 MPH). Когато BSW е
активирана, страничната индикаторна лампа
светва в жълтодо скорост от 30 км/ч (20 MPH).
При скорост над 30 км/ч (20 MPH), индикатор-
ната лампа изгасва и систематаBSW се активи-
ра.

Илюстрация 1:Акорадарните сензори регистри-
рат автомобил в зоната, индикаторната лампа
BSW ➀, поставена във външните огледала све-
тва.

Илюстрация 2: Ако бъде активиран мигач, сис-
темата издава звуков сигнал (два пъти), а инди-
каторната лампа BSW мига. Индикаторната
лампа BSW продължава да мига, докато реги-
стрираните автомобили не напуснат зоната за
регистрация.

NSD623

SSD1026Z

Илюстрация 1

SSD1031Z

Илюстрация 2
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ЗАБЕЛЕЖКА

• Индикаторните лампи BSW светват за
няколкосекунди,когатопревключвателятза
запалване бъде поставен в положениеON.

• Яркостта на индикаторните лампи BSW се
регулира автоматично в зависимост от яр-
костта наоколната светлина.

• Акоавтомобил навлезе в диапазона след ка-
то шофьора включи мигач, то мига само ин-
дикаторната лампа BSW, а няма звуков сиг-
нал. (Вижте “Друг автомобил приближава
отзад” по-долув този раздел.)

Акорадарните сензори вече са регистрирали ав-
томобили, когатошофьора включи мигач, проз-
вучава звуков сигнал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Не използвайте системата BSW, когато те-
глите ремарке, защото тя може да не функ-
ционира правилно.

• Прекален шум (например, сила на звука на
аудио системата, отворен прозорец на авто-
мобила) ще повлияе на звуковия сигнал и
той-може да не бъде чут.

• Възможно е радарните сензори да не могат
да регистрират и активират BSW за опреде-
лени предмети като:

– Пешеходци, велосипеди,животни.

– Определени типове автомобили катомо-
тоциклети.

– Насрещни автомобили.

– Автомобили, оставащи в регистрацион-
ния диапазон, когатопотеглятеот спряно
състояние.

– Автомобил се присъединява в съседно
платносъс скорост, приблизителносъща-
та катоВашата.

– Бързоприближаващ автомобилотзад.

– Автомобил, който Вашият задминава
бързо.

• Тежки метеорологични условия или водни
пръски по пътя, могат да намалят възмож-
ността на радара да регистрира други авто-
мобили.

• Диапазонът на действие на радарните сен-
зори е проектиран на база стандартнаширо-
чина на платното. При шофиране на по-тяс-
ноплатно, радарните сензориможе да не ре-
гистрират автомобил в близко платно. При
шофиране в тясноплатно,радарните сензори
може да регистрират автомобили шофирани
през две платна.

• Радарните сензори са проектирани да игно-
рират повечето стационарни предмети, все
пак предмети като мантинели, стени, зеле-
нина и паркирани автомобили може да бъ-
дат случайнорегистрирани.Това е нормално
работносъстояние.
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КАК ДА
АКТИВИРАТЕ/ДЕАКТИВИРАТЕ
СИСТЕМАТА BSW

➀ Монтирани на волана контроли (лява
страна)

➁ Автомобилен информационен дисплей

jA Зона на дисплей

jB Лента МЕНЮ

Задаактивирате/деактивирате систематаBSW,
използвайте следната процедура:

1. Натиснете бутонm или бутонm на во-
лана➀, за да изберете меню [Assist. ] ] (По-
мощ)от лентата с менюjB .

2. Натиснете бутонm илиm ➀, за да избе-
рете Предупреждение за мъртва точка.

3. Натиснете натиснете бутон <OK> на волана
➀. Показва се текущият избор.

4. За да активирате/деактивирате BSW: нати-
снете отновобутон <OK> ➀.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СИСТЕМАТА
BSW

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По-долу са описани системните ограничения за
систематаBSW.Акоавтомобилът не бъдеупра-
вляван в съответствие с тези системи ограниче-
ния, това може да доведе до сериозни травми
или смърт.

• СистематаBSWнеможедаотчетевсичкиав-
томобили при всичкиусловия.

• Възможно е радарните сензори да не могат
да регистрират и активират BSW за опреде-
лени предмети като:

– Пешеходци, велосипеди или животни.

– Автомобили, като мотоциклети, автомо-
били смалка височина или такива с голям
клиренс.

– Насрещни автомобили.

– Автомобили, оставащи в регистрацион-
ния диапазон, когатопотеглятеот спряно
състояние.

NSD626
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– Автомобил се присъединява в съседно
платносъс скорост, приблизителносъща-
та катоВашата.

– Автомобил, който е прекалено близо до
вашия автомобил.

– Бързоприближаващ автомобилотзад.

– Автомобил, който Вашият задминава
бързо.

• Диапазонът на действие на радарните сен-
зори е проектиран на база стандартнаширо-
чина на платното. При шофиране на по-тяс-
ноплатно, радарните сензориможе да не ре-
гистрират автомобил в близко платно. При
шофиране в тясноплатно,радарните сензори
може да регистрират автомобили шофирани
през две платна.

• Радарните сензори са проектирани да игно-
рират повечето стационарни предмети, все
пак предмети като мантинели, стени, зеле-
нина и паркирани автомобили може да бъ-
дат случайнорегистрирани.Това е нормално
работносъстояние.

• Следните условия могат да намалят способ-
ността на радара да регистрира други авто-
мобили:

– Лоши атмосферниусловия

– Водни пръски

– Натрупване на сняг върхуавтомобила

– Натрупване на лед върхуавтомобила

– Натрупване на кал върхуавтомобила

• Не прикачайте стикери (включително про-
зрачни материали), не монтирайте аксесо-
ари, нитонанасяйте допълнителна боя близо
дорадарните сензори. Тезиусловия могат да
понижат възможностите на радара за отчи-
тане на други автомобили.

• Не използвайте системата BSW, когато те-
глите ремарке, защото тя може да не функ-
ционира правилно.

• Прекален шум (напр. сила на звука на аудио
системата,отворенпрозорецнаавтомобила)
ще повлияе на звуковия сигнал и той-може
да не бъде чут.

Друг автомобил приближаваотзад

Илюстрация 1: Индикаторната лампа BSW све-
тва, акоавтомобил навлезе в диапазона на сен-
зорите отзад от съседно платно.

Все пак, акозадминаващия автомобил се движи
многопо-бързоот Вашия, индикаторната лампа

може да не светне преди регистрирания авто-
мобил да застане зад Вашия.Винаги използвай-
те страничните и задното огледала и се завър-
тете и погледнете в посоката, в която ще зави-
вате, за да сте сигурни, че е безопасно да се
смени платното.

Илюстрация 2: Ако шофьорът активира мигач,
системата издава звуков сигнал (два пъти), а ин-
дикаторната лампа BSW мига.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Радарните сензори може да неотчетат авто-
мобили, коитосе приближават бързоотзад.

• Ако шофьорът активира мигач преди авто-
мобила да навлезе в диапазона на сензора,
индикаторната лампаBSWще мига, ноняма
да прозвучи звуков сигнал преди другия ав-
томобил за бъде регистриран.

SSD1026Z

Илюстрация 1 –Подхожданеотзад

SSD1031Z

Илюстрация 2 –Подхожданеотзад
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Ускоряват от спряла позиция

ЗАБЕЛЕЖКА

Илюстрация 3:Акоускоритеот неподвижнопо-
ложение и в диапазона на сензорите има авто-
мобил, той може да бъде регистриранот сензо-
рите.

Изпреварване на друг автомобил

Когато изпреварвате автомобил, предупрежде-
нието се активира само, ако разликата в скоро-
стите е по-малкаот 12 км/ч (7 MPH).

Илюстрация4:Страничната индикаторна лампа
светва, акоизпреварвате автомобил и тойоста-
не в диапазона на сензорите за 3 или повече се-
кунди.

Илюстрация 5: Ако шофьорът активира мигач,
докато друг автомобил е в зоната на регистра-
ция, тогава системата издава звуков сигнал (два
пъти), а индикаторната лампа BSW мига.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Когато задминавате няколко автомобила в
колона, автомобилите след първия може да
не бъдат регистрирани, ако се движат близо
един додруг.

• Радарните сензори може да не регистрират
по-бавнодвижещисеавтомобили,аконебъ-
дат задминати бързо.

• Ако шофьорът активира мигач преди авто-
мобила да навлезе в диапазона на сензора,
страничната индикаторна лампащемига, но
няма да прозвучи звуков сигнал преди дру-
гия автомобил за бъде регистриран.

SSD1032Z

Илюстрация 3 – Ускорениеот спряносъстояние
SSD1033Z

Илюстрация 4 –Изпреварване на друг автомобил

SSD1034Z

Илюстрация 5 –Изпреварване на друг автомобил
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Изпреварване на няколко автомобила

Илюстрация 6: Когато задминавате няколко ав-
томобила в колона, автомобилите след първия
може да не бъдат регистрирани, ако се движат
близо един додруг.

Навлизане отстрани

Илюстрация 7: Страничната индикаторна лампа
светва, ако автомобил навлезе в диапазона на
сензорите отстрани.

Илюстрация 8: Ако шофьорът активира ми-
гач,тогава индикаторната лампаBSWмига ище
прозвучи двоен звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Радарните сензори може да не регистрират
автомобил, който се движи с почти същата
скорост, когато навлиза в диапазона на сен-
зорите.

• Ако шофьорът активира мигач преди авто-
мобила да навлезе в диапазона на сензора,
индикаторната лампаBSWще мига, ноняма
да прозвучи звуков сигнал преди друг авто-
мобил за бъде регистриран.

SSD1036Z

Илюстрация 6 –Изпреварване на няколкоавтомобила

SSD1037Z

Илюстрация 7 –Подхожданеотстрани

SSD1038Z

Илюстрация 8 –Подхождаенотстрани
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СИСТЕМАТА ВРЕМЕННОНЕ Е
НАЛИЧНА

➀ Автомобилен информационен дисплей

Ако бъде отчетено блокиране на радара, систе-
мата ще бъде изключена автоматично и на ин-
формационния дисплей на автомобила➀ще се
появи съобщение [Blind Spot Warning currently

unavailable See Owner's Manual] (Предупрежде-
нието за мъртва точка в момента не е налично.
Вижте в Ръководствотона собственика). Систе-
мата не е налична, докато тези условия не из-
чезнат.

Радарните сензори може да бъдат блокираниот
временни външни условия, като пръски вода,

или мъгла. Блокажът може да бъде причиненот
предмети като лед, скреж или мръсотия, пре-
пречваща радарните сензори.

Действия, които да предприемете: Когато гор-
ните условия вече не са налични, системата ще
се активира отново автоматично. Ако съобще-
нието продължава да се вижда, нека системата
бъде проверена от център на INFINITI или ква-
лифициран сервиз.

Неизправност на системата

Ако системата аварира, тя ще бъде изключена
автоматично и в информационния дисплей на
автомобила ➀ ще се появи съобщение [Blind
Spot Warning inoperative] (Предупреждениетоза
мъртва точка не е активно).

Действия, коитода предприемете:Спрете авто-
мобила на безопасно място, преместете
скоростния лост в положениеP (Паркиране), из-
ключете двигателя и го включете отново.

Акосъобщениетопродължава да се вижда, нека
системата бъде проверенаотцентър на INFINITI
или квалифициран сервиз.NSD631
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ПОДДРЪЖКА НА РАДАР

Двата радарни сензора jA за системата BSW се
намират под задната броня. Винаги поддържайте
участъците около тези сензори чисти.

Радарните сензори може да бъдат блокираниот
временни външни условия, като пръски вода,
или мъгла.

Блокажът може да бъде причинен от предмети
католед, скреж или мръсотия, препречваща ра-
дарните сензори.

Проверете за и отстранете предмети, препреч-
ващи зоната околорадарните сензори.

Не прикачайте стикери (включителнопрозрачни
материали), не монтирайте аксесоари, нито на-
насяйте допълнителна боя близо до радарните
сензори.

Не удряйте и не повреждайте зоните около ра-
дарните сензори. Консултирайте се с INFINITI

център или квалифициран сервиз, ако зоната
около радарните сензори е повредена поради
сблъсък.

Круиз контролът поддържа постоянна скорост
на пътя. Той задейства спирачките автоматич-
но, за да избегне надвишаване на зададената
скорост. При движение по дълги и стръмни на-
клони надолу трябва да изберете по-ниска пре-
давка достатъчнорано, най-вече, акоавтомоби-
лът е натоварен или тегли ремарке. За автомо-
били с автоматична скоростна кутия, трябва да
изберете програма за ръчно шофиране (вижте
“Програма за ръчно шофиране” по-горе в този
раздел). Правейки това, ще се възползвате от
спирачния ефект на двигателя. Потози начин се
освобождава натоварванетона спирачната сис-
тема и спирачките се предпазват от прегряване
и преждевременноизносване.

Използвайте круиз контрола, само ако услови-
ята на пътя и движението са подходящи за под-
държане на постоянна скорост за продължите-
лен период от време. Можете да запаметите
всяка скорост за движение попътя над 30 км/ч.

Показаната на скоростомера скорост може ле-
кода се различава от съхранената скорост.

ВНИМАНИЕ

Аконеуспеете да адаптирате стила си нашофи-
ране, круиз контролът нищоще може да пони-
жиопасността от инцидент, нито да пренебрег-
не физическите закони.Круиз контролът не мо-
жедавземепредвидусловиятанапътя,времето
или трафика. Круиз контролът е само помощно

NAA1640

КРУИЗ КОНТРОЛ (къдетое
поставен)
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средство. Виеотговаряте за дистанцията доав-
томобила пред вас, скоростта на вашия автомо-
бил, навременнотоспиране иоставанетов плат-
ното.

Ако водачите на автомобила се сменят, кажете
на новия водач за съхранената скорост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги спазвайте настроените ограничения
на скоростта и не настройвайте скорост над
тях.

• НеизползвайтеКруизконтрол,когатошофи-
рате при следните условия. Това би моглода
предизвика загуба на контрол над автомо-
била и да доведе допроизшествие.

– Когато не можете да поддържате посто-
янна скорост на автомобила

– Когатошофирате в натоваренодвижение

– Когатошофиратевдвижение спроменли-
ва скорост

– Когатошофирате във ветровити райони

– Когато шофирате по ветровити или хъл-
мисти пътища

– Когато шофирате по хлъзгави пътища (в
дъжд,сняг, полед и др.)
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ОПЕРАЦИИ ПО КРУИЗ КОНТРОЛ

➀ Съхраняване на текущата или по-висока
скорост

➁ Индикаторна лампа на LIM (ограничител
на скоростта)

➂ Съхранение на текущата скорост или
извикване на последната съхранена
скорост

➃ Съхраняване на текущата или по-ниска
скорост

➄ Превключване между круиз контрол и
ограничител на скоростта

➅ Деактивиране на системата за круиз
контрол

Можете да управлявате круиз контрола и огра-
ничителя на скоростта чрез лоста за круиз кон-
трол. LIM индикаторната лампа на лоста за кру-
из контрол показва, коя система сте избрали:

• Изключена LIM индикаторна лампа: избран
е круиз контрол.

• Включена LIM индикаторна лампа: избран е
ограничител на скоростта.

Когатоактивирате круиз контрола, съхранената
скорост се показва в информационния дисплей
на автомобила в продължение на пет секунди.

Избор на круиз контрол

Проверете дали индикаторната лампа наLIM ➁
е изключена. Ако лампата е изключена, круиз
контролът вече е избран.

Ако лампата свети, натиснете бързо бутона ➄
на лоста за круиз контрол. LIM индикаторната
лампаще изгасне и вече е избран круиз контрол.

Условия на активиране

За да активирате круиз контрола, трябва да бъ-
дат изпълнени всичкиот следнитеусловия за ак-
тивиране:

• Електрическата спирачка при паркиране
трябва да бъде освободена.

• Шофирате със скорост по-високаот 30 км/ч.

• ESP/VDC трябва да бъде включено, нода не
се намесва.

• Трябва да бъде избран круиз контрол.

Съхранение, поддръжка и извикване на
скорост

Съхранение и поддръжка на текущата скорост:

Можетеда съхраните текущата скорост, акошо-
фирате със скорост по-висока от 30 км/ч:

1. Ускорете автомобила дожеланата скорост.

2. Натиснете за кратко лоста за круиз контрол
нагоре➀ или надолу➃.

3. Махнете крака си от педала на газта.

Круиз контролът е активиран. Автомобилът
поддържа скоростта автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА

Круиз контролътможеда неуспее да поддържа
съхранената скорост при движение по наклон
нагоре. Поддържането на съхранената скорост
се възстановява, когато наклонът се изравни.
Круиз контролът поддържа съхранената ско-
рост при движение понаклон надолучрез авто-
матично активиране на спирачките на автомо-
била.

ЗАБЕЛЕЖКА

Автомобили с ръчна трансмисия:

• Винаги шофирайте с подходящи, но не пре-
каленовисокиобороти на двигателя.

• Сменяйте предавката навреме.
• Ако е възможно, не променяте по няколко
предавки наведнъж.

NSD618

5-46 Стартиране и шофиране



Съхранение на текущата скорост или извик-
ване на последната съхранена скорост:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Акоизвикате съхранена скорост и тя е различна
от текущата скорост, автомобилът ускорява
или спира. Ако не знаете каква е съхранената
скорост, автомобилът може да ускори или спре
неочаквано.Имаопасностот инцидент.

Вземете предвид условията на трафика преди
да извикате съхранената скорост.Аконе знаете
каква е съхранената скорост, съхранете отново
желаната скорост.

1. Дръпнете за кратко лоста за круиз контрол
към вас➂.

2. Махнете крака си от педала на газта. Когато
круиз контролът бъде активиран за първи
път, той съхранява текущата скорост или ре-
гулира скоростта на автомобила до предиш-
ната запазена скорост.

Задаване на скорост

Имайте предвид, че може да отнеме кратък мо-
мент, докатоавтомобилътускори или забави до
зададената скорост.

1. Натиснете лоста за круиз контрол нагоре➀
за по-висока скорост или надолу➃ за по-ни-
ска скорост.

2. Дръжте лоста за круиз контрол натиснат, до-
като бъде достигната желаната скорост.

3. Отпуснете лоста за круиз контрол – новата
скорост е съхранена.

4. За регулиране на зададената скорост в стъп-
ки от 1 км/ч: натиснете за кратко лостът за
круиз контрол нагоре ➀ или надолу ➃ до
точката на натиск. Последната съхранена
скорост се повишава или понижава в стъпки
от 1 км/ч.

5. За регулиране на зададената скорост в стъп-
ки от 10 км/ч: натиснете за кратко лоста за
круиз контрол нагоре➀ или надолу➃отвъд
точката на натиск. Последната съхранена
скорост се повишава или понижава в стъпки
от 10 км/ч.

ЗАБЕЛЕЖКА

Круизконтролътне седеактивира,аконатисне-
те педала на газта. Например, ако ускорите за
кратко, за да изпреварите, круиз контролът ре-
гулира скоростта на автомобила допоследната
съхранена стойност, след като завършите
изпреварването.

Деактивиране на круиз контрол

Има няколко начина за деактивиране на круиз
контрола:

• Натиснете за кратко лоста за круиз контрол
напред➅.

или

• Спирачка
или

• Натиснете за кратко бутона ➄ на лоста за
круиз контрол. Избира се ограничителят на
скоростта. LIM индикаторната лампа➁в ло-
ста за круиз контрол светва.

Круиз контролът се деактивира автоматично,
ако:

• Автомобилът се подсигури с електрическа
спирачка при паркиране.

• Шофирате със скорост по-ниска от 30 км/ч.

• ESP/VDC се намесва или вие деактивирате
ESP/VDC.

Акокруиз контролът бъде деактивиран,ще чуе-
те предупредителен тон.Щевидите съобщение-
то [Cruise control off] (Изключен круиз контрол)
в информационния дисплей на автомобила в
продължение наоколопет секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА

Последната съхранена скорост се изчиства, ко-
гатоизключите двигателя.
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Ограничителят на скоростта задейства автома-
тично спирачките, така че да не надвишите за-
дадената скорост. При движение по дълги и
стръмни наклони надолутрябва да изберете по-
ниска предавка достатъчно рано, най-вече, ако
автомобилът е натоварен или тегли ремарке. За
автомобили с автоматична скоростна кутия,
трябва да изберете програма за ръчношофира-
не (вижте “Програма за ръчношофиране” по-го-
ре в този раздел).Правейки това,ще се възполз-
вате от спирачния ефект на двигателя. По този
начин сеосвобождаванатоварванетона спирач-
ната система и спирачките се предпазват от
прегряванеипреждевременноизносване.Акосе
нуждаете от допълнително спиране, натиснете
педала на спирачката няколко пъти, вместо да
го натискате постоянно.

Можете да зададете променливоили постоянно
ограничение на скоростта:

• Променливо за ограничение на скоростта,
напр. в застроениобласти.

• Постоянно за дългосрочни ограничения на
скоростта, напр. когато шофирате със зимни
гуми.

Показаната на скоростомера скорост може ле-
кода се различава от съхранената скорост.

ВНИМАНИЕ

Ако не можете да адаптирате своя стил на шо-
фиране, ограничителят на скоростта не може
нитода понижиопасносттаот инцидент, нитода
пренебрегне физическите закони. Ограничите-

лят на скоростта не може да вземе предвид ус-
ловията на пътя, времетоили трафика.Ограни-
чителят на скоростта е самопомощносредство.
Вие отговаряте за дистанцията до автомобила
предвас, скоросттанавашияавтомобил,навре-
меннотоспиране иоставанетов платното.

Ако водачите на автомобила се сменят, кажете
на новия водач за съхранената скорост.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Винаги спазвайте табелите с ограничение на
скоростта.Не задавайте скоростта над тях.

• Винаги потвърждавайте статуса на ограни-
чителя за скоростта на автомобилния
информационен дисплей.

Когато ограничителят на скоростта е включен,
круиз контролът или системата за интелигентен
круиз контрол (ICC) (къдетоса поставени) немо-
гат да бъдат използвани.

ПРОМЕНЛИВ ОГРАНИЧИТЕЛ НА
СКОРОСТТА

➀ Съхраняване на текущата или по-висока
скорост

➁ Индикаторна лампа на LIM (ограничител
на скоростта)

➂ Съхранение на текущата скорост или
извикване на последната съхранена
скорост

➃ Съхраняване на текущата или по-ниска
скорост

➄ Превключване между круиз контрол и
ограничител на скоростта

➅ Деактивиране на системата на ограничител
на скоростта

С лоста за круиз контрол, можете да задейства-
те круиз контрола или интелигентния круиз кон-
трол, както и променливия ограничител на ско-
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ростта. LIM индикаторната лампа на лоста за
круиз контрол показва, коя система сте избра-
ли:

• Изключена LIM индикаторна лампа: избран
е круиз контрол или интелигентен круиз кон-
трол (ако те са активни).

• Включена LIM индикаторна лампа: избран е
променлив ограничител на скоростта.

Когатодвигателят работи, можете да използва-
те лоста на круиз контрол, за да зададете огра-
ничение между 30 км/ч и технически разреше-
ната максимална скорост на автомобила. Ако
зададената стойност на постоянния ограничи-
тел на скоростта е по-ниска, тогава се прилага
тази стойност.

Избор на променлив ограничител на
скоростта

Проверете дали индикаторната лампа на LIM
➁е включена.Аколампата е включена, товаоз-
начава, чеограничителят на скоростта вече е из-
бран.

Ако лампата е изключена, бързо натиснете ло-
ста за круиз контрол в посока на стрелката➄.
Индикаторната лампа наLIMще светне и вече е
избран променливия ограничител на скоростта.

Съхранение на текущата скорост

Можете да използвате лоста за круиз контрол,
за даограничите скоростта довсяка скорост над
30 км/ч, докато двигателят работи.

Натиснете за кратко лоста за круиз контрол на-
горе➀ или надолу➃. Текущата скорост се съх-
ранява и показва на информационния дисплей
на автомобила.

Съхраняване или извикване на
скоростта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Акоизвикате съхранената скорост и тя е по-ни-
скаот текущата скорост, автомобилът понижа-
ва своята скорост. Аконе знаете каква е съхра-
нената скорост, автомобилът може да започне
да понижава своята скорост неочаквано. Има
опасностот инцидент.

Обръщайте внимание на пътя и наусловията на
трафика, преди да извикате съхранената ско-
рост.Аконезнаетекакваесъхраненатаскорост,
съхранетеотновожеланата скорост.

Дръпнете за кратко лоста за круиз контрол към
вас➂.

Задаване на скорост

За регулиране на зададената скорост в стъпка
от 10 км/ч:

• Натиснете за кратко лоста за круиз контрол
нагоре➀,отвъд точката на натиск, за по-ви-
сока скорост или надолу➁ за по-ниска ско-
рост.

или

• Поддържайте лоста за круиз контрол нати-
снат, отвъд точката на натиск, докато зада-

дете желаната скорост. Натиснете лоста за
круиз контрол нагоре ➀ за по-висока ско-
рост или надолу➁ за по-ниска скорост.

За регулиране на зададената скорост в стъпка
от 1 км/ч:

• Натиснете за кратко лоста за круиз контрол
нагоре➀, доточката на натиск, за по-висока
скорост или надолу➁ за по-ниска скорост.

или

• Поддържайте лоста за круиз контрол нати-
снат, отвъд точката на натиск, докато зада-
дете желаната скорост. Натиснете лоста за
круиз контрол нагоре ➀ за по-висока ско-
рост или надолу➁ за по-ниска скорост

Превключване на ограничителя на
скоростта в пасивен режим

Аконатиснете педала на газтаотвъд точката на
натиск (кикдаун),ограничителят на скоростта се
превключва в пасивен режим.На информацион-
ния дисплей на автомобила се появява следно-
тосъобщение: [Speed limiter suspended] (Ограни-
чителят на скоростта е потиснат).

След това можете да надвишите съхранената
скорост.Ограничителят на скоростта се активи-
раотново, ако:

• Шофирате със скорост по-ниска от съхране-
ната скорост, без кикдаун.

• Зададете нова скорост или
• Извикате отново последната съхранена ско-
рост.
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Съобщението [Speed limiter suspended] (Ограни-
чителят на скоростта е потиснат) на информа-
ционния дисплей на автомобила изчезва.

Деактивиране на променливия
ограничител на скоростта

Не е възможно да деактивирате променливия
ограничител на скоростта чрез спиране.

Има няколконачина, чрез коитода деактивира-
те променливия ограничител на скоростта:

• Натиснете за кратко лоста за круиз контрол
напред➅.

или

• Натиснете за кратко бутона ➄ на лоста за
круиз контрол.Индикаторната лампа за LIM
➁ в лоста за круиз контрол изгасва.Промен-
ливият ограничител на скоростта се деакти-
вира. Избира се круиз контрол или интели-
гентен круиз контрол.

Автомобили с ръчна трансмисия:

Ограничителят на скоростта се изключва, ако
преминете на по-висока предавка, и в резултат
на това, оборотите на двигателя са прекалено
ниски.

ЗАБЕЛЕЖКА

Последната съхранена скорост се изчиства, ко-
гатоизключите двигателя.

ПОСТОЯНЕН ОГРАНИЧИТЕЛ НА
СКОРОСТТА
Можете да използвате информационния дис-
плей на автомобила, за даограничите скоростта
за постоянно между 160 км/ч (напр. за шофи-
ране със зимни гуми) и максимална скорост.

Малкослед катосъхранената скорост бъде дос-
тигната, тя се появява в информационния дис-
плей на автомобила.

Постоянният ограничител на скоростта остава
активен, дори и при деактивиран променливог-
раничител на скоростта.

Неможете да надвишите съхраненотоограниче-
ние на скоростта, дори и ако натиснете педала
на газта отвъд точката на натиск (кикдаун).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на предупрежденията и инструк-
циите за правилна употреба на ICC системата
може да доведе до сериозни наранявания или
смърт.

• ICCне представляваустройствоза избягване
или предупреждение за сблъсък. Трябва да
се използва само по главни пътища и магис-
трали, и не е предназначено за натоварени
зони или градскошофиране.Незадействане-
то на спирачките може да доведе до инци-
дент.

• Винаги спазвайте регламентиранотоограни-
чение на скоростта и не задавайте скорост,
коятонадвишаваограничението.

• Винаги шофирайте внимателно, когато
използвате системата ICC. Преди да използ-
вате Системата за интелигентен круиз кон-
трол (ICC), прочетете изцялои разберете Ръ-
ководството за Експлоатация на Автомоби-
ла. За да избегнете сериознонараняване или
дори смърт, не разчитайте на системата да
предотвратипътно-транспортнипроизшест-
вия или да контролира скоростта на автомо-
била в аварийни ситуации. Използвайте сис-
темата ICCсамоприподходящипътнаобста-
новка и трафик.

СИСТЕМА ЗАИНТЕЛИГЕНТЕН
КРУИЗ КОНТРОЛ (ICC) (За пълния
обхват на скоростта) (къдетое
поставен)
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Системата ICCе предназначена да подобри екс-
плоатацията на автомобила, когато следвате
един автомобил, който пътува в една и съща
лента и посока.

АкоСензорът на разстояниеjA установи, че дви-
жещия се пред вас автомобил е по-бавен, систе-
мата ще намали скоростта на автомобила, така че
вашият автомобил да следва автомобила пред вас,
на избраното разстояние.

РАБОТА НА СИСТЕМАТА ICC

➀ Скоростомер

➁ Предупредителна лампа за дистанция

➂ Автомобилен информационен дисплей

➃ Лост за круиз контрол

NSD645
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Системата ICC автоматично поддържа избрано
разстояние до автомобила, пътуващ пред вас, в
рамките на зададената скоростот0до200 км/ч
(0 до 125 MPH). Ограничението на скоростта
може да бъде зададеноотшофьораот 30 до200
км/ч (20 до 125 MPH).

Автомобилът се движи при зададената скорост,
когато пътят пред вас е свободен.

Системата ICC е разработена да поддържа из-
брано разстояние до автомобила пред вас и по-
нижава скоростта, за да може тя да съответства
на движещия се по-бавно автомобил пред вас.
Системата ще намали ускорението, както е не-
обходимои акоавтомобилътотпред започне да
спира, вашият автомобил намалява ускорение-
тоси допълноспиране.Ивсе пак,Системата ICC
може да приложи само до 50% от общата мощ-
ност на спирачките на автомобила. Системата
следва да бъде използвана само когатоуслови-
ята на трафика позволяват скоростите на авто-
мобилитедаостанат сравнителнопостоянниили
когато скоростите на автомобилите се проме-
нят плавно. Ако даден автомобил се движи във
вашата лента пред вас или ако даден автомо-
бил, който се движи пред вас бързонамали ско-
ростта, разстоянието между автомобилите мо-
жедасенамали, тъйкатоСистемата ICCнеможе
да намали скоростта на автомобила достатъчно
бързо.Акотова стане, системата ICCще възпро-
изведе предупредителен сигнал и ще активира
предупредителната лампа за дистанция, за да
уведоми водача да предприеме съответните
действия.

Следните елементи се контролират в ICC систе-
мата:

• Когатопред автомобила ви няма други авто-
мобили, системата ICC поддържа скоростта,
зададена от водача. Диапазонът на зададе-
ната скорост е приблизително между 30 и
200 км/ч (20 и 125 MPH).

• Когатопред автомобила ви се движидруг ав-
томобил, системата ICC регулира скоростта
така, че да поддържа дистанцията до авто-
мобила пред вас, избрана от водача. Диапа-
зонът на регулиране на скоростта зависи от
зададената скорост на автомобила. Aко да-
денавтомобил,койтоседвижипредвас спре,
вашият автомобил ще намали скоростта си
до пълно спиране, в рамките на ограничени-
ята на системата. Когато автомобилът спре,
той остава спрян и не е нужно да натискате
педала на спирачката.

• Когатоавтомобилътдвижещсепредваспро-
мени лентата си на движение, натиснете ло-
ста за круиз контрол или натиснете за кратко
педала на газта. Системата ICC ускорява и
поддържа скоростта на автомобила дозада-
дената скорост.

Системата ICC не контролира скоростта на ав-
томобила или ви предупреждава, когато при-
ближите стационарни и бавнодвижещи се авто-
мобили. Трябва даобръщате внимание на рабо-
тата на автомобила за поддържане на
подходящо разстояние до автомобилите пред

вас, когатоприближавате бариерите на пункто-
вете заплащаненапътни таксиилипри задръст-
вания в трафика.

ICCПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ (ЛОСТ ЗА
КРУИЗ КОНТРОЛ)

➀ Съхраняване на текущата или по-висока
скорост

➁ Задаване на определената минимална
дистанция

➂ LIM индикаторна лампа

➃ Съхранение на текущата скорост или
извикване на последната съхранена
скорост

➄ Съхраняване на текущата или по-ниска
скорост

➅ Превключване между ICC иограничител на
скоростта (вижте “Ограничител на
скоростта (където е поставен)” по-горе в
този раздел).
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Включване или изключване на ICC.

➆ Деактивиране на системата ICC

Системата ICCсеуправлява чрез лостът за круиз
контрол, разположен на кормилната колона.

LIM индикаторната лампа на лоста за круиз
контрол показва, коя система сте избрали, дали
ICC е включена или изключена:

• Изключена LIM индикаторна лампа: Избра-
на е ICC

• Включена LIM индикаторна лампа: Избран е
ограничител на скоростта

ДИСПЛЕЙ И ИНДИКАТОРИ НА
СИСТЕМАТА ICC

Показания в скоростомера

Когато системата ICC е активира и няма отче-
тени автомобили напред, един или два сегмента
➁ в зададения диапазон на скоростта светват.

Ако системата ICC отчете автомобил отпред,
сегменти ➁, между скоростта на автомобила
отпред➂и съхранената скорост➀ светват.

ЗАБЕЛЕЖКА

Поради причини, свързани с дизайна, скорост-
та, показана в скоростомера може леко да се
различава от скоростта, зададена за системата
ICC.

Показания, когато системата ICC е
деактивирана

➀ Автомобилотпред, ако е отчетен

➁ Индикатор за дистанция: текущо
разстояние до автомобилаотпред

➂ Определена минимална дистанция до
автомобилаотпред; регулируема

➃ Собствен автомобил

Показания, когато системата ICC е
активирана

Когатоактивирате системата ICC, незабавноще
видите съхранената скорост в продължение на
околопет секунди.

➀ Автомобилотпред, ако е отчетен

➁ Определена минимална дистанция до
автомобилаотпред; регулируема

➂ Собствен автомобил

➃ ICC съхранена скорост (текстът се появява
само, когато бъде задействан лостът за
круиз контрол)NSD600
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ICC

Проверете дали индикаторната лампа наLIM ➂
е изключена.Аколампата е изключена, ICC вече
е избран.

Аколампата е включена, натиснете бързобуто-
на за круиз контрол➅. LIM индикаторната лам-
па ще изгасне и ICC вече е задействана.

За да зададете постоянно поддържана скорост,
ускорете автомобила до желаната скорост и
бързо дръпнете лост за круиз контрол към вас
➃, нагоре➀ или надолу➄. Свалете крака сиот
педала на газта. Вашият автомобил ще поддър-
жа зададената скорост.

ЗАБЕЛЕЖКА

Аконеосвободите изцялопедала на газта, в ин-
формационния дисплей на автомобила се поя-
вява съобщението [ICC suspended] (ICC е поти-
сната). Зададената дистанция допо-бавнодви-

жещ се автомобил отпред повече няма да се
поддържа.Щешофирате със скорост, коятооп-
ределяте чрез позицията на педала на газта.

Можете същотака да активирате ICC, когатоав-
томобилът е неподвижен.Най-ниската скорост,
коятоможе да бъде зададена в този случай е 30
км/ч (20 MPH).

Работа на системата

Шофьорът задава желаната скорост на автомо-
била на база на пътнитеусловия. Системата ICC
поддържа зададената скорост на автомобила,
подобно на стандартния круиз контрол, докато
небъдеустановенавтомобилвлентатапредвас.
Системата ICC показва зададената скорост в
продължение на 5 секунди след активиране на
лоста за круиз контрол.

Установен автомобилотпред:

Когато в лентата пред вас се установи наличие
на автомобил, Системата ICC намалява
скоростта на автомобила, като контролира по-
даването на газ и прилагайки спирачките в съ-
ответствие със скоростта на по-бавния автомо-
бил пред вас. След това системата контролира
скоростта на автомобила на база на скоростта
на автомобила пред него, за да поддържа из-
бранотоот шофьора разстояние.

Стоп светлините на автомобила се включват,
когато се извършва спиране от страна на систе-
мата ICC. Когатоспирачката се задейства, може
да се чуе шум. Това не е повреда.

Когатобъдеотчетенавтомобилотпред,винфор-
мационния дисплей на автомобила, се появява
символа за автомобилотпред➀.

Автомобилът пред вас не е разпознат:

Когато автомобила пред вас вече не се разпоз-
нава,Системата ICCпостепенноускорява вашия
автомобил, за да възстанови зададената преди
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това скорост на автомобила. Системата ICC
след това поддържа зададената скорост.

Когато автомобилът вече не се отчита, индика-
торът за разпознаване на автомобил отпред се
изключва➁.

Ако се появи автомобил пред вас по време на
ускоряванетодозададената скорост на автомо-
билаилиповременаработатанаСистемата ICC,
системата контролира разстоянието до този ав-
томобил.

Смяна на платното за изпреварване на
друг автомобил:

Когатосменитеплатното, задаизпреварите, ICC
поддържа изпреварването, ако:

• Скоростта на автомобила е по-висока от 70
км/ч

• ICC поддържа дистанцията до автомобила
отпред

• Активиран е съответния мигач
• ICC не отчете опасност от сблъсък

Ако тези условия бъдат изпълнени, автомоби-
лът ще ускори. Ускорението ще бъде прекрате-
но, ако смяната на платната отнеме прекалено
многовреме или акоразстояниетомежду вашия
автомобил и автомобила пред вас стане прека-
леномалко.

Как да промените зададена скорост на
автомобила

За да отмените установената скорост, използ-
вайте някойот тези методи:

• Натиснете лоста за круиз контрол в посока
на стрелката➅.Имайте предвид, че това ще
активираограничителя на скоростта.

• Докоснете педала на спирачката, когато ав-
томобилът се движи.

• Бързонатиснете лоста за круиз контрол в по-
сока на стрелката➆.

Съобщението [ICC OFF] (ICC изкл.) се появява в
информационния дисплей на автомобила за 5
секунди.

За да пренастроите на по-висока скорост на пъ-
туване, използвайте единот следните методи:

• Натиснете педала на газта. Когато автомо-
билът достигне до желаната скорост, бързо
дръпнете лоста за круиз контрол към вас➃.

• Натиснете лоста за куриз контрол нагоре➀
отвъд точката нанатиск.Зададената скорост
на автомобила ще сеувеличи с приблизител-
но 10 км/ч (10 MPH).

• Натиснете лоста за куриз контрол нагоре (1)
доточката на натиск. Зададената скорост на
автомобилаще сеувеличи с приблизително1
км/ч (1 MPH).

За да пренастроите на по-ниска скорост на пъ-
туване, използвайте единот следните методи:

• Натиснете леко педала на спирачката. Кога-
то автомобилът достигне до желаната ско-
рост, бързодръпнете лоста за круиз контрол
към вас➃.

• Натиснете лоста за куриз контрол надолу➄
отвъд точката нанатиск.Зададената скорост
на автомобила ще се понижи с приблизител-
но 10 км/ч (10 MPH).

• Натиснете лоста за куриз контрол надолу➄
доточката на натиск. Зададената скорост на
автомобила ще се понижи с приблизително1
км/ч (1 MPH).

За да възстановите предварително зададената
скорост, дръпнете бързолоста за круиз контрол
към вас➃.Автомобилътще възстанови послед-
но зададената скорост на пътуване, когато ско-
ростта на автомобила е над 30 км/ч (20 MPH).
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ЗАБЕЛЕЖКА

Аконеосвободите изцялопедала на газта, в ин-
формационния дисплей на автомобила се поя-
вява съобщението [ICC deactivated autom.] (ICC
се деактивира автоматично). Зададената дис-
танция до по-бавно движещ се автомобил от-
пред повече няма да се поддържа. Ще шофи-
ратесъс скорост,коятоопределятечрезпозици-
ята на педала на газта.

Можете същотака да активирате ICC, когатоав-
томобилът е неподвижен.Най-ниската скорост,
коятоможе да бъде зададена в този случай е 30
км/ч (19 MPH).

Спиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато напускате автомобила, дори и той да е
спрян само чрез системата ICC, той може да се
приплъзне, ако:

• Има неизправности в системата или в пода-
ванетона напрежение.

• Системата ICC е деактивирана чрез лоста за
круиз контрол, напр. от човек, който е в ав-
томобила или извън автомобила.

• Извършена е манипулация с електрическата
система вдвигателнотоотделение, акумула-
тора или предпазителите.

• Акумулаторът е изключен.

• Педалът на газта е натиснат, напр. от човек,
койтое в автомобила.

Имаопасностот инцидент.

Ако желаете да напуснете автомобила, винаги
изключвайте системата ICC и подсигурявайте
автомобила срещуприплъзване.

За допълнителна информация поотношение на
деактивирането на системата ICC, вижте “ICC
превключвател (лост за круиз контрол)” по-горе
в този раздел

Ако системата ICC отчете, че автомобилът от-
пред спира, тя спира вашия автомобил, докато
той не спре напълно.

Когатовашиятавтомобилспре, тойостава спрян
и не е нужнода натискате спирачния педал.

ЗАБЕЛЕЖКА

В зависимост от определената минимална дис-
танция,вашиятавтомобилщеспренадостатъч-
норазстояниеот автомобилаотпред.Определе-
ната минимална дистанция се задава чрез кон-
трола на лоста за круиз контрол.

Как да промените зададеното
разстояние до автомобил пред вас

Разстоянието до автомобила пред вас може да
бъде избраноповсяковреме в зависимостотус-
ловията на трафика.

За да увеличите дистанцията доавтомобилаот-
пред, завъртете ръкохватка ➂ назад ➁. За да
намалите дистанцията до автомобила отпред,
завъртете ръкохватка➂ напред➀.

Можете да видите тази дистанция в информа-
ционния дисплей на автомобила.

Разстояниетодоавтомобилапредвасщесепро-
меня в зависимост от скоростта на автомобила.
Колкото е по-висока скоростта на автомобила,
толкова е по-дълго разстоянието.

Предупреждение за приближаване

Ако вашият автомобил се приближи до автомо-
била отпред, поради бързо намаляване на ско-
ростта на другия автомобил или ако друг авто-
мобил се вреже между вас, системата преду-
преждава шофьора със звуков сигнал и
предупредителна светлина за дистанция.Нама-
лете скоростта като натиснете педала на спи-
рачката, за да поддържате безопасно разстоя-
ние до автомобила, ако:

• Прозвучи звуков сигнал.
• Свети предупредителната лампа за дистан-
ция.

Предупредителният сигнал може да не прозву-
чиипредупредителнаталампа задистанциямо-
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же да не светне при някои случаи, когато раз-
стоянието между автомобилите е малко. Някои
примери за това:

• Когато автомобилите пътуват с една и съща
скорост и разстояниетомеждуавтомобилите
не се променя. В този случай, предупреди-
телната лампа за дистанция ще свети.

• Когато автомобилът пред вас се движи по-
бързоиразстояниетомеждуавтомобилите се
увеличава.

• Когатодаден автомобил се вреже между вас
и автомобила пред вас

• Предупредителният сигнал няма да прозву-
чи и предупредителната лампа за дистанция
няма да светне, когато:

– Автомобилът приближи автомобили,
които са паркирани или се движат бавно.

– Когатопедалът на газта е натиснат и сис-
темата е отменена.

Също така, чувствителността на сензора може
да бъде повлияна от работата на автомобила
(маневриране при шофиране или положение на
шофиране в лентата) или състояниетона трафи-
ка или състоянието на автомобила (например,
акодаден автомобил сеуправлява с някаква по-
вреда).

Автоматично прекратяване на
функцията

При следнитеусловия прозвучава звуков сигнал
и съобщението [ICC off] (ICC е изключена) се из-
вежда на информационния дисплей на автомо-
била в продължение на 5 секунди и контролът
се анулира автоматично.

• Задействана е електрическата спирачка при
паркиране.

• ESP/VDC се намеси или ESP/VDC е деакти-
вирана.

• Задейства се позиция P (Паркиране), R (За-
ден ход) или N (Неутрална).

• Лостът за круиз контрол бъде дръпнат за
тръгване, но бъде отворена предната врата
на пътника или някоя от задните врати.

• Автомобилът се пързаля.
• Задействана е активна помощ при паркира-
не.

ICCОГРАНИЧЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По-долу са описани системните ограничения за
системата ICC. Ако автомобилът не бъде упра-
вляван в съответствие с тези системи ограниче-
ния, това може да доведе до сериозни травми
или смърт.

• Системата е само помощно средство за под-
помагане нашофьораи не служикатопреду-

преждение за сблъсъкили средствоза избяг-
ванетому.Шофьорът е този, койтоеотгово-
рен за предпазливостта, безопасното
шофиране и контрол на автомобила презця-
лотовреме.

• Системата основно е предназначена за из-
ползване върху прави, сухи,открити пътища
с малко натоварване. Не се препоръчва да
използвате системата в градски условия или
в зони, къдетоима задръствания.

• Системата нямада се адаптира автоматично
към пътните условия. Системата следва да
бъде използвана при трафик с равномерно
натоварване.Неизползвайте системата вър-
хупътища состри завои, или върху заледени
пътища, при силен дъжд или при мъгла.

• Тъй катосъществуваограничение в действи-
ето на функцията за контролиране на раз-
стоянието между два поредни автомобила,
никога не разчитайте самона системата ICC.
Системата няма да коригира небрежното,
невнимателно и разсеяно шофиране, или да
преодолее лошата видимост в дъжд, мъгла
или други лоши климатични условия. Нама-
лете скоростта на автомобила катонатисне-
тепедаланаспирачката,взависимостотраз-
стояниетодоавтомобилапредвасизаобика-
лящите го обекти с оглед да поддържате
безопасноразстояние междуавтомобилите.

• Aко даден автомобил, който се движи пред
вас спре, вашият автомобил ще намали ско-
ростта си до пълно спиране, в рамките на
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ограниченията на системата.Когатоавтомо-
билът спре, тойостава спрян и не е нужнода
натискате педала на спирачката.

• Винаги обръщайте внимание на работата на
автомобила и бъдете готови ръчно да кон-
тролирате подходящоторазстояние на след-
ване. При определени обстоятелства, систе-
мата ICC може да не успее да поддържа из-
браната дистанция между автомобилите
(дистанция на следване) или избраната ско-
рост на автомобила.

• Обикновено, когато контролирате разстоя-
ниетодоавтомобила пред вас, системата ав-
томатичноускорява или намалява скоростта
на вашия автомобил в съответствие със ско-
ростта на автомобила пред вас. Натиснете
педала на газта, за да ускорите достатъчно
вашияавтомобил,когатоенеобходимоуско-
ряване за промяна на лентата на движение.
Натиснетепедаланаспирачката,когатоене-
обходимо намаляване на скоростта, за да
поддържате безопасно разстояние спрямо
автомобила пред вас поради внезапното му
спиране или ако даден автомобил се вреже
между вас. Винаги оставайте бдителни, ко-
гатоизползвате системата ICC.

• Системата може да не разпознае автомоби-
ла пред вас при някои пътни или климатични
условия. Соглед избягването на произшест-
вия, никога не използвайте Системата ICC
при следнитеусловия:

– На пътища, къдетоима задръствания или
са с многоостри завои.

– Нахлъзгавипътищаилиповърхности,ка-
тонапример на лед или сняг и т.н.

– При лоши климатични условия (дъжд,
мъгла, сняг, и т.н.).

– Когато дъжд, сняг или замърсяване въз-
препятстват функционирането на систе-
мата.

– На стръмни пътища с наклон надолу (ав-
томобилът може да превиши зададената
скорост на автомобила, а честото натис-
кане на спирачката може да доведе до
прегряване на спирачките).

– На стръмни пътища с непрекъснато сме-
нящ се наклон нагоре и надолу.

– Когато условията на трафика затрудня-
ватподдържанетонаподходящоразстоя-
ние между автомобилите, поради често
ускоряване или намаляване на скорост-
та.

– Смущенияот други радарни източници.

• Не използвайте Системата ICC, ако теглите
ремарке. Системата може да не разпознае
автомобила пред вас.

• Принякоипътниилиусловиянатрафика,да-
ден автомобил или предмет може неочаква-
но да навлезе в диапазона на сензора и да
предизвика автоматичноспирачнодействие.
Може да се наложи да контролирате
разстояниетоотдругитеавтомобиликатоиз-
ползвате педала на газта. Винаги бъдете
бдителни и избягвайте използванетона Сис-
темата ICC, когато този раздел не го препо-
ръчва.

Сензорът на разстояние няма да установи след-
ните обекти:

• Стационарни и бавнодвижещи се автомоби-
ли.

• Пешеходци илиобекти на пътя.
• Идващите автомобили в същото платно.
• Мотоциклети движещи се извън лентата на
движение на автомобила.

Следва описание на някои условия, при които
сензорът няма да може добре даотчете автомо-
билотпред и системата няма да работи правил-
но:

• Когатоснегът или пръскитеот преминаващи-
те автомобили намаляват видимостта на
сензора.

• Когато изключително тежък багаж е натова-
рен на задната седалка или в багажника на
автомобила ви.

Системата ICC е проектирана автоматично да
проверява работата на сензора в рамките на
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ограниченията на Системата. Когато сензорът е
покрит със замърсявания или е възпрепятстван
от други предмети, действиетона системата ав-
томатично ще бъде прекратено. Ако сензорът е
покрит с лед,прозрачнаилибезцветна винилова
торба, и т.н., Системата ICC може да не ги раз-
познае. В тези случаи, системата ICCможе да не
бъде изключена и може да не е в състояние да
поддържа избраното разстояние на следване
спрямо автомобила отпред. Редовно проверя-
вайте и почиствайте сензора.

СЪВЕТИ ЗАШОФИРАНЕ СЪС
СИСТЕМА ICC

Общи бележки

Следва описание на определени пътни условия
и условия на движението, при които трябва да
бъдете изключително внимателни. В такива си-
туации, акое необходимо, задействайте спирач-
ките. След това системата ICC се деактивира

Завиване, влизане и излизане от завой

Възможността на системата ICC даотчете авто-
мобили при завиване е ограничена. Вашият ав-
томобил може да спре неочакваноили късно.

Автомобили, които не се движат в
средата на тяхното платно

Системата ICC може да не отчете автомобили,
които не се движат в средата на тяхната лента.
Разстоянието до автомобила отпред е прекале-
номалко.

Друг автомобил сменя платно

Системата ICC все още не е отчела автомобила,
койтопресича. Разстояниетодотози автомобил
ще бъде прекалено късо.

Тесни автомобили

Системата ICC все още не е отчела автомобила
отпред, намиращ се на ръба на платното, пора-
ди неговата малка ширина. Разстояниетодоав-
томобилаотпред е прекаленомалко.

NSD603

NSD606

NSD604

NSD605
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Препятствия и неподвижни
автомобили

Системата ICCне задейства спирачки за препят-
ствия или неподвижни автомобили.Ако, напри-
мер,отчетеният автомобил направи завой и раз-
крие препятствие или неподвижен автомобил, в
този случай, системата ICC няма да задейства
спирачката.

Превозни средства

Системата ICCможе да направи грешка и даот-
чете автомобили, които пресичат вашето плат-
но. Активирането на системата ICC на светофа-
ри с преминаващо напречно на вашия автомо-
бил движение, може да доведе до неволно
потегляня на вашия автомобил.

NSD607 NSD608
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➀ Монтирани на волана контроли (лява
страна)

➁ Автомобилен информационен дисплей

jA Зона на дисплей

jB Лента МЕНЮ

СИСТЕМАТА ВРЕМЕННОНЕ Е
НАЛИЧНА
Когато зоната на радарния сензор е покрита с
прах или е препречена, системата автоматично
ще спре. Ако радарният сензор е покрит с лед,
прозрачна или безцветна винилова торба, и т.н.,
системата ICC може да не ги разпознае. В тези
случаи, системата ICC може да не бъде изклю-

чена и може да не е в състояние да поддържа
избраноторазстояние на следване спрямоавто-
мобилаотпред.

Ако системата ICC спре работа, поради неиз-
правност или друга причина, на информацион-
ния дисплей на автомобила ➁ ще бъде изве-
дено едноот следните съобщения.

• [ICC off] (ICC е изключено)

• [ICC available again] (ICC е наличен отново)

• [ICC currently unavailable See Owner's Manual]
(ICC в момента не е наличен. Вижте Ръко-
водство на собственика)

• [ICC inoperative] (ICC не работи)

• [ICC suspended] (ICC е потиснато)

• [ICC- – – – km/h] (ICC- – – – км/ч)

• [ICC and speed limiter inoperative] (ICC иогра-
ничител на скоростта не работят)

[ICC off] (Изключен ICC): ICC системата е деак-
тивирана. Ако системата не е деактивирана от
водача, прозвучава и предупредителен сигнал.

[ICC available again] (ICCе наличнаотново):Сис-
темата ICC работи отново, след като временно
не е била налична. Сегаотновоможете да акти-
вирате ICC системата.

NSD626
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[ICC currently unavailable See Owner's Manual]
(ICC в момента не е наличен. Вижте Наръчник
на собственика):Системата ICC временноне ра-
боти. Възможни причини:

• Функцията е нарушена поради силен дъждо-
или снеговалеж.

• Системата на радарния сензор временно не
работи, напр. поради електромагнитни
излъчванияот стоящвблизост телевизорили
радиоапарат, или други източници на елек-
тромагнитна радиация.

• Системата е извън работния температурен
диапазон.

• Бордовото напрежение е прекалено ниско.
Прозвучава и звуково предупреждение.

След катоописаните по-горе причини вече не са
приложими, съобщението на дисплея ще изчез-
не.

Ако съобщението на дисплея не изчезне:

• Възможно най-скороотбийте и спрете безо-
пасно автомобила, катообръщате внимание
на пътните условия и условията на трафика.

• Подсигурете автомобила срещу приплъзва-
не.

• Запалете отноводвигателя.
[ICC inoperative] (ICC не работи):Системата ICC
е неизправна. Функцията за помощ чрез адап-
тивно спиране може също да е неизправна.

Прозвучава и звуковопредупреждение.Посете-
те INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

[ICC suspended] (ICC е потисната): Натиснали
сте педала на газта. Системата ICC вече не кон-
тролира скоростта на автомобила.

Махнете крака си от педала на газта

[ICC – – – km/h] (ICC – – – км/ч): Условия за ак-
тивиране на системата ICC не е изпълнено.

Проверетеусловията за активиране за система-
та ICC.

[ICC and speed limiter inoperative] (Неработещи
ICC иограничител на скоростта): Системата ICC
и ограничителят на скоростта са неизправни.
Прозвучава и звуковопредупреждение.Посете-
те INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА

Сензорът за системата ICCjA се намира зад лого-
то на INFINITI в предната част на автомобила.

За да поддържатеСистемата ICCв доброработ-
но състояние, непременно съблюдавайте след-
ното:

• Винаги поддържайте чиста зонатаоколосен-
зора.

• Не удряйте и не повреждайте зоните около
сензора. Не докосвайте и не отстранявайте
винта, разположен върху сензора. Това би
могло да предизвика авария или неизправ-
ност.Акосензорът е повреден поради произ-
шествие, свържете се с някой от центровете
на INFINITI или квалифициран сервиз.

• Не покривайте или поставяйте стикери
(включително прозрачен материал) и не ин-
сталирайте аксесоари близодосензора. Това
би могло да предизвика авария или
неизправност.

NSD645

5-62 Стартиране и шофиране



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на предупрежденията и инструк-
циите за правилна употреба на системата FEB
може да доведе до сериозни наранявания или
смърт.

• СистематаFEBе допълнителна помощза во-
дача. Тя не заменя вниманието на шофьора
заусловията на трафика, нитоотговорността
за безопасно шофиране. Тя не може да пре-
дотврати инциденти поради небрежност или
опасни техники на шофиране.

• Системата FEB не функционира при всички
условия на шофиране, трафик, атмосферни
или пътниусловия.

Системата FEB може да помогне на шофьора,
когато има риск от челен удар с автомобила от-
пред в платното на движение.

СистематаFEBизползва радарен сензорjA , раз-
положен зад логото на INFINITI за измерване на
разстояниетодопредностоящия в платното за дви-
жение автомобил.

NSD645

СИСТЕМА ЗААВАРИЙНОСПИРАНЕНАПРЕД (FEB) (къдетое поставена)
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РАБОТА НА СИСТЕМАТА FEB

➀ Монтирани на волана контроли (лява
страна)

➁ Предупредителна лампа за дистанция

➂ Екран за изключена система за аварийно
спиране напред

Системата FEB се състои от функция за преду-
преждение за дистанция с функция за автоном-
ноаварийноспиране ифункция за адаптивна по-
мощ при спиране.

СистематаFEBможе да Ви помогне да минима-
лизирате риска от сблъсък с автомобил отпред
или да понижи влиянието на такъв сблъсък.

Ако системата FEB отчете, че има опасност от
сблъсък,ще получите визуалнои звуковопреду-
преждение. Ако не реагирате на визуалното и
звуково предупреждение, при критични ситуа-
ции, може да се задейства автономно спиране.
Ако в критична ситуация задействате сами спи-
рачката, функцията за адаптивно спиране ще ви
помогне.

Функция за предупреждение за
дистанция

Функцията за предупреждение за дистанция
може да ви помогне да минимализирате риска
от сблъсък с предностоящ автомобил или да по-
нижи влиянието на такъв сблъсък. Ако функци-

NSD624

NSD598

Предупредителна лампа за дистанция
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ята за предупреждение за дистанция отчете, че
има опасност от сблъсък, ще получите визуално
и звуково предупреждение.

Функцията за предупреждение за дистанция за-
действа предупреждения при скорости:

• От приблизително30 км/ч или повече, ако в
рамките на няколко секунди, дистанцията,
поддържанаот пътуващияотпред автомобил
е недостатъчна. След това, в комбинирания
панел, светва предупредителната лампа за
дистанция.

• От приблизително 7 км/ч или повече, ако се
приближавате бързо към автомобила пред
вас. В този случай ще прозвучи неколкократ-
нопредупреждение, и в комбинирания панел
ще светне предупредителната лампа за дис-
танция.

Акобъде задействано предупреждение:

• Незабавно задействайте спирачките, за да
увеличите разстояниетомеждувас и автомо-
билаотпред.

или

• Предприемете избягваща маневра, ако ней-
ното изпълнение е безопасно.

Поради естеството на системата, особеното ус-
ложнените, но некритични услови на шофиране,
могат същода накарат системата да изведе пре-
дупреждение.

До скорост от около 70 км/ч, функцията за пре-
дупреждение за дистанция, може да реагира и
нанеподвижнипрепятствия,катоспрялилипар-
киран автомобил.

Ако се приближите към препятствие и функци-
ята за предупреждение за разстояние отчете
риск сблъсък, систематаще ви предупреди, как-
то визуално, така и звуково.

Функция за автономно спиране

Ако, в критична ситуация, водачът не реагира на
предупредителния сигнал за разстояние, систе-
матаFEBможе да бъде полезна чрез функцията
за автономно спиране

Функцията за автономно спиране:

• Предоставя на водача повече време за реак-
ция в критични ситуации на шофиране.

• Може да помогне на водача да избегне ин-
цидент или понижава ефектите от инциден-
та.

Автомобили без интелигентен круиз контрол:

Функцията за автономно спиране е налична в
следните диапазони на скорост:

• 7-105 км/ч за движещи се обекти

• 7-50 км/ч за неподвижниобекти

Автомобили с интелигентен круиз контрол:

Функцията за автономно спиране е налична в
следните диапазони на скорост:

• 7-200 км/ч за движещи се обекти

• 7-50 км/ч за неподвижниобекти

Функция за помощ чрез адаптивно
спиране

Функцията за помощ чрез адаптивно спиране
предоставя помощ при задействане на спирачки
при скорости над 7 км/ч. Тя използва техноло-
гия на радарни сензори за оценка на ситуацията
на движението.

Ако систематаотчете риск от сблъсък с автомо-
бил отпред, тя изчислява необходимата, за из-
бягване на сблъсъка, спирачна сила. Ако задей-
ствате спирачките принудително, функцията за
помощ чрез адаптивно спиране повишава спи-
рачната сила дониво, подходящоза пътнатаоб-
становка.

Акофункцията за помощ чрез адаптивно спира-
не се задейства, дръжте педала на газта нати-
снат, докато ситуацията, свързана с аварийно
спиране завърши. ABS предотвратява блокира-
нето на колелата.

Спирачките отново ще започнат да функциони-
ра нормално, ако:

• Отпуснете педала на спирачката.
• Вече нямаопасност от сблъсък.
• Пред вашия автомобил не се отчита препят-
ствие.

След това функцията за помощ при спиране се
деактивира.
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Доскоростот приблизително250 км/ч,функци-
ята за помощ чрез адаптивно спиране може да
реагира на подвижни обекти, които са отчетени
като такива, поне веднъж, през периода на на-
блюдение.

При скоростот до70 км/ч, функцията за помощ
чрез адаптивноспиране реагира на неподвижни
обекти.

ВКЛ/ИЗКЛ НА СИСТЕМАТА FEB

➀ Монтирани на волана контроли (лява
страна)

➁ Автомобилен информационен дисплей

jA Зона на дисплей

jB Лента на меню

NSD626
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Използвайте следната процедура за включване
или изключване на системата FEB:

1. Натиснете бутонm илиm на волана➀
, за да изберете меню [Assist ] (Помощ) в лен-
тата на менюjB .

2. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете [Emergency Brake] (Аварийно спиране).

3. Натиснете бутон <OK> на волана➀. Показва
се текущият избор.

4. За да активирате/деактивирате системата
FEB: натиснете отновобутон <OK>

Когато системата FEB е деактивирана, симво-
лътm jC се появява в информационния дисплей
на автомобила.

ЗАБЕЛЕЖКА

Системата FEBще се включи автоматично, ко-
гатодвигателят бъде рестартиран.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА СИСТЕМАТА
FEB

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По-долу са описани системните ограничения за
системата FEB. Ако автомобилът не бъде упра-
вляван в съответствие с тези системи ограниче-
ния, това може да доведе до сериозни травми
или смърт.

• СистематаFEB не може даотчете всички ав-
томобили при всичкиусловия.

• Радарният сензор не регистрира следните
обекти:

– Пешеходци или животни

– Насрещни автомобили

– Превозни средства

• Радарният сензор има някои ограничения в
работата си. За неподвижни автомобили,
системата FEB няма да работи, когато авто-
мобилът се шофира със скорости над:

– Приблизително 50 км/ч (31 MPH) за
Функцията за автономноспиране.

• Радарният сензорможеда не регистрира ав-
томобилотпредпри следнитеобстоятелства:

– Замърсяване, лед, сняг или друг покри-
ващ материал върхурадарния сензор.

– Смущенияот други радарни източници.

– Сняг или силен дъжд.

– Ако автомобилът отпред е тесен (напр.
мотоциклет).

– Ако автомобилът отпред е в различно
платно.

– При силни радарниотражения, например,
в многоетажен паркинг.

– Нов автомобил или след ремонт на систе-
матаFEB.

– При шофиране на стръмно нанадолнище
или на пътища состри завои.

– Когатотеглите ремарке.

• Принякоипътниусловияилиусловияна тра-
фика, систематаFEBможе да се намесва не-
нужно или да предоставя ненужни преду-
преждения.Винагиобръщайтесериозновни-
мание на ситуацията на трафика. Не
разчитайте само на функцията за преду-
преждение за дистанция, и ако е необходи-
мо, прекратете намесата.

• Спирачният път сеувеличава на хлъзгави по-
върхности.

• Системата еразработенадапроверява авто-
матично функционалността на сензорите, в
рамките на определени граници. Системата
може да не открие някои форми на възпре-
пятстване на зоната на сензора, като напри-
мер лед, сняг, стикери. В тези случаи систе-
мата може да не успее да предупреди добре
шофьора. Уверете се, че регулярно проверя-
вате и почиствате зоната на сензорите.

NSD630
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• Прекалено силния шум ще се смеси с преду-
предителния звън и той може да не бъде чут.

СИСТЕМАТА ВРЕМЕННОНЕ Е
НАЛИЧНА
АкоFEB спре работа, поради неизправност или
друга причина, на информационния дисплей на
автомобила ще бъде изведено едноот следните
три съобщения.

• [Emergency Brake currently unavailable See
Owner's Manual] (Вмомента аварийнотоспи-
ране не е налична. Вижте Ръководство на
собственика)

• [Emergency Brake inoperative] (Аварийното
спиране не работи)

• [Radar sensors dirty See Owner's Manual] (Ра-
дарните сензори са замърсени.ВижтеНаръч-
ник на собственика)

Следва описание на всяко едноот тези съобще-
ние, както и възможни причини и решения.

[Emergency Brake system currently unavailable
See Owner's Manual] (В момента системата за
аварийно спиране не е налична. Вижте Наръч-
ник на собственика): Системата FEB временно
не работи. Възможни причини:

• Радарната сензорна системавременнонера-
боти,например,порадиелектромагнитнииз-
лъчвания от стоящ в близост телевизор или
радиоапарат, или други източници на елек-
тромагнитна радиация.

• Системата е извън работния температурен
диапазон.

• Бордовото напрежение е прекалено ниско.
След катоописаните по-горе причини вече не са
приложими, съобщението на дисплея ще изчез-
не. Системата FEB работи отново.

Ако съобщението на дисплея не изчезне:

• Възможно най-скороотбийте и спрете безо-
пасно автомобила, катообръщате внимание
на пътните условия и условията на трафика.

• Подсигурете автомобила срещу приплъзва-
не.

• Изключете двигателя.
[Emergency Brake inoperative] (Аварийнотоспи-
ране е неоперативно): Системата FEB временно
не работи поради неизправност. Функцията за
помощ чрез адаптивно спиране може също да е
неизправна.

Посетете INFINITI център или квалифициран
сервиз.

[Radar sensors dirty SeeOwner'sManual] (Радар-
ните сензори са замърсени. Вижте Наръчник на
собственика): Системата FEB временно е огра-
ничена или не работи. Възможни причини:

• Сензорът, разположен зад логотона INFINITI
е замърсен.

• Работата на системата FEB е нарушена, по-
ради силен дъждо- или снеговалеж.

Прозвучава и звуково предупреждение.

След катоописаните по-горе причини вече не са
приложими, съобщението на дисплея ще изчез-
не. Системата FEB работи отново.

Ако съобщението на дисплея не изчезне:

• Възможно най-скороотбийте и спрете безо-
пасно автомобила, катообръщате внимание
на пътните условия и условията на трафика.

• Подсигурете автомобила срещу приплъзва-
не.

• Изключете двигателя.
• Почистете зоната околодатчиците.
• Запалете отноводвигателя. Съобщението на
дисплея изчезва.

СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА

Сензорът jA се намира зад логото на INFINITI в
предната част на автомобила.

NSD645
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За да поддържате системата в добро работно
състояние, непременносъблюдавайте следното:

• Винаги поддържайте зоната на сензора на
логото на INFINITI чиста.

• Не удряйте и не повреждайте зоните около
сензора.

• Не покривайте и не поставяйте стикери или
подобни на предната броня в близост досен-
зорната област. Това би могло да предизви-
ка авария или неизправност.

• Не поставяйте метални предмети в близост
до сензорната област (защитни решетки и
пр.). Това би моглода предизвика авария или
неизправност.

• Не променяйте, отстранявайте или боядис-
вайте предната решетка или логото на
INFINITI.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

TSR ви показва отчетените ограничения на ско-
ростта в информационния дисплей на автомо-
била.Акобъдеотчетен пътен знак, койтооказва
ограничение на скоростта или край наограниче-
ние на скоростта, той се показва в информа-
ционния дисплей на автомобила. TSR отчита
пътните знаци чрез камера, прикрепена зад гор-
ната част на предното стъкло

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
TSR е само помощ и тя не винаги отчита пътни
знаци, определящи максималната разрешена
скорост. Пътните знаци винаги са с приоритет
пред показанията на TSR.

Системата може да бъде затруднена или да не
работи, ако:

• Ималошавидимост,напр.порадисняг,дъжд,
мъгла или росене.

• Има отблясък, напр. от слънцето или от на-
срещнотодвижение.

• Преднотостъклое замърсено, замъгленоили
покрито, например от стикер, в близост до
камерата.

• Пътните знаци са покрити, напримерот прах,
сняг или дървета.

• Пътните знаци не са осветени добре.
• Има двусмислени пътни знаци, например в
близост допътни работи или пътища с много
платна.

NSD644
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РАЗПОЗНАВАНЕ НАПЪТНИ
ЗНАЦИ (TSR) (къдетое поставено)
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ИНФОРМАЦИЯ В
ИНФОРМАЦИОННИЯДИСПЛЕЙ
НА АВТОМОБИЛА

➀ Максимална разрешена скорост (пример).

➁ Максималната разрешена скорост за
автомобили, предмет на ограничение, в
допълнителен знак (пример).

➂ Допълнителен знак, например: [In fog] (В
мъгла).

Кратко показване на отчетените пътни
знаци в информационния дисплей на
автомобила

Активирайте предупредителната функция на
TSR чрез информационния дисплей на автомо-
била (вижте “Разпознаване на пътни знаци
(TSR)” в раздел “2. Прибори и средства за упра-
вление”).

Пътен знак, указващ ограничение на скоростта
или край на ограничение на скоростта се поя-

вява в информационния дисплей на автомобила
в продължение наоколопет секунди, в момента,
в койтотой еотчетен.За този период, всяка дру-
га информация в информационния дисплей на
автомобила се скрива.

Постоянно показване на отчетените
пътни знаци в информационния
дисплей на автомобила

Показване на помощната графика с помощта на
информационен дисплей на автомобила (вижте
“Извеждане на дисплей на дистанция” в раздел
“2. Прибори и средства за управление”). Пътен
знак, указващ ограничение на скоростта или
край на ограничение на скоростта се появява в
информационния дисплей на автомобила, в мо-
мента, в който той е отчетен.

Обикновено, пътен знак, указващ ограничение
на скоростта➀ се показва, докато:

• Бъде отчетен пътен знак, указващ края на
ограничение на скоростта.

• Направите завой.
• Изминали сте определено минимално раз-
стояние без пътният знак да се повтори или
да бъде отчетен отново.

NSD646
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ЗАБЕЛЕЖКА

За правилната работа на активното заглушава-
не на шума и активнотоподобряване на звука:

• Не покривайте високоговорителите или съ-
буфера.

• Не покривайте микрофоните.

• Не сменяйте, нито променяйте високогово-
рителите, включително събуфера или какви-
то и да е адио части, катоусилвателя.

• Не правете каквито и да е модификации,
включително звукова изолация или модифи-
кации около микрофоните, високоговорите-
лите или събуфера.

АКТИВНО ЗАГЛУШАВАНЕ НА
ШУМА
Активното заглушаване на шума използва ми-
крофони➀, намиращи се в автомобила за реги-
стриране нашумовеот двигателя.Системата ав-
томатичногенерира заглушаващ звукот високо-
говорителите ➁ и събуфера ➂ (където е
поставен), който заглушава шума, генериран от
работата на двигателя.

Акомикрофона➀ илиобласттаоколонегое заг-
лушена от високоговорителя може да се чуе
шум.

АКТИВНОПОДОБРЯВАНЕ НА
ЗВУКА
Активното увеличение на звука генерира звук
съобразно със скоростта на двигателя и режи-
мите на шофиране през високоговорителите➁
и събуфера➂ (къдетое поставен) за да подобри
качеството на звука на двигателя.

NSD647
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Неспирайтеинепаркирайтеавтомобиланад
запалими материали като например суха
трева,отпадъчна хартия или парцали.Темо-
же да се самозапалят и да предизвикат по-
жар.

• Процедурите за безопасно паркиране изис-
кват да бъде задействана спирачката при
паркиранеидабъдеизбранапозицияP (Пар-
киране).Аконенаправитетова,автомобилът
може да се придвижи неочаквано или да се
приплъзне, което да доведе до произшест-
вие.

• При паркиране на автомобил сеуверете, че е
задействана позиция P (Паркиране). Ско-
ростният лост не може да бъде преместенот
положение P (Паркиране) без да натиснете
педала на спирачката.

• Никога не оставяйте двигателя да работи, а
автомобила без надзор.

• За да бъде подпомогнато предотвратяване-
то на опасността от травма или смърт при
случайно задействане на автомобила и/или
неговите системи, не оставяйте деца, лица,
нуждаещи от помощ от други или домашни
любимцибезнадзорвавтомобила.Освенто-
ва, температурата в затворен автомобил в
топъл ден може бързо да се повиши доста-
тъчно, задапредизвиказначителнаопасност
от травма или смърт на хора и домашни лю-
бимци.

ВНИМАНИЕ

Винаги подсигурявайте добре автомобила сре-
щуприплъзване. В противен случай, автомоби-
лът и неговото задвижване могат да бъдат по-
вредени.

За да сте сигурни, че автомобилът е подсигурен
срещу непреднамерено приплъзване:

• Трябва да бъде задействана електрическата
спирачка при паркиране.

• При автомобили с ръчна трансмисия, пре-
местете скоростния лост на 1-ва скорост или
задна скорост.

• При автомобили с автоматична трансмисия,
трябва да бъде в положение Р (Паркиране) и
дисплеят за показания на позиция на тран-
смисията трябва да показва Р в информа-
ционния дисплей на автомобила.

• Ключът трябва да бъде отстранен от
превключвателя на запалването.

• При наклони нагоре или надолу, предните
колела трябва да бъдат обърнати към бор-
дюра.

ПАРКИРАНЕ
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1. Приложете докрай спирачката при паркира-
не.

2. Натиснете бутон Р (Паркиране).

3. За да предотвратите придвижването на ав-
томобила в движението, когато сте паркира-
ли на наклон, е добре да завъртите колелата,
както е показано.

ПОСОКА НАДОЛУ С БОРДЮР➀

Завъртете колелата към бордюра, и премес-
тете автомобила напред,докатоколелотоот-
към бордюра лекогодокосне.След това при-
ложете докрай спирачката при паркиране.

ПОСОКА НАГОРЕ С БОРДЮР➁

Завъртете колелата навънот бордюра, и поз-
волете на автомобила да се придвижи назад,
докато колелото откъм бордюра леко го до-
косне. След това приложете докрай спирач-
ката при паркиране.

ПОСОКА НАГОРЕ или НАДОЛУ без БОР-
ДЮР➂

Завъртетеколелатакъмстраничнатаповърх-
ност на пътя, така че автомобилът да се прид-
вижи извън центъра на пътя, ако автомоби-
лът сепремести.Следтоваприложетедокрай
спирачката при паркиране.

4. Поставете превключвателя за запалване е в
положениеOFF (ИЗКЛ).

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато изключите двигателя, автоматичната
трансмисияпреминававпозицияN (Неутрална).
Автомобилът може да се приплъзне. Има опас-
ностот инцидент.

След изключване на двигателя, винаги прев-
ключвайтенаположениеР (Паркиране).Предо-
твратете приплъзванетона паркирания автомо-
бил, като задействате спирачката при паркира-
не.

SSD0488Z

Модели с лявоуправление (LHD)

SSD0489Z

Модели с дясноуправление (RHD)
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Автомобили с ръчна трансмисия

1. Поставете скоростния лост или на 1-ва ско-
рост или на R (Задна).

2. С ключа: завъртете ключа в положение OFF
(Изкл.) в превключвателя на запалванетои го
извадете. Имобилайзерът се активира.

3. Включете електрическата спирачка при пар-
киране

Автомобили с автоматична трансмисия

1. Включете електрическата спирачка при пар-
киране.

2. Превключете трансмисията в положение Р
(Паркиране).

3. С ключа: завъртете ключа в положение OFF
(Изкл.) в превключвателя за запалване и го
извадете. Имобилайзерът се активира.

Акоизключите двигателя и трансмисията е в по-
ложение R (Задна) или D (Шофиране), автома-
тичната трансмисия автоматично преминава в
положение N (Неутрално).

С ключа: ако след това отворите вратата на во-
дача или предната врата на пътника, или изва-
дите ключа от запалването, автоматичната
трансмисия автоматично преминава в положе-
ние Р (Паркиране).

Ако желаете автоматичната трансмисия да ос-
тане в неутралноположение, N (Неутрално), на-
пр. когатомиете автомобила в автоматична ав-
томивка със система за теглене:

С ключа:

1. Включете запалването.

2. Натиснете педала на спирачката и го задръ-
жте натиснат.

3. Превключете на N (Неутрален).

4. Отпуснете педала на спирачката.

5. Освободете електрическата спирачка за пар-
киране.

6. Изключете запалването и оставете ключа в
превключвателя за запалване.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОПАРКИРАНЕ
Ако оставите автомобила паркиран за период
по-дълъг от четири седмици, акумулаторът мо-
же да се повредиот прекаленоразреждане.

Акооставите автомобила паркиран за повечеот
шест седмици, той може да пострадаот липса на
употреба. Посетете център на INFINITI или ква-
лифициран сервиз за съвет

ЗАБЕЛЕЖКА

Можете да получите информация заустройство
за постоянен заряд от център на INFINITI или
квалифициран сервиз.

IPA е електронна спомагателна система с ул-
тразвук. Тя измерва пътя от двете страни на ав-
томобила. Символ за паркиране указва подхо-
дящотомястоза паркиране.Активната намеса в
кормилнотоуправлениеможеда ви помогне при
паркиране и при излизане от мястото за парки-
ране.Освен това, Вие можете да използвате со-
нарната функция (вижте “Функция на паркинг
сензор (сонар) с помощна камера (където е
поставена)” по-долу в този раздел).

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• IPA е само помощно средство. Тя не е замес-
тител на вашето внимание към непосред-
ственото околно пространство. Отговор-
ността за безопасноманевриране и паркира-
неостава ваша.

• Уверете се, че в зоната на извършване на ма-
неврата няма хора,животни илиобекти

• Когатосонарнатафункциябъдедеактивира-
на, IPA същоне е акткивна.

• Докато паркирате или излизате от място за
паркиране, автомобилът се отклонява на-
страни и може да навлезе в части на срещу-
положното платно. Това може да доведе до
сблъсък с други участници в движението по
пътя.Имаопасностот инцидент.

ИНТЕЛИГЕНТНАПОМОЩПРИ
ПАРКИРАНЕ (IPA) (къдетое
поставено)
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• Обръщайте внимание и на другите участни-
ци в движението. Ако е необходимо, спрете
автомобилаилипрепратете IPAпроцедурата
на паркиране

ВНИМАНИЕ

Ако не можете да ги избегнете, трябва да пре-
минавате през препятствията, като бордюри,
бавно и не под остър ъгъл. В противен случай
може да повредите колелата или гумите.

IPAможе да покаже и места, коитоне са подхо-
дящи за паркиране, например:

• Забранени места за паркиране или спиране.
• Пред алеи или входове и изходи.
• Неподходящи повърхности.
Съвети за паркиране:

• При тесни пътища, шофирайте възможно
най-близо домястото на паркиране.

• Местата за паркиране, коитосаосеяни с пук-
натини или по тях има растителност, могат
да бъдат идентифицирани или измерени не-
правилно.

• Места за паркиране, които са частично заети
от тегличи за ремаркета може да не бъдат
идентифицирани като места за паркиране
или могат да бъдат измерени неправилно.

• Снеговалеж или силен дъждовалжеж може
да предизвика неправилното измерване на
мястото за паркиране.

• Обърнете внимание на предупредителните
съобщения на сонарната функция по време
наоперации за паркиране.

• Можете да се намесите в процедурата поуп-
равление на волана, за да я коригирате по
всяко едно време. В този случай IPAще бъде
прекратена.

• Когато транспортирате товар, който стърчи
от автомобила, не трябва да използвате IPA.

• Никога не използвайте IPA, когатосте поста-
вили вериги за сняг.

• Уверете се, че налягането в гумите винаги е
правилно. Това оказва директно влияние
върху характеристиките за паркиране на ав-
томобила.

Използвайте IPA за места за паркиране, които
са:

• Успоредни или под прав ъгъл на посоката на
движение.

• На прави шосета, не на завои.
• На същото ниво, като пътя, напр. не върху
тротоара.

За автомобили, с изваден теглич, минималната
дължина за място за паркиране е малко по-го-
лямо.

Ако към автомобила сте прикачили ремарке, не
трябва да използвате IPA. След като между ав-
томобила и ремаркето бъде осъществена елек-

трическа връзка, IPA вече не е налична. Сонар-
ната функция е деактивирана за заднатаобласт

ОТЧИТАНЕ НАМЕСТА ЗА
ПАРКИРАНЕ
Обекти, коитоса разположени над диапазона за
височина на IPA няма да бъдатотчетени, когато
се измерва мястото за паркиране. Те не се взе-
мат предвид, когато се изчислява процедурата
за паркиране, напр. висящи товари, части на ре-
маркето или рампи за товарене на камиони за
стоки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Акоимаобекти, разположени над зоната за от-
читане, IPA може да задейства кормилнотоуп-
равлениепрекаленорано.Товаможедапредиз-
вика сблъсък.Имаопасностот инцидент.

Акообектите са разположени над зоната за от-
читане, спрете и изключете IPA.

За допълнителна информация поотношение на
зоната на отчитане, вижте “Диапазон на
сензорите” по-долу в този раздел.

IPA не може да ви бъдеот помощ при паркиране
на места, разположени под прав ъгъл на посо-
ката на движение, ако:

• Две места за паркиране са разположени не-
посредствено еднододруго.

• Мястотоза паркиране се намира точнодони-
ско препятствие, като нисък бордюр.
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• Паркирате напред.
IPA не може да ви бъдеот помощ при паркиране
на места, разположени успоредно на или под
прав ъгъл на посоката на движение, ако:

• Мястото за паркиране е върху бордюр.
• Системата отчита мястото за паркиране, ка-
тоблокирано, например,от листа или трото-
арни плочи с трева.

• Зоната е прекалено малка за извършване на
маневра с автомобила.

• Мястотозапаркиране граничи с препятствие,
напр. дърво, стълб или ремарке.

➀ Отчетеномясто за паркиране вляво.

➁ Символ за паркиране.

➂ Отчетеномясто за паркиране вдясно.

ЗАБЕЛЕЖКА

При автомобили с ръчна скоростна кутия, по-
мощта при паркиране е показана в основната
област на автомобилния информационен дис-
плей

IPA се активира автоматично, пришофиране на-
пред. Системата е активна при скорости от до
приблизително35 км/ч (22 MPH). Докато рабо-
ти, системата независимо намира и измерва
места за паркиране от двете страни на автомо-
била

IPAщеотчете самоместа за паркиране, коитоса:

• Успоредни или под прав ъгъл на посоката на
движение.

• Успоредни на посоката на движение и са с
ширина поне 1,5 м.

• Успоредни на посоката на движение и са с
поне 1,0 м по-дълги от вашия автомобил.

• Са под прав ъгъл на посоката на движение и
са поне 1,0 м по-широки от вашия автомо-
бил.

ЗАБЕЛЕЖКА

IPAнеможеда измеридължината намястотоза
паркиране, ако то е под прав ъгъл на посоката
на движение.Ще трябва да прецените дали ва-
шият автомобил ще се побере в мястото за пар-
киране

Когато шофирате със скорости под 30 км/ч (19
MPH),ще видите символа за паркиране➁, като

индикатор за състояние в автомобилния инфор-
мационен дисплей. Когато бъде отчетено място
за паркиране се появява и стрелка сочеща на-
дясно➂ или наляво➀. IPA, стандартно, показ-
ва само места за паркиране, разположени от
страната на предния пътник.Местата за парки-
ране от страната на водача се показват, в мо-
мента, в който бъде задействан мигач от стра-
ната на водача. При паркиране от страната на
водача, мигачът трябва да остане активен, до-
като потвърдите използването на IPA чрез на-
тискането на бутон <OK> на волана. Системата
автоматично определя дали мястото за парки-
ране е успоредноили под прав ъгъл на посоката
на движение.

Мястото за паркиране се показва, докато го по-
дминавате и докато сте на разстояние от при-
близително 15 мот него.

ПАРКИРАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА

Когато сонарната функция регистрира препят-
ствие, Вие сте отговорни за навременното спи-
ране.

1. Спрете автомобила, когато символът за пар-
киране покаже желаното място за паркиране
в комбинирания панел

2. Автомобили с ръчна трансмисия: превключе-
те на задна скорост.

Автомобили с автоматична трансмисия: по-
ставете лоста в положение R.

NSD612

Горен дисплей
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В информационния дисплей на автомобила
се изписва съобщението [Start Park Assist?
Yes: OK No:] m (Стартиране на помощ при
паркиране?Да:ОК Не).

3. За анулиране на процедурата: натиснете бу-
тонm на волана или се тръгнете

или

4. За да паркирате с помощта на IPA, натиснете
бутон <OK> на волана. В информационния
дисплей на автомобила се появява съобще-
нието Помощ при паркиране [Observe
surroundings] (Съблюдавайте околностите).

5. Отпуснете волана.

6. Придвижете автомобила назад, като сте го-
тови да задействате спирачките във всеки
единмомент.При движение назад,шофирай-
те със скорост под 10 км/ч (5 MPH). В проти-
вен случай IPAще бъде прекратена.

7. Ако не сте спрели вече, спрете веднага, щом
чуете непрекъснат сигнал на сонарнатафунк-
ция. В тесни пространства за паркиране, мо-
же да се изисква извършване на маневри.

Автомобили с автоматична трансмисия: в ин-
формационния дисплей на автомобила се по-
явява съобщението [Park Assist active Select D
Observe surroundings] (Помощ при паркиране
активна. ИзберетеD. Наблюдавайте околно-
стите).

Автомобили с ръчна трансмисия: в информа-
ционния дисплей на автомобила се появява

съобщението [Park Assist active Engage
forward gear Observe surroundings] (Помощ
при паркиране активна. Превключете на
предна скорост.Наблюдавайтеоколностите).

8. Автомобили сръчна трансмисия:превключе-
те на първа скорост, докато автомобилът е
неподвижен.

Автомобили с автоматична трансмисия: из-
берете D (Шофиране), като позиция на тран-
смисията, докато автомобилът е неподви-
жен.

IPA незабавно започва движение в противо-
положната посока.

В информационния дисплей на автомобила
се появява съобщението [Park Assist Observe
surroundings] (Помощпри паркиране.Наблю-
давайте околностите).

ЗАБЕЛЕЖКА

Ще постигнете най-добри резултати, като
изчакатепроцедуранакормилноуправление
да завърши, преди да тръгнете.

9. Шофирайтенапредибъдете готовида задей-
ствате спирачките във всеки един момент.

В тесни пространства за паркиране, може да
се изисква извършване на маневри.

10. Аконе сте спрели вече, спрете веднага,щом
чуете непрекъснат сигнал на сонарната
функция.

Автомобили с автоматична трансмисия: в
информационния дисплей на автомобила се
появява съобщението [Park Assist active
Select R] [Observe surroundings] (Помощ при
паркиране активна.Изберете R.) (Наблюда-
вайте околностите).

Автомобили с ръчна трансмисия: в инфор-
мационния дисплей на автомобила се поя-
вява съобщението [Park Assist active Engage
reverse gear] [Observe surroundings] (Помощ
при паркиране активна. Превключете на
заднаскорост.Наблюдавайтеоколностите).

В момента, в който процедурата по парки-
ране завърши, се появява съобщението
[Park Assist switched off] (Помощпри парки-
ране изключено) и прозвучава звуков сиг-
нал. Автомобилът вече е паркиран.

IPA вече не ви помага с намеса в кормилното
управление.КогатоIPA завърши, трябва сами да
извършвате дейностите по кормилно управле-
ние. Сонарната функция все още е активна.

Съвети за паркиране:

• Начинът, по който вашият автомобил е раз-
положен в мястото за паркиране, след като
го паркиране, ще зависи от различни факто-
ри. Те включват позицията и формата на ав-
томобилите паркирани пред и зад вашия ав-
томобил иусловията на мястото.Може да се
получи така, че IPAви въвеждапрекаленона-
вътре в мястото за паркиране или недоста-
тъчно навътре. В някои случаи, може да ви
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преведе през или върхубордюри.Акое необ-
ходимо, трябва да прекратите процедурата
по паркиране с IPA.

• Също така можете предварително да избе-
рете D като позиция на трансмисията. Авто-
мобилът променя посоката си и не навлиза
толкова навътре в мястотоза паркиране.Ако
смяната на трансмисията трябва да бъде из-
вършена прекалено рано, процедурата по
паркиране ще бъде прекратена. От тази по-
зиция вече не може да се постигне добра по-
зиция за паркиране.

ИЗХОДОТМЯСТО ЗА ПАРКИРАНЕ
За да може IPA да ви помага при изход от мяс-
тото за паркиране:

• Трябва да сте паркирали чрез IPA.

• Границата на мястото за паркиране трябва
да бъде достатъчно висока отпред и отзад.
Например, камъкот бордюр е прекаленома-
лък.

• Границата на мястото за паркиране не тряб-
ва да бъде прекаленоширока, тъй катопози-
цията на автомобила не трябва да превиша-
ва 45 градуса спрямостартовата позиция,от
коятое извършена маневрата за навлизане в
мястото за паркиране.

• Трябва да има наличноразстояние за манев-
риране от поне 1,0 м.

IPA може да ви помогне при излизанетоот мяс-
тотоза паркиране, самоакосте паркирали авто-
мобила чрез IPA успоредно на посоката на дви-
жение.

1. Стартирайте двигателя.

2. Освободете електрическата спирачка за пар-
киране.

3. Включете мигача, в посоката, в която тръг-
вате.

4. Автомобили с автоматична трансмисия:
превключете трансмисията в позиция D или
R

Автомобили сръчна трансмисия:превключе-
те на предна или задна скорост.

В информационния дисплей на автомобила
се изписва съобщението [Start Park Assist?
Yes: OK No:] m (Стартиране на помощ при
паркиране?Да:ОК Не).

5. За анулиране на процедурата: натиснете бу-
тонm на волана или се тръгнете

или

6. Задаизлезетеотмястозапаркиранечрез IPA:
натиснете бутон <OK> на волана, на дисплея
се появява съобщениетоPark Assist [Observe
surroundings] (Помощ при паркиране.Наблю-
давайте околностите).

7. Отпуснете волана.

8. Тръгнете напред, като бъдете готови да за-
действате спирачките във всеки единмомент.

Не надвишавайте максимална скорост от 10
км/ч (5 MPH) при излизане от място за пар-
киране. В противен случай IPA ще бъде пре-
кратена.

9. Автомобилисръчнатрансмисия:спрете,най-
късно, когато сонарната функция задейства
постоянен предупредителен сигнал.

10. Автомобили с автоматична трансмисия: в
зависимост от съобщението или в съответ-
ствие с необходимостта, преместете тран-
смисията в позицияD или R.

Автомобили с ръчна трансмисия: в зависи-
мост от съобщението или в съответствие с
необходимостта, задействайте предавка
напред или назад.

IPA незабавно започва движение в проти-
воположната посока. В информационния
дисплей на автомобила се появява съобще-
нието [Observe surroundings] (Наблюдавай-
те околностите).

ЗАБЕЛЕЖКА

Ще постигнете най-добри резултати, като
изчакатепроцедуранакормилноуправление
да завърши, преди да тръгнете.

Ако обърнете след активиране, воланът се
придвижва в позиция правонапред.

11. Карайте напред или назад, когато получите
покана от IPA и сонарната функция, ако е
необходимоняколко пъти.
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Автомобили с ръчна трансмисия: спрете,
най-късно, когато сонарната функция
задейства постоянен предупредителен сиг-
нал.

След като напуснете изцяло мястото за парки-
ране, воланът се премества в позиция правона-
пред.Ще прозвучи звуков сигнал и на дисплея
ще се появи съобщението [Park Assist switched
off] (Помощ при паркиране е изключена). След
това съобщение ще трябва да управлявате ав-
томобила и да навлезете в трафика самостоя-
телно. Сонарната функция все още е активна.
Можетедапоемете контролнадкормилнотоуп-
равление, преди автомобилът да е напуснал из-
цяло мястото за паркиране. Това е полезно, на-
пример, когато забележите, че вече е възможно
да излезете от мястото за паркиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на предупрежденията и инструк-
циите за правилна употреба на функцията на
сонара, кактое посоченов този раздел,може да
доведе досериозни наранявания или смърт.

• Сонарът еудобнафункция.Тойне едостатъ-
чен за правилнопаркиране.

• Системата е проектирана да подпомага шо-
фьора при установяването на големи непод-
вижни предмети с оглед предотвратяване
поврежданетона автомобила.

• Шифьорът винаги е отговорен за безопас-
ността по време на паркиране и други мане-
ври. Неблагоприятни метеорологични усло-
вия могат да повлияят функцията на сонара;
товаможедавключванамаленихарактерис-
тики или неправилноактивиране.

• Винаги проверявайте визуално, за да се уве-
рите, че е безопаснода извършите движения
за паркиране.

• Прочетете и разберетеограниченията на со-
нарната функция, посочени в този раздел.

ВНИМАНИЕ

• Поддържайтевътрешнатачастнаавтомоби-
ла, възможнонай-тиха, за да можете да чуе-
те правилнотона.

• Поддържайте сензорите (намиращи се на
перваза на бронята) чисти от сняг, лед и го-
леми натрупвания на прах.Не чистете сензо-
рите с остри предмети. Ако сензорите са по-
крити, точността на сензорната функция ще
бъде намалена.

ФУНКЦИЯНАПАРКИНГ СЕНЗОР (СОНАР) СПОМОЩНАКАМЕРА (където
е поставена)
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

INFINITI препоръчва използването на стойки за
номера без рамка.

Сонарътможеданефункционираправилно,ако
табелите с номерата са поставени в рамка, как-
тое показано.

Свържете се с INFINITI център или квалифици-
ран сервиз за съвет.

СОНАРНА ФУНКЦИЯ - ПРЕГЛЕД

➀ Възможни местоположения на сонарния
сензор

Сонарната функция е електронна помощ за пар-
киранесултразвуковисензори.Сонарнатафунк-
ция указва звуково разстоянието между Вашия
автомобилипредмет.Систематанаблюдаваоб-
ластта около вашия автомобил чрез сензори,
разположени в предната и задна брони. Въз-

можните конфигурации на сензори включват
конфигурация с 4 сензора, 10 сензора или 12
сензора.

NSD642

Без рамка

NSD643

Тип на рамка

NSD040

NSD041

NSD636

ТипA: система с 4 сензора
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Заавтомобил,оборудвансъсзаднисензори (Ти-
па А):

Системата ви информира за разположениотзад
препятствия с визуални и звукови сигнали, кога-
то скоростният лост е положение R (Задна).

Прекъсващият звук ще спре след 3 секунди, ко-
гато бъде открито препятствие самоот ъгловия
сензор, а дистанцията не се промени. Звукът ще
спре, когатопрепятствието сеотдалечиот авто-
мобила.

За автомобил,оборудван с предни и задни сен-
зори (Тип В и С):

Системата ви информира за препятствия, раз-
положениотпред, с визуални и звукови сигнали,
когато скоростният лост е в позиция D (Шофи-
ране) и за препятствия, разположени отпред и
отзад, когато скоростният лост е в позиция R
(Задна).

Прекъсващият звук ще спре след 3 секунди, ко-
гато бъде открито препятствие самоот ъгловия
сензор, а дистанцията не се промени. Звукът ще
спре, когатопрепятствието сеотдалечиот авто-
мобила.

NSD635

Тип В: система с 10 сензора
NSD634

ТипC: система с 12 сензора
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NSD708

Смонитор заоколновиждане
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jA Дисплей на монитор за задно/околно
виждане

jB INFINITI контролер

jC Бутон <MENU> (МЕНЮ)

jD Бутон <CAMERA>

Когато ъгълът на автомобила се приближи до
обект, се появяват индикаторите за ъглов сен-
зор➀ (където е поставен).

Когатоцентърът на автомобила се приближи до
обект, се появява централният индикатор➁.

Когато обектът бъде открит, индикаторът (зе-
лен) се появява и мига, а звукът се чува на пре-
късвания. Когато автомобилът се приближи до
обекта, цветът на индикатора става жълт и ско-
ростта на мигане се повишава. Когато автомо-
билът е съвсем близо до обекта, индикаторът
спира да мига и става червен, а звукът става не-
прекъснат.

Сонарната функция се активира автоматично,
когато:

• Включите запалването
• Преминете в положениеD (Шофиране) или R

(Назад) при автомобили с автоматична тран-
смисия

NSD707

Смонитор за задновиждане

NAA1547
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• Освободите електрическата спирачка за
паркиране

Сонарната функция се деактивира при скорост
над 18 км/ч (10 MPH). Тя се активира отново
при по-ниска скорост.

Сонарната функция се деактивира за задната
област, когато установите електрическа връзка
между автомобила и ремарке.

ДИАПАЗОН НА СЕНЗОРИТЕ
Сонарната функция не взима предвид препят-
ствия, намиращи се:

• Под диапазона на отчитане, напр. хора, жи-
вотни илиобекти.

• Наддиапазона наотчитане, напр. висящи то-
вари, части на ремаркета или товарни рампи
на автомобили за стоки.

Сензорите трябва да бъдат без прах, лед и киша.
В противен случай те може да не работят пра-
вилно. Почиствайте регулярно сензорите, като
внимавате да не ги надраскате или повредите.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛOFFНА
СОНАРНА ФУНКЦИЯ

Превключвателят OFF на сонарна функция ➁
на долната страна на приборния панел позво-
лява на шофьора да включва и изключва сонар-
ната функция. За да се включи или изключи сен-
зорната функция, превключвателят за запалва-
нето трябва да бъде в положение ON.
Индикаторната лампа➀ върхупревключвателя
ще светне, когатоСистемата се изключи.

Сонарната функция ще се включи автоматично,
когатопревключвателя за запалване бъде прев-
ключенот положение OFF в положениеON.

NIC2635
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jA Клавиш [Settings] (Настройки)

jB Бутон <MENU> (МЕНЮ)

СОНАРНА ФУНКЦИЯ -
НАСТРОЙКИ
Настройките на сонарнатафункциямогат дабъ-
дат променени чрез следната процедура.

1. Натиснете <MENU> (МЕНЮ) jB и докоснете
[Settings] (Настройки)jA .

2. Докоснете [Camera/Sonar settings] (На-
стройки на Камера/Сонар).

3. Докоснете [Sonar] (Сонар).

[Sonar Sensitivity] (Чувствителност на сонар):

Регулирайте чувствителността на сонара като
докоснете [+]/[-].

[Sonar Volume] (Сила на звука на сонар):

Регулирайте силата на предупрежденията с до-
косване на [+]/[-].

СОНАРНА ФУНКЦИЯ -
ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По-долусаизброениограничениятана система-
та за функцията на сонара.Акоавтомобилът не
бъде управляван в съответствие с тези системи
ограничения, това може да доведе до сериозни
травми или смърт.

• Студено време или ултразвукови източници
като автоматична автомивка, спирачки със
въздух под налягане на камион или пневма-
тична бормашина може да повлияят на
функциятана системата,включителнонама-
ляване на характеристиките ѝ или да дове-
дат доневъзможност за активиране.

• Систематанеепредназначенадапредотвра-
тява контакта с малки или подвижни пред-
мети.

NSD628
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• Системата няма да установи малките пред-
мети под нивото на бронята на автомобила,
и може да не разпознае предмети, близо до
бронята на автомобила или на земята.

• Системата може да не различи следните
обекти:

– Неустойчиви обекти като сняг, плат, па-
мук, трева или вълна.

– Тънкиобекти като въже, кабел или вери-
га.

– Клинообразниобекти.

• Ако вашият автомобил претърпи повреда в
перваза на бронята на автомобила, което я
направи не праволинейна или изкривена, зо-
ната на осезание може да бъде променена,
предизвиквайки неправилно измерване на
обекти или погрешни аларми.

ВНИМАНИЕ

Прекален шум (катосила на звука на аудиосис-
темата, отворен прозорец на автомобила) ще
повлияе на звуковия сигнал и той-може да не
бъде чут.

ПРОБЛЕМИ СЪС СОНАРНАТА ФУНКЦИЯ

Проблем Възможни причини/последствия и решения

Светят само червените сегменти в
дисплеите на сонарната функция.
Чувате и предупредителен сигнал в
продължение на околодве секунди.
Тогава сонарната функция е
деактивирана и индикаторната
лампа на превключвателOFF на
сонарна функция светва.

Сонарната функция не работи правилнои е деактивирана.
Акопроблемът продължава, проверете сонарната функция в център на
INFINITI или квалифициран сервиз.

Светят само червените сегменти в
дисплеите на сонарната функция.
Тогава сонарната функция е
деактивирана.

Сонарните сензори са мръсни или има смущения.
• Почистете сензорите.
• Включете отново запалването.
Проблемът може да е предизвикан от външен източник на радиоили
ултразвукови вълни.
Вижте дали сонарната система функционира на другомясто.
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СИСТЕМНА ПОДДРЪЖКА
ВНИМАНИЕ

Поддържайте повърхността на сонарните сен-
зори (намиращи се на перваза на предната и
задната броня на автомобила) чистиот натруп-
вания на сняг и лед и кал. При почистване, не
драскайте повърхността на сонарните сензори.
Ако сензорите са покрити, точността на сонар-
ната функция ще бъде намалена.

Вашият нов автомобил е проектиран да бъде из-
ползван предимно за превоз на пътници и ба-
гаж.

Тегленетона ремаркеще постави допълнително
натоварване върху двигателя, предавките на
трансмисията, кормилното управление, спирач-
ната система и другите системи. Тегленето на
ремаркещевложидругиусловиякатонапример,
люлеенето, предизвиканоот напречни ветрове,
груби условия на пътя или преминаващи ками-
они.

Вашият стил на шофиране и скорост трябва да
се регулират в съответствие с обстоятелствата.
Преди да решите да теглите ремарке, свържете
се INFINITIЦентър или квалифициран сервиз за
консултация иобяснение за правилнотоизполз-
ване на теглителнотооборудване.

ПРЕДПАЗНИМЕРКИ ПРИ РАБОТА

• Избягвайте да теглите ремарке по време на
първоначалния период на разработване.

• Преди да отпътувате, уверете се, че светли-
ните на ремаркето работят както трябва.

• Спазвайте определените от закона макси-
мални скорости за теглене на ремарке.

Не превишавайте 100 км/ч (62 MPH).

• Избягвайте резките тръгвания, ускоряване и
спирания.

• Избягвайте резките завои и смяната на лен-
ти.

• Винаги карайте автомобила с умерена ско-
рост.

• Следвайте инструкциите на производителя
на ремаркето.

• Изберете подходящи присъединителни ус-
тройства (сцепителноустройство за прицепа
на ремаркето, обезопасителна верига, носач
на покрив, и т.н.) за вашия автомобил и ре-
марке. Тези съоръжения можете да намери-
те в INFINITIЦентър или квалифициран сер-
виз, където можете също да получите
по-подробна информация за теглене на ре-
марке.

• Никога не позволявайте общото тегло на ре-
маркето (ремаркето плюс неговия товар) да
превиши максимума, зададен за вашия авто-
мобил и присъединителното съоръжение.
Свържете се INFINITI Център или квалифи-
циран сервиз за повече информация.

• Ремаркето трябва така да бъде натоварено,
така че предметите да бъдат поставени над
оста. Максималният допустим вертикален
товар върхусцепителноустройствоза прице-
па не трябва да бъде превишаван.

• Организирайтеобслужванетона вашияавто-
мобил да става на по-чести интервали, от-
колкото тези, указани вотделнопредоставе-
ната книжка за поддръжка.

ТЕГЛЕНЕ НА РЕМАРКЕ
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• Тегленето на ремарке изисква повече гори-
во, отколкото при нормални обстоятелства,
поради значителнотоувеличаване на тягова-
та мощност.

Докатотеглите ремарке, проверявайте индика-
тора за температурата на охладителната теч-
ност задвигателя, задапредпазите автомобила
от прегряване.

НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ
При теглене на ремарке, напомпайте гумите на
вашияавтомобилдомаксималнопрепоръчител-
ното налягане на СТУДЕНО (за пълно натовар-
ване) указанона стикера с информация за гуми-
те. Уверете се, че наляганетов гумите на ремар-
кето е коректно.

ВНИМАНИЕ

Не теглете ремарке, когатона автомобила е по-
ставена резервна гума за временноползване.

ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ ВЕРИГИ
Винагиизползвайтеподходящиобезопасителни
вериги между вашия автомобил и ремаркето.
Веригата трябвадабъде прикрепена към сцепи-
телноустройство, а не към бронята илимоста на
автомобила. Винаги оставяйте достатъчно хла-
бина във веригата за позволяване на взимане на
завои.Веригата не трябва да се влачи поземята:
прекарванетона веригата през сцепителнотоус-
тройство на ремаркето може да е най-добрият
вариант, в зависимост от вашето ремарке.

СПИРАЧКИ НА РЕМАРКЕ
Уверете се, че имате инсталирани спирачки на
ремаркето според изискванията местното зако-
нодателство.Проверете същодалицялотооста-
нало оборудване на ремаркето отговаря на из-
искванията местното законодателство.

Винаги блокирайте колелата на вашия автомо-
бил и ремаркето, когатопаркирате. Включвайте
ръчната спирачка на ремаркето там, къдетоима
поставени такива. Паркирането по стръмни
склонове не се препоръча.

УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕМАРКЕ (там,
където са поставени)

При теглене на ремарке с оригинален електри-
чески комплект с теглич на INFINITI и използ-
ване на мигача, електрическата система на ва-
шия автомобил ще установи допълнителния
електрически товар на светлините на ремарке-
то. В резултат на това, тонът на индикатора за
посока,ще бъде различен.

ИНСТАЛАЦИЯ НА
ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ
УСТРОЙСТВА
INFINITIпрепоръчва присъединителнотосъоръ-
жение за теглене на ремарке да бъде инсталира-
нопри следните условия:

• Максимално допустим вертикален товар
върху присъединителното съоръжение: 785
N (80 кг, 176 lb)

• Присъединителното съоръжение, точките на
присъединяване и инсталационните части
върху вашия автомобил: както е показано в
пример на илюстрацията.

Следвайте инструкциите на производителя на
присъединителното съоръжение по отношение
на инсталацията и използването им.

5-88 Стартиране и шофиране



Задноокачваненаприсъединителнотосъоръже-
ние:
jA 883 мм (34,8 инча)

➀ Носач на теглич

➁ Монтажни скоби

➂ Демонтируем теглич

Системата за електрическо усилване на упра-
влениетое разработена сцел понижение науси-
лието, необходимо за водача за управление на
автомобила.

Акоповреме на работа бъдеотчетена грешка, в
информационния дисплей на автомобила, заед-
но със звуково предупреждение, ще бъде изве-
дено следното съобщение.

[Power Steering Malfunction See Operators
Manual] (Неизправност на усилване на кормил-
нотоуправление. Вижте Ръководствоза експло-
атация)

Във връзка с това предупреждение, помощта
при управление няма да бъде предоставяна от
системата.

Усилието, необходимо за управление на авто-
мобила, ще се повиши. Това ще бъде най-забе-
лежимо при ниска скорост и при извършването
на маневра за остър завой.

Проверете дали можете да упражните необхо-
димотодопълнителноусилие.

Ако можете да управлявате безопасно: Внима-
телно закарайте автомобила в център на
INFINITI или квалифициран сервиз.

Аконе можете да шофирате безопасно:Не про-
дължавайте да шофирате. Свържете се с най-
близкия център на INFINITI или квалифициран
сервиз за помощ.

NSD617

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УСИЛВАТЕЛНА
КОРМИЛНОТОУПРАВЛЕНИЕ
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ЗАБЕЛЕЖКА

Когато воланът работи с повтарящи се движе-
ния или непрекъснато по време на паркиране
илишофиране примногониска скорост,усилва-
телят на кормилнотоуправление ще бъде огра-
ничен. Това е така, за да се предотврати прето-
варване на електрическият усилвател на кор-
милнотоуправление, за да предпази системата
от повреда. Докато функцията на усилвателя е
намалена, работата на воланаще стане по-теж-
ка.Когатотемпературата на системата за елек-
троусилване на управлението се понижи, ниво-
тонаусилванещесевърнекъмобичайнитестой-
ности. Избягвайте повтаряща се работа на
волана, което би причинило прегряване на сис-
темата заусилване на кормилнотоуправление.

Спирачната система има два отделни хидра-
влични кръга.Акооткаже единиятот двата кръ-
га, все още имате спирачки на две от колелата.

ПРЕДПАЗНИМЕРКИ ПРИ
СПИРАЧКИТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когатокарате похлъзгав път, бъдете внимател-
ни при използване на спирачките, ускоряване
или смяна на по-ниска предавка. Рязкото спи-
ране или ускоряване може да доведе до прип-
лъзване на колелата и доинцидент.

Вакуумен усилвател на спирачките

Усилвателят на спирачките подпомага спиране-
то чрез използване на вакуум от двигателя. Ако
двигателят спре, можете да спрете автомобила
чрез натискане на педала на спирачката. Обаче
за спирането на автомобила ще бъде необхо-
димопо-голямоусилие върху педала на спирач-
ката.Дистанцията на спиране ще се увеличи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Акодвигателят не работи или е изключен по
време нашофиране, електро-усилвателят на
спирачките няма да работи. Спирането ще
бъде по-трудно.

• Не се спускайте по надолнища с изключен
двигател.

Когато педалът за спирачката се натиска бавно
и здраво, може да чуете чукащ звук и да почув-

ствате слаба пулсация. Това е нормално и по-
казва, че Системата за помощ на спирачката ра-
боти (където е поставено).

Използвайте спирачките

Не опирайте крака си на педала на спирачката
по време на движение. Това ще доведе до прег-
ряване на спирачките, по-бързо износване на
спирачните накладки и увеличен разход на го-
риво.

За да намалите износването на спирачките и да
ги предпазитеот прегряване, намалете скорост-
та и превключете на по-ниска предавка, когато
се спускатеот височини или се движите подълго
надолнище. Прегрелите спирачки водят до на-
маляване на спирачните характеристики и може
да доведат до загуба на управление на автомо-
била.

Когато карате по хлъзгав път, бъдете внимател-
ни при използване на спирачките, ускоряване
или смяна на по-ниска предавка. Рязкото спи-
ране или ускоряване може да доведе до прип-
лъзване на колелата и до авария.

Мокри спирачки

При миене на автомобила или при движение
през вода спирачките може да се намокрят. В
резултат дистанцията на спиране ще се увеличи
и автомобилът може да занесе при спиране.

За да подсушите спирачките, карайте автомо-
била с безопасна скорост и леконатискайте пе-
дала на спирачката, за да загреете спирачките.
Продължавайте така, докато спирачките въз-

СПИРАЧНА СИСТЕМА
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становят нормалното спиране. Избягвайте да
карате с голяма скорост, докато спирачките не
заработят нормално.

Шофиране нагоре по хълм

Когато започнете да шофирате по стръмен на-
клон, понякога е трудно да използвате спирач-
ката или спирачката и съединителя (модели с
РТ). Използвайте спирачката при паркиране, за
да задържите автомобила.Не приплъзвайте съ-
единителя (модели с РТ). Когато сте готови за
тръгване, се уверете, че скоростният лост е в
подходящата позиция за движение напред или
назад, освободете спирачката при паркиране,
докато натискате педала на газта и освобожда-
вате съединителя (модели с РТ) или натискате
педала на газта (AT модели). Ако вашият авто-
мобил има електрическа спирачка за паркира-
не, тяще сеосвободи автоматично, когатонати-
снете педала на газта (DCT модели).

Шофиране по наклон надолу

Спирачното действие на двигателя е ефективно
за контрол на автомобила при спускане по на-
клон.

Скоростният лост (модели с РТ) трябва да бъде
поставен на скорост, която е достатъчно ниска,
за да се постигне достатъчноспирачнодействие
от страна на двигателя.

За DCT моделида бъде избрана позиция на ни-
ска скорост в режим на ръчно превключване,
достатъчно ниска, за да се постигне достатъчно
спирачнодействие на двигателя.

Тест на спирачката за паркиране

Сменяйте спирачните обувки при всеки случай
на влошеноспиране на спирачката за паркиране
или при подмяна на спирачните обувки и/или
барабани/ротори, за да осигурите най-добрата
работа на спирачките.

Тази процедура е описана в ръководството за
обслужване на автомобила и може да бъде из-
вършена в INFINITI център или квалифициран
сервиз.

АНТИ-БЛОКИРАЩА СПИРАЧНА
СИСТЕМА (ABS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Анти-блокиращата спирачна система (ABS)
представлява усъвършенствано устройство, но
неможедапредотврати аварии,коитоса резул-
тат от лекомислен или опасен начин на шофи-
ране. Тя може да помогне да се запазва контро-
ла над автомобила при спиране по хлъзгав път.
Помнете, че спирачната дистанция върху хлъз-
гав пътще бъде по-голяма в сравнение с норма-
лен път, даже и с ABS. Спирачната дистанция
може да сеувеличи същои на неравни, чакълес-
ти или покрити със сняг пътища или акоизполз-
вате вериги за сняг. Винаги поддържайте безо-
пасно разстояние от предния автомобил.
В крайна сметка за безопасносттаотговаря шо-
фьорът.

Видът и състоянието на гумите също могат да
влияят върху ефективността на спиране.

– Когато сменяте гуми, монтирайте определе-
ния размер гуми и на четирите колела.

– Когатопоставяте нова гума, проверете дали
тя е сопределения размер и тип, койтоеопи-
сан на табелката на гумата. (Вижте “Джанти
и гуми” в раздел “9. Техническа информа-
ция”.)

– За по-подробна информация вижте “Гуми и
джанти” в раздел “8. Поддръжка и направи
сам”.

Анти-блокиращата спирачна система (ABS) кон-
тролира колелата на спирачките потакъв начин,
че те да не блокират при рязко спиране на хлъз-
гав път. Системата определя скоростта на вър-
тене на всяко колело и променя налягането на
течността в спирачката, така че да предотврати
блокирането и пързалянето. Чрез предотвратя-
ване на блокирането на всяко колело системата
помага на шофьора да поддържа нормално уп-
равление и намалява доминимум лъкатушенето
и завъртането на хлъзгав път.

Използване на системата

Натиснете педала на спирачката и го задръжте.
Натискайте педала на спирачката с постоянна
сила, не помпете спирачките.СистематаABSще
действа, за да предотврати блокирането на ко-
лелата. Управлявайте автомобила, за да избег-
нете препятствията.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Непомпете педалана спирачката.Товаможеда
доведе до увеличаване на спирачната дистан-
ция.

Функция за самопроверка

ABS включва електронен датчик, електрически
помпи, хидравличнимагнитни вентили и компю-
тър. Компютърът има вградена функция за са-
мопроверка, която тества системата всеки път,
когато запалите двигателя и тръгнете с малка
скорост напред или назад.При самопроверката
може да чуете шум като от тъп удар и/или да
усетите пулсиране на педала на спирачката. То-
ва е нормално и не представлява неизправност.
Ако компютърът открие неизправност, той из-
ключва ABS и светва предупредителната лампа
на ABS на бордното табло. Спирачната система
работи нормално, но без антиблокировка. Ако
предупредителната лампа на ABS светне при
самопроверката или по време на движение, ав-
томобилът трябва да се провери в INFINITIцен-
тър или в квалифициран сервиз.

Нормална работа

ABS работи при скорости над 5 до10 км/ч (3 до
6 MPH). Скоростта е различна в зависимост от
пътните условия.

КогатоABSустанови, че едноили повече колела
са близодоблокиране, изпълнителният механи-
зъм бързо подава и изпуска хидравлично наля-
гане. Това действие прилича на много бързо

помпене на спирачките. Възможно е да почув-
ствате пулсиране на педала на спирачката и да
чуете шум под капака или да усетите вибраци-
ите на изпълнителниямеханизъм, когатотой ра-
боти. Това е нормалнои показва, чеABS работи.
Обаче пулсиранетоможе да показва, че пътните
условия даопасни и е необходимода се повиши
вниманието при шофиране.

Когатооставяте автомобила си без надзор:

• Винаги вземайте ключа с вас - дори когато
оставяте автомобила във вашия собствен га-
раж.

• Затворете напълно всички прозорци и
заключете всички врати.

• Винаги паркирайте автомобила намясто, къ-
дето да можете да го виждате. През нощта
паркирайте на добре осветеномясто.

• Ако автомобила има система за сигурност,
включете я, дори да е за кратко.

• Никога не оставяйте в автомобила деца или
домашни любимци сами.

• Никога не оставяйте ценни предмети в авто-
мобила. Винаги вземайте ценните предмети
с вас.

• Никога не оставяйте документите на авто-
мобила в самия автомобил.

• Никога не оставяйте предмети в горния ба-
гажник/ракла на покрива. Вземете ги от ба-
гажника и ги приберете в автомобила.

• Никога не оставяйте резервния ключ в авто-
мобила.

СИГУРНОСТ НААВТОМОБИЛА
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Шофирайте внимателно, независимо от ат-
мосферните условия. Увеличавайте и нама-
ляйте скоростта многовнимателно.Акоуве-
личавате или намаляйте скоростта прекале-
но бързо, задвижващите колелета ще губят
още повече сцепление.

• Оставяйте по-голямо разстояние за спиране
, когатошофирате в студеновреме.Натиска-
нетона спирачките трябвада става по-бързо
,отколкотона суха настилка.

• На хлъзгави пътища спазвайте по-голямо
разстояние с автомобила пред вас.

• Мокрият лед (0°C (32°F) и замръзващдъжд),
многостуден сняг и ледмогат да бъдат хлъз-
гави и много трудни за шофиране. Автомо-
билътще бъде с многопо-малкосцепление и
задържанепритезиусловия.Опитвайтеседа
избегнете шофирането по мокър лед докато
не сеосоли илиопесъчи пътя.

• Внимавайте за хлъзгави места (гладък лед).
Те могат да се появят на сенчестите части на
иначе чист път. Ако видите напред заледен
участък,натиснетеспирачкапредидагодос-
тигнете. Опитвайте се да не натискате спи-
рачка докатов действителност сте върхуле-
да, и избягвайте всякакви внезапни маневри
със завиване.

• Не използвайте круиз контрола на хлъзгави
участъци.

• Снегът може да задържи опасен отработен
газ под автомобила ви. Пазете ауспуха си и
пространството около автомобила си чисти
от сняг.

АКУМУЛАТОР
Акоакумулатора не е напълнозареден в изклю-
чителностуденовреме, акумулаторната течност
може да замръзне и да повреди акумулатора. За
да поддържате максимална ефективност,аку-
мулатора трябва редовно да бъде проверяван.
За подробности, вижте “Акумулатор” в раздел
“8.Поддръжкаинаправи сам”отнастоящоторъ-
ководство.

ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ ЗА
ДВИГАТЕЛ
Акоавтомобилът трябвадабъдеоставенбез ан-
тифриз, източетеохладителната система, вклю-
чително и двигателния блок. Заредете, преди
експлоатация на автомобила. За подробности,
вижте “Смяна на охладителната течност” в раз-
дел “8. Поддръжка и направи сам”от настоящо-
то ръководство.

ОБОРУДВАНЕ С ГУМИ
1. Ако имате гуми за сняг, които са на предни-
те/задните колела на вашият автомобил, те
трябва да бъдат със същия размер,обхват на
натоварване, конструкция и тип (диагонални,
с диагонални шевове и ремък и радиални) ка-
то предните/задните гуми.

2. Ако вашият автомобил трябва да бъде упра-
вляван при сурови зимни условия, зимните
гуми трябва да бъдат инсталирани на всички
четири колела.

3. За допълнително сцепление на заледени пъ-
тища могат да се използват гуми с шипове.
Все пак, в някои държави и области тяхната
употреба е забранена. Проверете местните и
областните закони преди да сложите гуми с
шипове.

Способността на гумите с шипове да се задър-
жат и да зацепват на мокри и сухи повърхности
можедабъдепо-лошаот тази на гумите безши-
пове.

4. Ако желаете, можете да използвате вериги
за сняг. Уверете се, че те са с подходящ раз-
мер за гумитенаавтомобила вии че саинста-
лирани според инструкциите на производи-
теля на вериги. Използвайте обтегачи на ве-
риги, за даосигурите здравозатягане, когато
се препоръчватот производителите на вери-
ги. Свободните крайните връзки на веригите
за сняг трябва да бъдат затегнати или сва-
лени, за да се предотврати възможността за
повредавследствиенарадиалнобиеневкал-
ниците или долната част на шасито. Освен
това, карайте с по-ниска скорост, в противен
случай автомобила ви може да бъде повре-
ден и/или на поддръжката на автомобила и
на действиетому може да бъде повлияноот-
рицателно.

ШОФИРАНЕ В СТУДЕНОВРЕМЕ
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СПЕЦИАЛНО ЗИМНО
ОБОРУДВАНЕ
През зимата препоръчвам в автомобила да има
следното:

• Стъргало и четка с твърди косми за премах-
ване на леда и снега от прозорците.

• Здрава плоска дъска, която да бъде поста-
вена под лоста, за да го поддържа стабилно.

• Лопата за изкопаване на автомобила от
преспите сняг.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОЗИЯ
Химикалите, които се използват за размразява-
не на повърхността на пътя са изключително
корозивни и ускоряват корозията и поврежда-
нето на компоненти на долната част на шасито
катоауспуховата система, горивните и спирачни
линии, спирачните кабели, картера и калниците.

През зимата шаситотрябва да бъде почиствано
периодично. За допълнителна информация, ви-
жте “Предпазванеот корозия” в раздел “7.Вън-
шен вид и грижи” на това ръководство.

За допълнителна защита срещу ръжда и коро-
зия, коятоможе да бъде необходимов някои ра-
йони, се консултирайте с INFINITI център или
квалифициран сервиз.
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Превключвателят за аварийни светлини ➀ ра-
боти независимо от позицията на превключва-
теля за запалване, освен когато акумулаторът е
разреден.

Превключвател за аварийни светлини се
използва, за да предупреди другите шофьори,
когато искате да спрете или да паркирате при
аварийни условия.

При натискане на превключвателя за аварийни
светлини започват да мигат всички мигачи. За
да изключите аварийните светлини, натиснете
повторно превключвателя за аварийни светли-
ни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Ако спирате, поради авария, уверете се, че
автомобилът е спряннадостъпноразстояние
от пътя.

• Не използвайте аварийните светлини, дока-
тосе придвижвате помагистрала, с изключе-

ние на случаите, когато нетипични обстоя-
телства ви принудят да шофирате толкова
бавно, че вашият автомобил може да се пре-
върне в опасност за останалите участници в
движението.

• Мигачите не работят, когато са включени
аварийните мигащи светлини.

Ако спукате гума, следвайте инструкциите в то-
зи раздел.

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Акоповреме на шофиране светне предупре-
дителната лампа за нисконалягане в гумите,
или на автомобилния информационен дис-
плей бъде показано предупреждение, свър-
занос наляганетона гумите, избягвайте вне-
запните маневри или рязкотоспиране, нама-
лете скоростта на автомобила, отбийте
встрани на безопасно за паркиране място и
спрете автомобила възможно най-бързо.
При шофирането с ниско налягане в гумите
непрекъснатовредина гумитеи сеувеличава
рискаот внезапна повреда.Аконе направите
товаможедапричинитесериознаповредана
автомобила и тя да доведе доинцидент и се-
риозно персонално нараняване. Проверете
наляганетов четирите гуми.Регулирайте на-
лягането на гумите до препоръчваното за
СТУДЕНИ гуми указано на стикера с инфор-
мация за гумите и такаще изключите преду-
предителната лампа за ниско налягане в гу-
ма. Ако имате спукана гума сменете я с ре-
зервната възможнонай-скоро.

• Акоемонтирана резервна без INFINITI TPMS
датчик, TPMS няма да функционира и пре-
дупредителната лампа за ниско налягане на
гумащепремигва за1минута.След1минута
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лампата ще остане включена. Свържете се с
INFINITI център или квалифициран сервиз
възможно най-скоро за смяна на гумата
и/или зануляване на системата.

• Смяната на гуми с такива, коитоне са специ-
фицирани от INFINITI може да доведе до не-
правилна работа на TPMS.

• Ако сте използвали авариен уплътнител за
гуми, за да ремонтирате малко спукване на
гума е необходимо Вашият INFINITI център
квалифициран сервиз да проверят TPMS по
време на ремонта или смяната на гумата (за
модели, оборудвани с комплект за авариен
ремонт на гуми).

• INFINITI препоръчва да използвате един-
ственооригиналния уплътнителен материал
на INFINITI за аварийни ремонти, когато по-
правяте гумата. Другите уплътнители за гу-
ми може да повредят уплътнителя на венти-
лана гумата,коетоможедадоведедозагуба
на налягане в гумата (за моделите, оборуд-
вани с комплект за спешна поправка на спу-
кана гума).

Системата за наблюдение налягането в гумите
(TPMS) наблюдава наляганетов гумите на всич-
ки гуми.Когатопредупредителнаталампа зани-
ско налягане в гума светне и се появи преду-
преждение, свързано с налягане на гумата (къ-
дето е поставено) на автомобилния
информационен дисплей, една или повечеот гу-
мите са значително спаднали. Ако автомобилът
се управлява с ниско налягане в гумите, TPMS

ще се активира и ще ви предупреди с предупре-
дителната лампа за ниско налягане в гумите (в
измервателния панел). Тази системаще се акти-
вира самокогатоавтомобилът е в движение със
скорост над 25 км/ч (16 MPH).

За повече подробности относно TPMS, вижте
“Система за наблюдение налягането в гумите
(TPMS)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”.

СПИРАНЕ НА АВТОМОБИЛА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Уверете се, че сте дръпнали ръчната спирач-
ка.

• Уверете се, че е задействана Р (Паркиране).

• Никога не сменяйте гумите, когато автомо-
билътсенамираподнаклон,наледилихлъз-
гав участък. Това еопасно.

• Никога не сменяйте гума, ако насрещното
движение е близо до автомобила ви. Пови-
кайте професионална пътна помощ.

1. Придвижете на безопасно автомобила извън
пътя, далеч от движението.

2. Включете аварийните светлини.

3. Паркирайте върху равна повърхност.

4. Включете спирачката за паркиране.

5. Натиснете бутон Р (Паркиране).

6. Изключете двигателя.

7. Отворете капака и сложете триъгълнияотра-
жател (където е поставен):

• За да предупредите другите превозни
средства.

• За да сигнализирате на екипа на профе-
сионалната пътна помощ, че се нуждаете
от съдействие.

8. Всички пътници трябва да излязат от авто-
мобила и даостанат на безопасномясто, да-
леч от трафика и на разстояние от автомо-
била.
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН
ТРИЪГЪЛНИК (където е поставен)

Сваляне и поставяне на
предупредителния триъгълник

За сваляне:

1. Отворете задната врата на багажника и пов-
дигнете пода на багажното отделение наго-
ре.

2. За да освободите предупредителния триъ-
гълник, натиснете фиксаторите на скобата
назад.

3. Свалете предупредителния триъгълник➀ от
скобата.

За поставяне:

1. Поставете предупредителния триъгълник ➀
обратно в скобата и натиснете, за да фикси-
рате.

2. Върнете обратно пода на багажнотоотделе-
ние.

3. Затворете капака на багажника.

Настройка на предупредителния
триъгълник

1. Разтворете краката му настрани.

2. Сгънете страничните отражатели нагоре, за
даобразувате триъгълник, и гификсирайте на
върха, като използват копчето.

ОБОРУДВАНЕ
Вашият автомобил е снабден с гуми за шофи-
ране при спукване или с комплект за ремонт на
спукана гума.

ЗАБЕЛЕЖКА

Автомобилите, снабдени с гуми за шофиране
при спукване,не сафабричнооборудвани ском-
плект за ремонт на спукана гума. Поради тази
причина е препоръчително допълнително да
оборудвате автомобила си с такъв комплект,
акомонтирате гуми, коитонямат характеристи-
ките на гумите зашофиране при спукване, напр.
зимни гуми. Можете да получите комплект за
ремонт на спукана гума вцентър на INFINITIили
квалифициран сервиз.

ГУМИ ТИП ЗАШОФИРАНЕ ПРИ
СПУКВАНЕ
Със специалните гуми за шофиране при спук-
ване,можете да продължите да шофирате, дори
и при тотална загуба на налягането в една или
повече гуми. Повлияната гума не трябва да по-
казва никакви ясно видими повреди.

Можете да разпознаете гумите зашофиране при
спукване помаркировките, които са налични по
страничната стена на гумата. Ще видите тази
маркировка дообозначението на размер на гу-
мата, товароносимостта и индекса за обороти.

Гумите за шофиране при спукване трябва да се
използват само заедно с активирана система за
предупреждение при загуба на налягане или
система за наблюдение на налягането в гумите.

NIC2686
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Предупредително съобщение за загуба
на налягане

Ако на информационния дисплей на автомоби-
ла се появява предупреждение за загуба на на-
лягането:

• Съблюдавайте инструкциите в съобщението
на дисплея.

• Проверете гумата за повреди.
• Ако продължите да шофирате, съблюдавай-
те следните бележки.

Възможноторазстояние, коетоможеда бъде из-
минато в режим шофиране при спускане е при-
близително 80 км, когато автомобилът е час-
тичнонатоварен и приблизително30 км, когато
автомобилът е изцяло натоварен.

В допълнение на товара на автомобила, раз-
стоянието, което може да бъде изминато, може
да зависи иот:

• Скорост на автомобила.
• Състояния на пътя.
• Външна температура.
Възможноторазстояние, коетоможеда бъде из-
минато в режим на шофиране при спукване мо-
же да бъде пониженоот екстремниусловия/ма-
неври нашофиране или може да бъдеувеличено
чрез умерен стил на шофиране.

Възможноторазстояние, коетоможеда бъде из-
минато в режим на шофиране при спукване за-
почва да се измерваот момента, в койтов авто-

мобилния информационен дисплей се появи
предупреждението за загуба на налягане в гу-
мата.

Не трябва да надвишавате максимална скорост
от 80 км/ч.

При смяна на една или всички гуми, съблюда-
вайте следните спецификации за гумите на ва-
шия автомобил:

• Размер
• Тип
• Маркировка за шофиране при спукване
Акогумата е спукана и не може да бъде сменена
с гума за шофиране при спукване, като времен-
на мярка може да се използва стандартна гума.
Уверете се че използвате гуми с подходящ раз-
мер и тип (летни или зимни гуми).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не надвишавайте зададената максимална ско-
рост. Избягвайте внезапното завъртане на во-
лана и маневри на шофиране, както и шофира-
нето през препятствия (бордюри, дупки, офро-
уд). Това се отнася най-вече за натоварен
автомобил.

Спрете шофиранетов авариен режим, ако:

• Чуете шумот тропане.
• Автомобилът започва да вибрира.
• Видите дим иусетите мирис на гума.

• ESP/VDC се намесва постоянно.

• Има сцепвания в страничните страни на гу-
мата.

Следшофиране в авариен режим, нека джанти-
тебъдатпроверенивцентърна INFINITIиликва-
лифициран сервиз, за да се определи тяхната
бъдеща използваемост. Авариралата гума
трябва да бъде сменена.

РЕМОНТ НА СПУКАНА ГУМА
(Модели с комплект за ремонт на спукана
гума)

Спешният комплект за поправка на спукана гу-
ма се предлага с автомобила независимоот ре-
зервната гума. Този комплект за ремонт трябва
да се използва за временен ремонт на малко по
размер спукване на гумата. След използване на
комплекта за ремонт, потърсете INFINITIцентър
или квалифициран сервиз възможно най-бързо,
за да се провери гумата и да се ремонтира/сме-
ни.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте комплекта за спешен ремонт на
спукана гума в следните случаи. Свържете се с
INFINITI център, квалифициран сервиз, или с
екип на професионална пътна помощ.

• Когатолепилото е с изтекъл срок на годност
(указан на етикета на бутилката)

• Когато срязването или дупката е приблизи-
телно4 мм (0.16 in) или повече

• Когатостраната на гумата е повредена
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• Когато автомобилът е бил управляван със
значителна загуба на въздух в гумата

• Когато гумата е изцяло изместена навътре
или навънот джантата

• Когатоджантата е повредена
• Когатоса спукани две или повече гуми

Вземане на спешния комплект за
поправка на спукана гума

Изведете от багажника аварийния комплект за
поправка на спукана гума. Комплекта за ремонт
се състоиот следното:

➀ Бутилка с лепило за гуми

➁ Въздушен компресор

ЗАБЕЛЕЖКА

Крикът и ключът не са налични катостандартно
оборудване. Тези части са опции за дилъра.
Свържете се с INFINITI център или квалифици-
ран сервиз, за да получите тези части. Вижте
“Демонтаж и монтаж на колелата” по-долу в
тозираздел заизползваненакриковитеинстру-
менти и смяна на гумата.

Не съхранявайте крик в автомобила.

Преди да използвате спешния
комплект за поправка на спукана гума

• Ако в гумата е попаднало някакво чуждо тя-
ло (например винт или гвоздей), не говадете.

• Проверете срока на годност на лепилото
(указан на етикета на бутилката). Никога не
използвайте лепило, което е с изтекъл срок
на годност.

NCE455
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Ремонт на гумата

1. Разклатете добре бутилката с лепило➀.

2. Прикрепете маркуча от компресора към бу-
тилката с лепило➁.

3. Плъзнете бутилката с лепило в стойката в
горната част на компресора➂.

4. Махнете стикера за ограничение на скорост-
таот компресора, след това гопоставете, къ-
дето може да бъде видян от шофьорите по
време на шофиране.

5. Завийте тръбата за въздухот бутилката с ле-
пило➃ здраво към вентила на гумата. Уве-
рете се, че превключвателят за запалване е в
положение “OFF” (Изкл.) (0).

6. Вкарайте щепсела на компресора в електри-
ческия контакт в автомобила. Уверете се, че
към контакта няма включени други аксесо-
ари. За подробности, вижте “Електрически
извод” в раздел “2.Прибори и средства зауп-
равление”.

7. Завъртете превключвателя на запалването в
положениеAСС.

8. Включете компресора и надуйте гумата до
наляганетоопределено в табелката за наля-
гане на гумите прикрепена към централната
колонаот страната на шофьора.

ВНИМАНИЕ

Не работете с компресора повечеот 10 минути.

Ако налягането в гумата не се увеличава дооп-
ределеното налягане до 10 минути, гумата мо-
жеби е сериозноповредена и гуматаможеда не
бъде поправена с този комплект за поправка на
гуми. Свържете се с INFINITIЦентър или квали-
фициран сервиз.

9. Отделете компресора от вентила на гумата.
Незабавно подкарайте автомобила със ско-
рост от 80 км/ч(50 MPH) или по-малко.

10. След 10 минути или 10 км (6 мили), прове-
рете налягането в гумата. Временният ре-
монт е приключил, аконалягане в гумата не
спада.

Аконаляганетов гумата е по-нискоот посо-
ченото, повторете стъпките от 5.

NCE456

NCE457

NCE458
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Аконаляганетоспаднеотновоили е под 180
kPa (1,8 bar, 26 psi), гумата не може да бъде
ремонтирана с този комплект за ремонт на
спукана гума. Свържете се с INFINITI Цен-
тър или квалифициран сервиз.

След ремонт на гумата

Посетете възможно най-скоро INFINITI център
или квалифициран сервиз за ремонт/смяна на
гумата, проверка/смяна на TPMS датчика и за
нова бутилка с уплътнител за гума и маркуч.

ДЕМОНТАЖ ИМОНТАЖ НА
КОЛЕЛАТА

Блокиране на колелата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че сте блокирали правилното коле-
ло, за да предотвратите движение на автомо-
била, коетоможе да причини нараняване.

Поставете подходящи трупчета ➀ пред и зад
колелото, намиращосе подиагонал срещуколе-
лото със спуканата гумаjA , за да предотвратите
движение на автомобила, докатое вдигнат с крика.

Демонтаж на таса на колелото (където
е поставен)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте при демонтаж на таса на колелото,
тъй катотоможе да сеотдели внезапно.

Демонтирайте таса, както е показано, с подхо-
дящ инструмент или внимателно свалете таса с
двете си ръце.

Демонтиране на колелото

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Уврете се, че сте прочели предупредителния
етикет, поставен върху корпуса на крика,
преди да гоизползвате.

• НЕЗАСТАВАЙТЕПОДАВТОМОЛИЛ,КОЙ-
ТОСЕ КРЕПИ ЕДИНСТВЕНОНА КРИК.

• Никога не използвайте крик, койтоне частот
екипировката на вашия автомобил.

• Крикът, предоставен с Вашия автомобил е
проектиран да повдигне автомобила при
смяна на гума.

• Използвайте правилните точки за повдигане
с крик.Никоганеизползвайтедруги частина
превознотосредствозаопора на крика.

• Никога не вдигайте автомобила повече, от-
колкотое необходимо.

• Никога не поставяйте прегради върху или
под крика.

• Не стартирайте или включвайте двигателя,
докато превозното средство е на крика. Ав-
томобилът може да се задвижи внезапно и
това може да инцидент.

• Никога не позволявайте на пътниците даос-
танатвавтомобила,докатогуматаевъввъз-
духа.

• Уврете се, че сте прочели предупредителния
етикет, поставен върху корпуса на крика,
преди да гоизползвате.

• Отстранете всички товари, преди да повдиг-
нете автомобила с крик.

MCE0001DZ

NCE453
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1. Автомобилите с бутон на превключвателя за
запалване: отстранете бутона на превклю-
чвателя за запалванеотключалката за запал-
ване (вижте “Бутон на превключвателя за за-
палване (където е поставен)” в раздел
“5. Стартиране и шофиране”).

2. Поставете крика направопод точката за пов-
дигане с крик, както е показано на картин-
ката, така че горната страна на крика даопре
в точката за повдигане с крик.

ВНИМАНИЕ

Крикът трябва да е поставен върху твърда
равна повърхност.

3. Изравнете центъра на главата на крика и
жлебовете в точките за повдигане с крик,
както е показано.

4. Нагласете канала на главата на крика между
двата жлеба, както е показано.

5. Развийте всеки един от болтовете на коле-
лото с един или два оборота по посока обра-
тна на часовниковата стрелка с гаечния ключ.

Не сваляйте болтовете, докато гумата е във
въздуха.

Модели със заключващи се болтове за коле-
ла (където са поставени):

Ако колелото е оборудвано със заключващи
се болтове, вмъкнете ключа за болта➀ и го
разхлабете по вече описания начин.

Заключващият се болт за колеломоже да бъ-
де демонтиран само с ключ за ключалка на
колело. Необходим е номер на ключ, акоже-
лаете да направите копие на ключа за заклю-
чване на колело.

Запишете номера на ключа, кактое показано
на картата с код за ключ в страницата “Ин-
формация за сигурност” в края на това ръко-
водство, и съхранявайте тази информация на

сигурномясто, не в автомобила.Акозагубите
ключа за заключване на колелата, посетете
свояцентър на INFINITI за дубликат, заеднос
оригиналния код за ключ.

Уверете се, че ключът се намира в автомо-
била. В противен случай, няма да можете да
демонтирате колелата и няма да можете да
извършите обслужването.

6. За повдигане на автомобила, хванете здраво
ръчката на храповия механизъм и я завър-
тете по посока на часовниковата стрелка,
както е показано.

7. Внимателно надигнете автомобила докато
гумата се отделиот земята.

8. Демонтирайте болтовете на колелата, свале-
те джантата със спукана гума.

ВНИМАНИЕ

Джантата е тежка. Уверете се, че краката ви не
са под джантата и използвайте ръкавици, за да
се избегнете нараняване.

NCE447

Точки на повдигане с крика
NCE143Z

NCE473
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Монтаж на джанта

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Временните резервна джанта и гума са про-
ектирани за аварийнаупотреба.

• Никога не използвайте болтове за джанти,
които не са част от окомплектовката на ва-
шия автомобил. Неправилни болтове за
джанта или недобре затегнати болтове мо-
гат да станат причина джантата да се раз-
хлаби или да падне. Това може да причини
инцидент.

• Никога не слагайтемаслоили смазка на бол-
товете на колелото. Това може да причини
разхлабване на болтовете на колелото.

jA Притягане

jB Разхлабване

1. Почистете калта или мръсотията, акоима та-
кива,от повърхността междуджантата и гла-
вината.

2. Внимателно поставете джантата и затегнете
болтовете на ръка. Проверете дали всички
болтове за джанти влизат хоризонтално в
контакт с повърхността на джантата, а със
скосената част.

Модели със заключващи се болтове за коле-
ла (където са поставени):

Поставете ключа за заключване на болтове-
те на колела в болта за заключване на колела
и затегнете добре в палеца на джантата.

3. С гаечен ключ, затегнете болтовете за джан-
ти равномерно, като ги редувате, в показа-
ната последователност (➀ - ➄), докато те се
затегнат.

4. Свалетеавтомобилабавнодокатогуматадо-
косне земята.

5. Затегнете добре болтовете на колелото с га-
ечния ключ, в последователността, указана
на илюстрацията.

6. Свалете автомобила изцяло.

7. Поставете таса на колелото (където е поста-
вен).
Момент на затягане на болтовете на джан-
тата:

130 N•m (13 kg-m, 96 ft-lb)

Възможно най-скоро, затегнете болтовете на
джантата доопределения момент на затягане с
динамометричен ключ.

Болтовете на джантата трябва винаги да са за-
тегнати в съответствие със спецификацията.
Препоръчва се всички болтове на джантите да
бъдат затягани съгласно спецификацията при
всеки период на поддръжка.

Регулирайте налягането на гумата в съответ-
ствие с налягане на СТУДЕНО.

Наляганетона СТУДЕНОе наляганетов гумата,
което е измерено, след като превозното сред-
ствое билопаркиранов продължение на три ча-
са или повече, или е изминало по-малко от 1,6
км (1 миля).

Налягането в СТУДЕНИ (COLD) гуми е указано
на стикера с информация за гумите залепен на
средната колонаот страната на шофьора.

Заключващи се болтове за джанта
(където е поставен)

За да бъде предотвратена кражба, на всяко ко-
лело е поставен специално разработен заключ-
ващ се болт. Заключващият се болт за джанта
не може да бъде демонтиран с традиционни ин-
струменти.

При демонтаж на гумите, използвайте ключа,
който е предоставен с вашия автомобил.

NCE435
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Демонтаж на заключващия се болт за джанта:

1. Поставете ключа за заключващ се болт ➀ в
ключалката на болта.

2. За демонтаж на заключващия се болт за
джанта, завъртете ключа по посока обратна
на часовниковата стрелка с гаечен ключ.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте електрически инструмент за
отстраняваненазаключващитесеболтовеза
джанта.

• При поставяне на джантата, затегнете
заключващите се болтове за джанта до съ-
щия момент на затягане, като обичайните
болтове за джанта. За подробности, вижте
“Монтаж на джанта” по-горе в този раздел.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Заключващият се болт за джанта има инди-
видуален код. Ключ за ключалка за заключ-
ващ се болт, с различен от индивидуалния

код, не може да се използва за демонтаж на
заключващия се болт.Акозагубите ключа за
заключване на колелата, посетете своя цен-
тър на INFINITI за изваждане на дубликат,
заедносоригиналния код за ключ.

• Запишете номера на ключа, както е показа-
нонакартатаскодзаключвстраницата“Ин-
формация за сигурност” в края на това ръко-
водство, и съхранявайте тази информация на
сигурномясто, не в автомобила.

• Когато посетите център на INFINITI или ква-
лифициран сервиз за обслужване, оставете
ключа за заключващи се болтове в автомо-
била. В противен случай, няма да можете да
демонтирате колелата и няма да можете да
извършитеобслужването.

За процедурата по стартиране на автомобила с
външен източник, използвайте само мястото за
свързване на външен източник, състояща се от
положителна клема и маса, в двигателното от-
деление.

NCE143Z

СТАРТИРАНЕ СКАБЕЛИОТ
ВЪНШЕНИЗТОЧНИК
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Неправилното стартиране с кабели от вън-
шен източник може да доведе до експлоди-
ране на акумулатора. Експлодирането на
акумулатораможедадоведедосериознона-
раняване или смърт. Може също да доведе

до повреждането на автомобила. Задължи-
телноследвайте инструкциите в тозираздел.

• Експлозивният водороден газ винаги при-
съства в близост доакумулатора.Внимавай-
те да нямаискриипламъци вблизост доаку-
мулатора.

• Винаги носете подходящипредпазниочилаи
сваляйте пръстените, гривните, и други би-
жута, когато работите по или в близост до
акумулатора.

• Никога не се навеждайте над акумулатора,
докато извършвате стартиране с кабели от
външен източник.

• Никога не позволявайте акумулаторна теч-
ност да влезе в контакт сочите, кожата, дре-
хите или боядисаните повърхности на авто-
мобила.Акумулаторната течност е корозив-
на сярна киселина, която може да
предизвика сериозни изгаряния. Ако акуму-
латорна течност попадне върху нещо, неза-
бавно изплакнете контактната площ с обил-
ноколичествовода.

• Дръжте акумулатора извън достъпа на де-
цата.

• Бустерният акумулатор трябва да бъде ка-
либриран на 12 волта. Използването на не-
правилнокалибриран акумулаторще повре-
ди вашия автомобил.

• Никога не сеопитвайтеда стартирате с кабе-
ли един напълно разреден акумулатор. Той
може да експлодира и да предизвика сери-
озни наранявания.

1. Проверете дали е задействана спирачката
при паркиране.
Аконе, след свързванетона автомобила с да-
ващ ток акумулатор (след стъпка 8), задей-
ствайте спирачката при паркиране.

NDI1595
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Автомобилът има електрическа спирачка при
паркиране, за допълнителна информация, ви-
жте, “Спирачка при паркиране” в раздел
“3. Проверки и регулиране преди шофиране”

2. Подгответе автомобилаjA с даващ ток акуму-
латор за автомобилаjB , койтоще бъде стартиран
с външни кабели.

ВНИМАНИЕ

Не позволявайте двата автомобила да се до-
косват.

3. Преместете скоростния лост (модели с РТ) в
положение N (Неутрално).

Натиснете бутонР (Паркиране) (модели сAT).

4. Изключете всички ненужни електрически
системи (фарове, аварийни светлини и т.н.).

5. Уверете се, че превключвателят за запалване
на автомобила, койтощебъде стартиран чрез
външен източник се намира в положениеOFF
(Изкл.).

6. Отворете капака. За подробности, вижте
“Освобождаване на капак” в раздел “3. Про-
верки и регулиране преди шофиране”.

7. Отстранете капачките на вентилационните
отвори (къдетоса поставени) и покрийте аку-
мулатора със стара кърпа.

8. Свържете проводниците за външен старт в
показаната последователност (➀ → ➁ → ➂
→ ➃).

ВНИМАНИЕ

• Винаги свързвайте положителен j+ към
положителенj+ и отрицателенj- към маса на
каросерия (например,окачване на двигател и др.) –

не къмотрицателната клема на акумулатораj- .

• Неправилното свързване може да повре-
ди системата за зареждане.

• Уверетесе,чеджъмпернитекабелинедо-
косват подвижни части в двигателнияот-
сек.

• Внимавайте да не бъде осъществен кон-
такт между конектора на положителния
външен кабел и автомобила или отрица-
телниякабелповремена свързванеираз-
единение.

9. Стартирайте двигателя на другия автомобил
jA и гооставете да работи няколкоминути.Под-
държайте оборотите на двигателя около 2 000
об./мин.

10. Стартирайтедвигателянавашияавтомобил
jB по стандартния начин.

ВНИМАНИЕ

Не дръжте мотора на стартера активиран за
повече от 10 секунди. Ако двигателят не
стартира незабавно, завъртете превключва-
теля на запалването в положение OFF и из-
чакайте 10 секунди, преди да се опитате да
стартирате двигателяотново.

11. След стартирането на двигателя на вашия
автомобил, внимателноразединетеотрица-
телния кабел и след това положителния ка-
бел ( ➃ → ➂ → ➁ → ➀).

12. Махнете и изхвърлете кърпата, която е из-
ползвана за покриване на вентилационните
отвори, тъй като тя може да е замърсена с
корозивна киселина.

13. Поставете капачките на вентилационните
отвори (където са поставени).

14. Затворете предния капак.

ЗАБЕЛЕЖКА

За модели с вградена Стоп/Старт система:

• Уверете се, че монтираният акумулатор е
специален акумулатор, който е подобрен по
отношениенакапацитета си за заряд-разряд
и експлоатационен живот. Избягвайте из-
ползванетона друг тип акумулатор за стоп/
старт системата, защото това може да при-
чинивлошаваненаакумулатораилиповреда
на система Стоп/Старт. Препоръчва се по-
ставянето на оригинален акумулатор
INFINITI. За повече информация се свържете
сNFINITIцентър или квалифициран сервиз

• Акоклемата на акумулатора бъде разедине-
на (за смяна на акумулатора и др.) и след то-
ва бъде съединена отново, може да има из-
вестно забавяне преди реактивирането на
системата стоп/старт.
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Не се опитвайте да стартирате двигателя чрез
бутане на автомобила.

ВНИМАНИЕ

• Моделите с автоматична трансмисия (AT) не
могат да бъдат стартирани чрез бутане на
автомобила. Това може да предизвика по-
врежда на трансмисията.

• Моделите с три-пътен катализатор не тряб-
ва да бъдат стартирани чрез бутане на авто-
мобила. Това може да предизвика повреж-
дане на трипътния катализатор.

• Никога не сеопитвайте да стартирате двига-
теля катотеглите автомобила.Когатодвига-
телят стартира, силата на натиск напред би
могла да предизвика сблъсъка на автомоби-
ла с теглещотопревозносредство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не продължавайте да шофирате, ако
двигателя на автомобила Ви е прегрял. В
противен случай може да се предизвика по-
жар в автомобила.

• Неотваряйте капака, акопод негоизлиза пу-
шек.

• Никога не сваляйте капачката на радиатора
или на резервоара заохладителната течност
надвигателя,когатодвигателяте горещ.Ако
капачката на радиатора е свалена (където е
поставена) или на резервоара за охладител-
ната течност на двигателя, докато двигате-
лят е бил горещ, горещата водаподналягане
ще излезе навън и е възможнода предизвика
изгаряне, попарване или сериознонаранява-
не.

• Акоотдвигателяизлизапараилиохладител-
на течност, отдръпнете се от автомобила, за
да не се нараните.

• Охладителния вентилатор на двигателя
стартира повсяковреме, след като темпера-
турата на охладителната течност надвиши
предварителнозададените градуси.

• Внимавайте и не оставяйте ръцете си, коса-
та,бижутатаилидрехитеВида влязат в кон-
такт или да бъдат захванати от охладител-
ния вентилатор или задвижващите ремъци.

Ако двигателят на автомобила ви прегрее (кое-
то е показаноот индикатора за температура на

охладителната течност) или акочувствате, че на
двигателя не му достига мощност, ако устано-
вите необичаен шум и др. подобни, извършете
следното:

1. Придвижете и паркирайте превозното сред-
ство на безопасно място извън пътя и далеч
от движението.

2. Включете аварийните светлини.

3. Включете спирачката за паркиране.

4. Преместете скоростния лост (модели с РТ) в
положение N (Неутрално).

Натиснете бутон Р (Паркиране) (модели с
DCT).

НЕ СПИРАЙТЕДВИГАТЕЛЯ.

5. Отворете всички прозорци.

6. Изключете климатичната система (където е
поставена).

7. Задайтенагревателяилитемпературниякон-
тролер на климатика на максимално “ГОРЕ-
ЩО” и контролера за обороти на вентилато-
ра на максималноделение.

8. Излезте от автомобила.

9. Прегледайте визуалнои сеослушвайте за па-
ра или охладителна течност, която да излиза
от радиатора преди да отворите капака. Из-
чакайте, докато вече не се виждат нито пара,
нитоохладителна течност, преди да продъл-
жите.

СТАРТИРАНЕ СБУТАНЕ НА
АВТОМОБИЛА

АКОВАШИЯТАВТОМОБИЛ
ПРЕГРЕЕ
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10. Отворете капака. За подробности, вижте
“Освобождаване на капак” в раздел “3.Про-
верки и регулиране преди шофиране”.

11. Проверете визуално дали охладителният
вентилатор работи.

12. Проверете визуалнорадиатора и маркучите
на радиатора за течове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случай на теч на охладителна течност,
липсващ или хлабав задвижващ ремък, или
неработещ вентилатор, спрете двигателя.

13. След като двигателят се охлади, проверете
нивотонаохладителната течност в резерво-
ара, докато двигателя работи. Не отваряйте
капачката на радиатора (където е поставе-
на).

14. Ако нивото е ниско, свалете капачката на
резервоара за охладителна течност на дви-
гателя и добавете бавно охладителна теч-
ност в резервоара. След допълванетона ре-
зервоара донивоMAX, поставете капачката
на резервоара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да свалите капачката на резервоара
заохладителна течност надвигателя идаиз-
бегнете опасността от попарване, покрийте
капачката на резервоара с парцал и я раз-
хлабете до първия жлеб, за да позволите на
парата да излезе.

15. Затворете предния капак.

Проверете или ремонтирайте автомобила си в
INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

Когато теглите автомобила, трябва да следвате
местните разпоредби за теглене. Теглене с не-
правилно оборудване може да повреди вашия
автомобил. За да осигурите правилно теглене и
да предотвратите поврежданетона вашия авто-
мобил при произшествие, INFINITI ви препоръч-
ва да използвате професионална пътна помощ
за теглене на вашия автомобил. Препоръчва се
служителят на професионалната пътна помощ
внимателно да прочете следните предпазни
мерки.

ПРЕДПАЗНИМЕРКИ ПРИ
ТЕГЛЕНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не се возете в автомобил, койтое те-
глен.

• Никога не заставайте под автомобил, след
катотой е бил повдигнатот камион за тегле-
не.

ВНИМАНИЕ

• Никога не теглете моделите със задвижване
на четирите колела (4WD), с някое от коле-
лата на земята, тъй като това може да пре-
дизвика сериозна и скъпа за ремонтиране
повреда на задвижващата верига.

• Повреме на теглене, се уверете, че трансми-
сията,мостовете,кормилната системаипре-
давателната система са в работносъстояние.
Ако някой от блоковете е повреден, трябва
да се използва платформа.

ТЕГЛЕНЕ НААВТОМОБИЛА
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• Винаги слагайтеобезопасителни вериги пре-
ди теглене.

• На автомобили с бутон на превключвателя
за запалване: вие трябвадаотстранитебуто-
нанапревключвателязазапалванеиизполз-
вайте ключа (вижте “Бутон на превключва-
теля за запалване (къдетое поставен)” в раз-
дел “5. Стартиране и шофиране”).

ПРЕПОРЪЧВАНО ТЕГЛЕНЕ ОТ
INFINITI

Теглене при модели със задвижване на
двете колела (FWD)

ВНИМАНИЕ

НИКОГАнетеглетемоделисавтоматичнатран-
смисия (DCT) с предните колела на земята или с

всички четири колела на земята (напред или на-
зад), тъй като това може да предизвика сери-
озна и скъпа повреда на трансмисията.Акое не-
обходимо да теглите автомобил с повдигнати
задни колела, винаги използвайте колесари под
предните колела.

NCE451

МоделиFWD (2WD)
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Теглене на моделите със задвижване
на четирите колела (4WD)

INFINITI ви препоръчва използвате колесари
под предните или задните колела, когатотегли-
те автомобила или автомобилът да бъде поста-
вен върху камион на пътна помощ с плоско ре-
марке, както е показано на илюстрацията.

ВНИМАНИЕ

Никога не теглете 4WD моделите с което и да
билоот колелата на земята. Това ще предизви-
ка сериозна и скъпа за отстраняване повреда
трансмисията.

Освобождаване на заседнал
автомобил

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не позволявайте на никого да стои
близо до въжето на теглича, докато издърп-
вате автомобила.

• Никога не въртете гумите при висока ско-
рост. Това може да доведе до тяхното екс-
плодиране и до сериозно нараняване. Части
от автомобила биха могли също да се прег-
реят и да се повредят.

ВНИМАНИЕ

• Веригите или кабели за теглене трябва да
бъдат прикачени самокъм куката за теглене
или основни структурни елементи на авто-
мобила.Впротивен случай, корпуса на авто-
мобила може да бъде повреден.

• Не използвайте куките за завързване, за да
освободите автомобилаот засядане в пясък,
сняг, кал и пр.

• Никога не теглете автомобила като използ-
вате куки за завързване или за издърпване.

• Винаги пускайте кабела направоот предни-
цата на автомобила.Никога не дърпайте ав-
томобила под ъгъл.

• Устройствата за дърпане трябва да бъдат
прекарани потакъв начин, че да не докосват
коятои да е частотокачването, управление-
то, спирачната иохладителна системи.

• Устройства за теглене катовъжетаиликола-
нисепрепоръчвазаупотребапритегленеили
издърпване на автомобила.

NCE450

модели 4WD
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В случай, че гумите на вашия автомобил се зак-
лещят в пясък, сняг или кал, и автомобилът не
може сам да се освободи, без дърпане, използ-
вайте куката за издърпване, намираща се в ба-
гажника на автомобила.

• Използвайте само куката за издърпване. Не
закачайте дърпащото устройство към никоя
друга част на корпуса на автомобила. В про-
тивен случай, корпусът на автомобила може
да бъде повреден.

• Използвайте куките за издърпване само за
освобождаване на автомобила. Никога не
теглете автомобила, като използвате само
куката за издърпване.

• Куката за издърпване се намира под изклю-
чително голямо усилие, когато се използват
за освобождаване на заседнал автомобил.
Винаги дърпайте устройството за издърпва-
не директнонавънот автомобила. Никога не
дърпайте куките за издърпване под ъгъл.

Монтирайте сигурно куката за теглене (съхра-
нява се в багажника) към мястотоза закрепване
➀ на предната или задната броня.

Уверете се, че куката за издърпване е правилно
прибрана на мястото за съхранение, след из-
ползването й, а табелата с номера е поставена
отново както трябва, преди да подкарате авто-
мобила.

NCE461
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За да се поддържа външния вид на вашият авто-
мобил, важно е да се грижите правилно за него.

Когатое възможно, паркирайте автомобила си в
гараж или на закрито, за да намалите вероят-
ността да се повреди боядисаната повърхност
на автомобила ви.

Когато се наложи да паркирате отвън, правете
го на сянка или защитавайте автомобила с по-
кривало. Внимавайте да не надраскате бояди-
саната повърхност, когато слагате или сваляте
покривалото.

МИЕНЕ
При следните случаи измивайте автомобила си
колкото е възможно по-бързо, за да защитите
боядисаната повърхност:

• След дъжд, който може да причини повреда
на боядисаната повърхност, причинена от
киселинен дъжд.

• След шофиране по крайбрежни пътища, къ-
детоморския бриз може да доведе доръжда.

• Когато замърсители, като например сажди,
птичи изпражнения, мъзга от дърветата, ме-
тални частици или буболечки нарушат боя-
дисаната повърхност.

• Когато върху боядисаната повърхност се на-
трупат прах или кал.

1. Измивайте повърхността на автомобила с
мокра гъба и много вода.

2. Почиствайте повърхността нежнои цялостно
с мек сапун, специален сапун за автомобили
или препарат с общо предназначение смесен
с чиста, топла ( не и гореща) вода.

ВНИМАНИЕ

• Немийте автомобила със силен домашен са-
пун, силни перилни препарати, петрол или
разтворители.

• Не мийте автомобила на пряка слънчева
светлинаилидокатокаросериятанаавтомо-
билаегореща,тъйкатобоядисанатаповърх-
ност може да стане на петнаот водата.

• Избягвайте да използвате or много мъхести
или груби тъкани, като изтривалки за баня.
Когато премахвате втвърдена мръсотия или
чужди субстанции от боядисаната повърх-
ност трябва да се внимава да не надраскате
или да не повредите повърхността.

3. Изплакнете изцяло автомобила с много чис-
та вода.

4. Използвайте влажна гюдерия, за да подсу-
шите боядисаната повърхност и да избегнете
влажни петна.

Когато миете автомобила, внимавайте за след-
ното:

• Вътрешната страна на фланците, бравите и
гънките на вратите, ключалките и капаците
са особено податливи на ефекта на пътната
сол. По тази причина тези части трябва да
бъдат почиствани редовно.

• Уверете се, чеотворите заотичане в долната
част на вратите не са запушени.

• Напръскайте с вода долната част на шасито
и нишите на колелата, за да размекнете мръ-
сотията и/или изплакнете солта от пътя.

ПРЕМАХВАНЕ НА ПЕТНА
Почиствайте катранените и мазните петна, про-
мишления прах, насекомите и мъзгатаот дърве-
тата колкото се може по-бързоот боядисаната
повърхност, за да избегнете трайна повреда или
петно. В INFINITIцентър или квалифициран сер-
виз, както и във всеки магазин за автомобилни
аксесоари ще откриете специални почистващи
продукти.

ПАРАФИНИРАНЕ
Редовното парафиниране защитава боядисани-
те повърхности и помага да се поддържа външ-
ния вид на автомобила като нов.

След парафиниране се препоръчва полиране, за
да се премахне натрупания конденз и да се из-
бегне износения външен вид.

INFINITIцентър или квалифициран сервиз могат
да ви помогнат в избора на подходящи парафи-
ниращи продукти.

ВНИМАНИЕ

• Измийте цялостно и напълно автомобила си
преди да нанесете парафина върху боядиса-
ната повърхност.

ВЪНШНОПОЧИСТВАНЕ
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• Винаги следвайте инструкциите на произво-
дителя на парафина.

• Не използвайте парафин, койтосъдържа аб-
разиви, режещи съставки или почистващи
препарати, които могат да повредят външ-
ния вид на автомобила.

Машинното смесване или агресивните полира-
щи препарати наосновата на покритие/боя чис-
топокритие може да замътят блясъка на колата
или даоставят мътни петна.

СТЪКЛО
Задапочистите стъкленитеповърхностиотфил-
маот пушек и прах, използвайте препарат за по-
чистване на стъкло. Нормално е по стъклото да
се образува филм, след като автомобилът е бил
паркиран под горещо слънце. С препарат за по-
чистване на стъклои мека кърпа този филм лес-
ноще се премахне.

ВНИМАНИЕ

Когато почиствате прозорците отвътре, не из-
ползвайте инструменти с остри ръбове, абра-
зивни почистващи препарати или дезинфекти-
ращи почистващи препарати на хлорна основа.
Те могат да повредят електропроводниците,
елементите на радио антената или елементите
наустройствотоза почистванеот запотяване на
заднотостъкло.

ДОЛНАТА ЧАСТ НАШАСИТО
Вобластите, къдетопрез зимата се използва сол
на пътя е необходимо да се почиства долната
част на шасито редовно, за да предотвратим
натрупванетонамръсотия и сол, коитопричиня-
ват по-бърза корозия на долната част на шаси-
то и оказването.

Преди зимата иотновопрез пролетта антикоро-
зионнотопокритие трябва да бъде проверявано
и ако е необходимо, да бъде нанасяноотново.

КОЛЕЛА

• Измивайте колелата, когато миете автомо-
била, за да поддържате външния им вид.

• Почиствайте колелата от вътрешната стра-
на, а когато колелото се сменя или автомо-
била се измива от вътрешната страна.

• Не използвайте абразивни почистващи пре-
парати, когатомиете колелата.

• Проверявайте ръбовете на колелата редов-
ноза набивания или корозия. Те могат да до-
ведат до загуба на налягане или повреда на
ръба на външната гума.

• INFINITI препоръчва джантите да се парафи-
нират, за да ги предпазите срещу солта в ра-
йоните, където през зимата се използва сол.

АЛУМИНИЕВИДЖАНТИ
Мийте колелата редовно с гъба, намокрена в
разтвор на мек сапун,особенопрез зимата в ра-
йоните, къдетопопътищата се използва сол.Ос-
татъците от сол от пътя могат да обезцветят гу-
мите, ако не ги миете редовно.

ВНИМАНИЕ

Следвайте насоките по-долу,за да избегнете
потната илиобезцветяванетона гумите:

• Не използвайте почистващ препарат, който
съдържа силна киселина или алкали за по-
чистване на колелата.

• Не нанасяйте почистващи препарати върху
гумите, докатоса горещи. Температурата на
колелототрябва да бъде същата катотемпе-
ратурата наоколната среда.

• Изплакнетеколелотонапълно, задапремах-
нете почистващия препарат до 15 минути
след нанасянетому.

ХРОМИРАНИ ЧАСТИ
Почиствайте всички хромирани части редовно с
неабразивен полиращ препарат за хром, за да
поддържате блясъка им.
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От време на време почиствайте падналата по
вътрешнатаоблицовка, пластмасови части и се-
далки прах с прахосмукачка или с мека четка.
Изтрийте виниловите и кожени повърхности с
чист, мек парцал, натопен в разтвор на мек са-
пун, след което избършете със сух,мек парцал.

За да се поддържа добрия външен вид на кожа-
та е необходима редовна грижа и почистване.

Преди да използвате каквато и да е защита за
плата е необходимо да прочетете препоръките
на производителя. Някои защитни препарати за
плат съдържат химикали, които могат да заца-
пат или избелят материала на седалките.

Използвайте мек плат, намокрен самос вода, за
да почистите измервателнитеуреди и лещите на
приборите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За модели с разширане система за въздушни
възглавници, не използвайте вода или киселин-
ни разтворители (почистващи препарати с горе-
ща пара) върху седалките. Това може да повре-
ди седалките или сензора за класифициране на
седналия. Още, това може да повлияе на рабо-
тата на системата за въздушни възглавници и
да доведе досериозноличнонараняване.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте бензин, разтворител или по-
добни материали.

• Малките частици мръсотия, които могат да
надраскат или повредят кожената повърх-

ност трябва да бъдат премахнати по подхо-
дящ начин. Не използвайте животински са-
пун, парафини за автомобил, полиращи пре-
парати, масла, почистващи течности,
разтворители, перилни препарати или по-
чистващипрепаратинаамонячнаоснова,тъй
като могат да повредят естествения блясък
на кожата.

• Никога не използвайте текстилни защитни
препарати, освен, ако не са препоръчани от
производителя.

• Не използвайте почистващ препарат за
пластмаса за измервателните прибори или
лещите науредите.Може да ги повреди.

ОСВЕЖИТЕЛИ ЗА ВЪЗДУХ
Повечето от освежителите за въздух използват
разтворител, койтоможе да повлияе интериора
на автомобила. Ако използвате освежител за
въздух, използвайте следните предпазни мерки:

• Освежителите за въздух от тип за окачване
могат да причинят постояннообезцветяване,
ако влязат в контакт с повърхностите на ин-
териора на автомобила. Поставете такива
освежители на място, което позволява сво-
боднотоим висене, без да влизат в контакт с
повърхността на интериора.

• Освежителите за въздух от течен тип, оби-
чайносе закачат на вентилационнитеотвори.
Тези продукти може да причинят повреди по
интериора и обезцветяване при разсипване
по повърхностите на интериора.

Внимателно прочетете и следвайте инструкци-
ите на производителя преди да използвате та-
кива освежители.

СТЕЛКИ (където са поставени)

Употребата на оригинални стелки за пода
INFINITI (където са поставени) може да удължи
живота на настилката на автомобила ви и да
улесни вътрешното почистване. Независимо
какви килими се използват, уверете се, че са
подходящи за автомобила ви и са правилно по-
ставени в нишата за краката, за да се предо-
тврати зацепването им по време на работа с пе-
дала. Килимите трябва да се поддържат чрез
редовно почистване и да се подменят, когато се
износят много.

ВЪТРЕШНОПОЧИСТВАНЕ
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Помощ при поставяне на килима на
пода

В този автомобил има предна скоба за килим,
която помага при позиционирането на килима
на пода. Оригиналните килими за под на
INFINITI са специално конструирани за модела
на вашият автомобил.

Позиционирайте килима като прекарате куката
на скобата за килима през пръстена на килима,
докатоцентрирате килима в нишата за краката.

Проверявайте периодично дали килимите са
правилнопозиционирани.

СТЪКЛО
Задапочистите стъкленитеповърхностиотфил-
маот пушек и прах, използвайте препарат за по-
чистване на стъкло. Нормално е по стъклото да
се образува филм, след като автомобилът е бил

паркиран под горещо слънце. С препарат за по-
чистване на стъклои мека кърпа този филм лес-
ноще се премахне.

ВНИМАНИЕ

Когато почиствате прозорците отвътре, не из-
ползвайте инструменти с остри ръбове, абра-
зивни почистващи препарати или дезинфекти-
ращи почистващи препарати на хлорна основа.
Те могат да повредят електропроводниците,
елементите на антената за радиотоили елемен-
тите на устройството за почистване от запотя-
ване на заден прозорец.

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Непозволявайтенамокритеколанидасена-
виват в прибиращотоустройство.

• Не използвайте белина, боя или химически
разтворители, за да почиствате предпазните
колани, тъй като тези материали могат да
жестокода повредят лентата на предпазния
колан.

Предпазните колани могат да бъдат почиствани
като ги забърсвате с гъба, напоена с разтвор на
мек сапун.

Оставете коланите да изсъхнат напълнона сян-
ка преди да ги използвате. (Вижте “Предпазни
колани” в раздел “1. Безопасност — седалки,
предпазни колани и допълнителна система от
устройства за пасивна безопасност”.)

ПОКРИВАЛА НА СЕДАЛКИТЕ ОТ
ЕСТЕСТВЕНА КОЖА
Обикновено повърхността на автомобилната
кожа е обработена с покрития, които предпаз-
ват нейната повърхност от вредните лъчи на
слънцето, като едновременно с това я правят
устойчива на замърсяване. Препаратите, из-
ползвани за обработка на повърхността на ав-
томобилната тапицерия сауникални,многораз-
лични от тези за кожата на мебели, дрехи или
обувки. Кожата е изключително гъвката и лесна
за почистване и поддръжка.

• Преди почистването на кожената тапицерия
я почистете с прахосмукачка, за да отстра-
ните прахта.

• За почистване на кожата, просто използвай-
те мека кърпа без власинки, навлажнена с
хладка вода и мек сапун. Не накисвайте ко-
жата.

• Използвайте леки, кръгови движения. Не
претърквайте кожата и не прилагайте силен
натиск при почистване.

• Забършете отново кожата с друга чиста, на-
влажнена кърпа, за да отстраните сапуна.
Подсушете с мека кърпа.

Кожата трябва да се почиства, когато се замър-
си. Прахта и замърсяването могат да повредят
кожата, акобъдатоставени да проникнат в ней-
ната повърхност.

Никога не използвайте алкохол, почистващи
разтворители,масла, лакове или полиращипро-
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дукти по кожата и избягвайте използването на
неизвестни продукти, тъй като те могат да по-
вредят повърхността. Използвайте само препа-
рати за грижа за кожата,одобрениот INFINITI.

Не се препоръчва използванетона пара или гла-
денето, тъй като това може да повреди кожата.

Кожата е естествен продукт и има естествени
повърхностни характеристики, като неравна
структура, белези, предизвикани от нараняване
и леки различия в цвета. Съществуват характе-
ристики на кожата, а не дефекти на материала.

КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
КОЖА (където е поставен)

Напръскайте върху кърпата за почистване на
кожа, след това внимателно забършете повърх-
ността на кожата.Използвайте суха кърпа, за да
попиете излишната влага.

Вижте ръководството с инструкции, предоста-
вено с комплекта за почистване на кожа.

Почиствайте по-често кожата със светъл цвят,
защото замърсяването на такава повърхност и
по-лесно забележимо.

Можете да получите комплект за почистване на
кожа от център на INFINITI или квалифициран
сервиз.

ФАКТОРИТЕ, КОИТО
ДОПРИНАСЯТ НАЙ-ЧЕСТО ЗА
КОРОЗИЯТА ПОАВТОМОБИЛА

• Натрупванетона влажни замърсители и час-
тици в отделенията на панела на каросерия-
та,кухините и другите места.

• Повреда на боядисаните повърхности и дру-
гите защитни покрития, които са причинени
от чакъл и малки камъчета илиот малки про-
изшествия на пътя.

ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА ВЛИЯЯТ НА СТЕПЕНТА НА
КОРОЗИЯТА

Влага

Натрупванетонапясък,нечистотиииводаповъ-
трешната страна на пода на автомобила може
да ускори корозията. Мокрият килим на пода/
стелките не изсъхват напълно вътре в автомо-
била. Те трябва да се вадят и напълно да бъдат
изсушавани, за да се избегне корозията на па-
нела на пода.

Относителна влажност

В районите с висока относителна влажност ко-
розията е по-бърза.

Температура

Високите температури ускоряват степента на
корозията на тези части, коитоне са добре про-
ветрени.

Корозията също така е поп-бърза в райони, къ-
дето температурите са над точката на замръз-
ване.

Замърсяване на въздуха

Промишленото замърсяване, присъствието на
сол във въздуха в крайбрежнитерайониили сол-
та, която се използва по тежките пътища уско-
ряват процеса на корозия. Солта по пътя също
така ускорява разлагането на боядисаните по-
върхности.

ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ
АВТОМОБИЛА СИ ОТ КОРОЗИЯ

• Мийте и полирайте автомобила си честа, за
да го поддържате чист.

• Винаги проверявайте за малки наранявания
побоядисаните повърхности и акотакива съ-
ществуват, ги поправяйте колкото се може
по-бързо.

• Поддържайтеотворите заоцеждане в долна-
та част на вратите проходими, за да се избег-
не събирането на вода.

• Проверявайтедолнатачастнашаситозанат-
рупване на пясък, нечистотии или сол. Ако
има такива, измивайте ги с вода колкото се
може по-бързо.

ВНИМАНИЕ

• Никога не премахвайте нечистотиите, пясъ-
ка илидругите замърсяванияототделението

ПРЕДПАЗВАНЕОТ КОРОЗИЯ
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за пътници като ги измивате с маркуч. Пре-
махвайте нечистотиите с прахосмукачка или
метла.

• Не позволявайте на вода или други течност
да влизат в контакт с електронни компонен-
ти вътре в автомобила, тъй като те могат да
ги повредят.

Химикалите, коитосе употребяват за повърхно-
стите на пътищата са изключително корозивни.
Теускоряват корозията и повреждат компонен-
тите на долната част нашаситокатоауспуховата
система, горивните и спирачни линии, спирач-
ните кабели, корите нас пода и калниците.

През зимата шаситотрябва да бъде почиствано
периодично.

За допълнителна защита срещу ръжда и коро-
зия, коятоможе да бъде необходимов някои ра-
йони, се консултирайте с INFINITI център или
квалифициран сервиз.

Външен вид и грижи 7-7



8 Поддръжка и направи самПоддръжка и направи сам

Изисквания за поддръжка ............................................. 8-2
Планирана поддръжка .............................................. 8-2
Обща поддръжка ........................................................ 8-2
Къде даотидете за обслужване ............................. 8-2

Обща поддръжка .............................................................. 8-2
Обяснение на главните позиции за
поддръжка ..................................................................... 8-2
Предпазни мерки при поддръжка ........................ 8-4
Съобщения за сервизнообслужване ................... 8-5

Разположение на местата за проверка в
двигателния отсек ............................................................. 8-7
Oхладителна система за двигателя............................ 8-7
Проверка нивото наохладителната течност
на двигателя ................................................................. 8-8
Смяна наохладителната течност.......................... 8-8

Двигателномасло ............................................................. 8-10
Проверка нивото на двигателнотомасло .......... 8-10
Смяна на двигателнотомясто и масления
филтър............................................................................. 8-10
Пазете околната среда ............................................. 8-13

Горивен филтър (Модели с дизелов двигател)....... 8-13
Източване на вода ...................................................... 8-13
Обезвъздушаване на горивна система ............... 8-13

Задвижващ ремък ............................................................. 8-14
Запалителни свещи (Модели с бензинов
двигател) .............................................................................. 8-14
Спирачки............................................................................... 8-15
Проверка на спирачката при паркиране............. 8-15
Проверка на педал на спирачката ........................ 8-15

Течност за спирачка и съединител.............................. 8-15

Течност за автоматичната трансмисия (ATF) ......... 8-16
Филтриращ елемент на въздушен филтър ............... 8-16
Всички модели ............................................................. 8-16

Пера на чистачка ............................................................... 8-16
Почистване .................................................................... 8-16
Смяна на предни чистачки ...................................... 8-17
Смяна на чистачка на задно стъкло ..................... 8-18
Дюза за измиване на предно стъкло .................... 8-18

Течност за измиване на прозорци .............................. 8-19
Акумулатор ......................................................................... 8-20
Акумулатор на автомобил....................................... 8-20
Стартиране с кабелиот външен източник.......... 8-22
Смяна на батерия на вграденодистан-
ционноуправление/интелигентен ключ ............. 8-22

Предпазители ..................................................................... 8-23
Типове гуми................................................................... 8-23
Преди да смените предпазител ............................. 8-24
Двигателен отсек и отделение за багаж ............. 8-24
Отделение за пътниците .......................................... 8-25

Светлини .............................................................................. 8-26
Местоположение на лампи ..................................... 8-26
Смяна на крушки ......................................................... 8-28
Външни светлини ........................................................ 8-30
Интериорни лампи ..................................................... 8-30

Гуми и джанти .................................................................... 8-30
Система за наблюдение налягането в
гумите (TPMS) .............................................................. 8-30
Налягане за надуване на гуми................................ 8-30
Типове гуми................................................................... 8-31
Вериги за сняг .............................................................. 8-32



Редуване на гуми ........................................................ 8-32
Износване и повреда на гума ................................. 8-32
Възраст на гума ........................................................... 8-33
Смяна на гуми и джанти ........................................... 8-33

Баланс на колела ........................................................ 8-33
Спешен комплект за поправка на спукана
гума (където е поставен)........................................... 8-33



Някои важни ежедневни и редовни поддръжки,
соглед поддържане добротомеханичносъстоя-
ние на вашия автомобил, както и работата на
двигателя, и емисиите.

Отговорност на собственика е да осигури осъ-
ществяванетона регламентираната поддръжка,
както иобщата поддръжка.

Като собственик на автомобила, вие сте един-
ственият, койтоможе даосигури на автомобила
си подходяща поддръжка и грижи.Вие сте неза-
менимо звено във веригата на поддръжката.

ПЛАНИРАНА ПОДДРЪЖКА
За ваше удобство, изискващите се пунктове от
планираната поддръжка са описани и изброени
в отделна книжка за поддръжката. Трябва да
направите справка с тази книжка, за да се уве-
рите, че необходимата поддръжка ще бъдеосъ-
ществена по вашия автомобил на редовни ин-
тервали.

ОБЩА ПОДДРЪЖКА
Общата поддръжка включва, които следва да
бъдат проверявани по време на нормалната
ежедневна работа на автомобила. Те са важни,
акожелаете вашият автомобил да продължи да
функционира както трябва. Ваша отговорност е
да осъществявате тези процедури, редовно и
според препоръките.

Извършването на проверките от общата под-
дръжка изисква минималнимеханичниумения и
самонякои известниобщи автомобилни инстру-
менти.

Тези проверки и инспекции могат да бъдат из-
вършваниот вас самите,от квалифициран авто-
техник или акопредпочитате,от INFINITIцентър
или квалифициран сервиз.

КЪДЕ ДА ОТИДЕТЕ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ
Ако ви е необходимо сервизно обслужване по
вашия автомобил или вашият автомобил има
неизправност/повреда/, закарайте го за про-
верка и настройка на всички системиот INFINITI
център или квалифициран сервиз.

По време на всекидневната работа на автомо-
била,общата поддръжка трябва да се извършва
редовно, както е описано в тази секция. Акоус-
тановите някакви необичайни звуци, вибрации
или миризми, със сигурност проверете причи-
ната или отидете в INFINITI център или квали-
фициран сервиз, за да го направят добре.Освен
това трябва да уведомите INFINITI центъра или
квалифицирания сервиз, ако смятате, че са не-
обходими поправки.

Когато извършвате някакви проверки или под-
дръжка, спазвайте стриктно “Предпазни мерки
при поддръжка” по-долу в този раздел.

ОБЯСНЕНИЕ НА ГЛАВНИТЕ
ПОЗИЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА
Допълнителна информация за следните пози-
ции с “*” се намира по-надолув този раздел.

Извън автомобила

Пунктовете за поддръжка, които са изброени
тук трябва да се проверяват от време на време,
освен, ако не е определенодруго.

Врати и капак на двигателя:

Проверете дали всички врати, задната врата и
капака на двигателния отсек работят безпро-
блемно.Уверете се същотака,че всички ключал-
ки се заключват сигурно. Смажете, ако е необ-
ходимо. Уверете се, че вторичната ключалка на
капака на двигателя предпазва капака от отва-
ряне, когато е освободена основната ключалка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗАПОДДРЪЖКА ОБЩАПОДДРЪЖКА

8-2 Поддръжка и направи сам



Когато шофирате в райони, където се използва
сол по пътя или други корозионни материали,
проверявайте честоомасляването.

Светлини*:

Редовнопочиствайте предните фарове. Уверете
се,че преднитефарове, стоповете, светлините за
заден ход, мигачите и другите светлини работят
добре и са инсталирани здраво. Проверете съ-
щонасочването на предните фарове.

Гуми*:

Проверявайте налягането с прибор често и ви-
наги преди дълъг път. Регулирайте налягането
на всички гуми доопределеното налягане. Про-
верявайте внимателно за повреди, нацепвания
или изключителноизносване.

Размяна на гума*:

В случай на задвижване на две колела (2WD),
когато предните и задни гуми са с еднакъв раз-
мер; гумите трябва да бъдат разменяни на всеки
10 000 км (6 000 мили). Гумите, маркирани с
индикатори за посока могат да бъдат редувани
само отпреди и отзад. След като редуването е
извършеносеуверете, че индикаторите за посо-
ка сочат посоката на въртене на колелото.

В случай на задвижване на четири колела и зад-
вижване на всички колела (4WD/АWD), когато
предни и задни гуми с еднакъв размер; гумите
трябва да бъдат разменяни на всеки 5 000 км
(3 000 мили). Гумите, маркирани с индикатори
за посока могат да бъдат редувани самоотпре-

ди иотзад.След каторедуванетое извършеносе
уверете, че индикаторите за посока сочат посо-
ката на въртене на колелото.

В случай на предни и задни гуми с различен раз-
мер; гумите не могат да бъдат разменяни.

Времетоза разменяне на гумите може да варира
в зависимостот навиците ви при шофиране иус-
ловията на повърхността на пътя.

Компоненти на трансмитера на Система за
наблюдение наляганетов гумите (TPMS)
(къдетое поставен):

Сменете уплътнението на втулката на TPMS
предавателя, сърцевината на вентила и капач-
ката, когато сменят гумите поради износване
илиостаряване.

Съосност и баланс на колела:

Ако автомобилът придърпва към която и да е
страна докатошофирате на прав и равен път или
акоустановите неравномерно и ненормално из-
носване на гумите, може би има нужда от на-
стройване на съосността на колелата.

Ако воланът или седалката вибрират при нор-
мална скорост на магистрала, може да е необ-
ходим баланс.

Челностъкло:

Редовно почиствайте челното стъкло. Проверя-
вайте челнотостъклопоне на всеки шест месеца
за пропуквания или други повреди. Ремонти-
райте при необходимост.

Пера на чистачката*:

Проверете за напуквания, ако не функционират
добре. Заменете в случай на необходимост.

Вътре в автомобила

Изброените тук позиции за поддръжка трябва
да се проверяват редовно, катонапример, кога-
то се извършва периодичната поддръжка, по-
чистване на автомобила, и др.

Педал на газта:

Проверете педала за гладка работа и се увере-
те,че педалът не закача и не изисква неравно-
мерни усилия. Пазете килимите на пода далеч
от педала.

Педал на спирачката*:

Проверете дали педала работи гладко и се уве-
рете,че под него има достатъчно разстояние до
пода, когато е натиснат докрай. Проверете
функцията на спирачния усилвател. Уверете се,
че стелките на пода далеч от педала.

Ръчна спирачка*:

Проверявайте регулярноработата на спирачка-
та за паркиране.Освен това се уверете, че авто-
мобилът се задържа сигурно само със спирач-
ката за паркиране на наклон.

Предпазни колани:

Проверете дали всички части от системата на
предпазните колани (напр. токи, куки, регула-
тори и възвратни механизми) работят добре и
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гладко и дали са инсталирани здраво. Провере-
те лентата на предпазния колан за нарязвания,
оръфване, износване или повреда.

Волан:

Проверете за промени вусловията приуправле-
ние, като например прекален свободен ход,
трудно завъртане и странни шумове.

Предупредителни лампи и звън:

Уверете се, че всички предупредителни светли-
ни и звънове работят добре.

Устройствоза почистване на запотяване на
челностъкло:

Проверете дали от отворите на устройството за
почистване на запотяване на челнотостъклоиз-
лиза въздух правилно и в добро количество, ко-
гатоотоплението или климатика работят.

Чистачки и измиване на челнотостъкло*:

Проверете дали чистачките и миенето работят
добре и дали не драскат.

Под капака и автомобила

Изброените тук позиции за поддръжка трябва
да бъдат периодично проверявани (например,
всеки път, когато проверявате двигателното
масло или допълвате).

Акумулатор* (с изключение на акумулатори
без поддръжка):

Проверете нивото на течност във всяка клетка.
Тя трябва да бъде между линиите UPPER и
LOWER. Автомобилите, които работят с високи

температури или при сурови условия изискват
честа проверка на нивотона течност в акумула-
тора.

Нивона спирачна течност *:

Уверете се, че нивото на спирачната течност е
между линиитеMAX иMIN на резервоара.

„Нивонаохладителната течност в двигателя“:

Проверете нивото на охладителната течност,
когатодвигателят е студен. Уверете се, че ниво-
то на охладителната течност е между линиите
MAX иMIN на резервоара.

Задвижващ(и) ремък на двигателя*:

Уверете се,че задвижващият(те) ремък(ци) не са
разръфани, износени, пропукани или мазни.

Нивона двигателномасло*:

Проверете нивотонащеката след катопаркира-
те автомобила (на равна повърхност) и изгасите
двигателя.

Утечки:

Проверете под автомобила за утечкиот гориво,
масло, вода или други течности след като авто-
мобилът е бил паркиран за известновреме.Нор-
малноеследработадаимакапенеотклиматика.
Акозабележите някаквиутечки или има петрол-
ни пари, проверете причината и я поправете не-
забавно.

Течност за измиване на прозорците*:

Проверете дали има достатъчно течност в ре-
зервоара.

ПРЕДПАЗНИМЕРКИ ПРИ
ПОДДРЪЖКА
Когато провеждате преглед или работа по под-
дръжката на автомобила си, винаги се погриж-
вайте да предотвратявате сериозни наранява-
ния поради инциденти или да повредите авто-
мобила. Следват общо предупреждения, които
трябва стриктнода бъдат следвани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Паркирайте автомобила на равна повърх-
ност, включете спирачката при паркиране
сигурно и блокирайте колелата, за да пред-
пазите автомобила от движение. Натиснете
бутон Р (Паркиране).

• Уверете се, че ключът на запалванетое в по-
ложениеOFF (Изкл.), когатоподменяте час-
ти или поправяте.

• Неработете подкапака,докатодвигателят е
горещ. Винаги изключвайте двигателя и из-
чаквайте докатосеохлади.

• Акотрябвадаработитедокатодвигателяра-
боти, пазете ръцете си, дрехите, косата и ин-
струментитеотдвижещисевентилатори,ре-
мъци и всякакви други движещи се части.

• За препоръчване е да се стегне или свалят
всякакви свободни дрехи и бижута, като
пръстени, часовници и др. преди да започне-
те да работите поавтомобила си.
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• Ако трябва да запалите двигателя в затво-
ренопространствокато гараж, уверете се, че
има добра вентилация, коятода може даот-
ведеотпадните газове навън.

• Никога не влизайте под автомобила, акотой
е поддържан самоот крик.

• Дръжте пушещитематерии, пламъците и ис-
крите далечот горивотои акумулатора.

• Никога не свързвайте и не разкачайте нито
акумулатора, нито някой от транзисторните
компонентни връзки, докато ключът на за-
палванетое в положениеON.

• За моделите с бензинов двигател със систе-
ма заМного-входов инжекцион за горивото,
горивният филтър и горивопроводите тряб-
ва да бъдат обслужвани от INFINITI център
или квалифициран сервиз, защото гори-
вопроводите са под високо налягане, дори
когатодвигателят е изключен.

• Вашият автомобил е оборудван с автомати-
чен охладителен вентилатор за двигателя.
Той може да се включи по всяко време без
предупреждение дори ако ключа за запал-
ване е на позицияOFF (Изкл.) и двигателя не
работи. За да избегнете наранявания, винаги
разкачайтеотрицателния кабел на акумула-
тора преди да работите близодо вентилато-
ра.

• Винаги носете защита заочите, когаторабо-
тите в автомобила си.

• Никога не оставяйте двигателя или свърза-
ния с трансмисията кабелен сноп, докато
ключът на запалванетое в положениеON.

• Избягвайте директен контакт с използвани-
те двигателномаслоиохладител.Неправил-
ното изхвърляне на двигателнотомасло, ох-
ладителната течност за двигателя и/или
течности от други течности на автомобила
могат да навредят на околната среда. Вина-
ги се съобразявайте с местните разпоредби
за изхвърлянетона течностите на автомоби-
ла.

Този “8. Поддръжка и направи сам” осигурява
инструкции за тези позиции, които са относи-
телно лесни за изпълнение от собственика.

Трябва да знаете, че непълно или неправилно
обслужване може да доведе до затруднения в
работата или повишени вредни емисии и може
да повлияе на покритиетона застраховката.Ако
иматенякаквисъмненияотноснообслужването,
извършете го в INFINITIцентър или квалифици-
ран сервиз.

СЪОБЩЕНИЯ ЗА СЕРВИЗНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Дисплеят със сервизни интервали за поддръжка
(където е поставен) информира за датата на
следващото сервизнообслужване.

ЗАБЕЛЕЖКА

Показаниетозаинтервал за сервизнообслужва-
не не показва информация за нивото на двига-
телнотомасло.

Автомобилният информационен дисплей показ-
ва сервизно съобщение за няколко секунди, на-
пр.:

• [Service A in ... days] (Обслужване А е закъс-
няло с ... дни)

• [Service A due] (Трябва да се направиобслуж-
ване А)

• [Service A overdue by ... days] (ОбслужванеА е
закъсняло с ... дни)

В зависимост от условията на експлоатация на
автомобила, се показва оставащото време или
разстояние до следващата дата за обслужване.

Буквата показва коеобслужване трябва да бъде
направено. A означава минимално обслужване,
а В означава сериозно обслужване. След бук-
вата може да бъде показано число или друга
буква.

Самозаопределени страни:позицията следбук-
вата А или Б показва допълнителната дейност
поподдръжка.Акокажете този код на квалифи-
циран специалист от център на INFINITI, той ще
може да ви каже какви ще бъдат свързаните с
кода разходи.

Показанието за интервал за сервизно обслуж-
ване не взема предвид периодите, през които
акумулаторът е бил изключен.
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Поддържане на зависеща от времето сервизна
програма:

Обърнете внимание на датата за следващооб-
служване, показана в автомобилния информа-
ционен дисплей, преди да изключите акумула-
тора.

или

След повторносвързване на акумулатора, изва-
дете периодите с изключен акумулаторот дата-
та за обслужване, показана на дисплея.

Скриване на съобщения за сервизно
обслужване

Натиснете <OK> или бутонm на волана.

Показване на съобщения за сервизно
обслужване

1. Включете запалването.

2. Натиснете бутонm илиm на волана, за
да изберете меню [Serv.] (Обслужване).

3. Натиснете бутонm илиm , за да избе-
рете под-меню [Maintenance] (Поддръжка) и
потвърдете, като натиснете бутон ОК.

В автомобилния информационен дисплей се по-
явява датата за следващообслужване.

Информация за обслужване

Нулиране на показание за интервал за
сервизнообслужване:

ВНИМАНИЕ

Ако показанието за интервал за сервизно
обслужване бъде нулиран неволно, тази на-
стройка може да бъде коригирана в център на
INFINITI или квалифициран сервиз.

Извършете дейностите по обслужване, в съот-
ветствие с описанието в програмата за под-
дръжка. Ако това не бъде направено, може да
бъде предизвикано повишено износване и по-
вреди наосновни възли или автомобила.

Център на INFINITIили квалифициран сервизще
нулира показанието на интервала за сервизно
обслужване след извършване на дейностите по
обслужване. Също така можете да получите и
допълнителна информация за дейността попод-
дръжка.

Специални изисквания заобслужване:

Предписаният интервал за обслужване се осно-
вава наобичайната работа на автомобила.Щее
необходимо по-честото извършване на сервиз-
ни работи, ако автомобилът се използва при
тежки условия или повишено натоварване, на-
пример:

• Регулярно градско шофиране с чест кратки
спирания

• Ако автомобилът се използва основно за пъ-
туване на къси разстояния

• За честа експлоатация в планински терен или
попътища с лоша настилка

• Ако двигателят често се оставя да работи на
празен ход за дълги периодиот време

При тези или подобниусловия на експлоатация,
сменяйте по-често, например въздушния фил-
тър, двигателнотомаслои масления филтър. Гу-
мите трябвадабъдатпроверяванипо-често,ако
автомобилът се използва при повишено нато-
варване.Можете да получите допълнителна ин-
формация в INFINITI център или квалифициран
сервиз.
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За преглед на разположениетовижте “Двигате-
лен отсек” в раздел “0. Съдържание на илюс-
трована табела”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Никога не сваляйте капачката на радиатора
илинарезервоара заохладителната течност,
докатодвигателя е горещ.Течност под висо-
ко налягане, която излиза от радиатора, мо-
жеда предизвика сериозни изгаряния.Изча-
кайте,докатодвигателяирадиаторасеохла-
дят.

• Охладителната течност за двигателя трябва
да се съхранява внимателно в обозначени
контейнери извън досега на деца.

• Охладителната система е оборудвана с ка-
пачка за изпускане на налягането.Зада пре-
дотвратите повреда на двигателя, използ-
вайте самооригинална капачка за изпускане
на налягането INFINITI.

Охладителната система на двигателя е фабрич-
нонапълнена с висококачествен антифриз, под-
ходящ за всяко време на годината. Антифризът
съдържа инхибитори за ръжда и корозия, пота-
зи причина не е необходимода добавяте допъл-
нителни вещества в охладителната система на
инвертора.

ВНИМАНИЕ

• Никога не използвайте добавки за охлади-
телната система като уплътнител за радиа-
тор.Добавките може да запушатохладител-
ната система и да причинят повреда на дви-
гателя, трансмисията и/или охладителната
система.

• Когатодоливате или сменятеохладителната
течност се уверете, че използвате самоори-
гиналнаохладителна течност на INFINITIили
еквивалент със същото качество. BASF
Glysantin G40

• Употребата на други видове охладителни
течности за двигателя може да повреди ох-
ладителната система на двигателя.

• Резервоарът заохладителна течност на дви-
гателя е оборудван с капачка за изпукване
на налягането, използвайте оригинална ка-
пачка на INFINITIили неин еквивалент, кога-
тое необходима смяна.

РАЗПОЛОЖЕНИЕНАМЕСТАТА
ЗА ПРОВЕРКА ВДВИГАТЕЛНИЯ
ОТСЕК

OХЛАДИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА
ДВИГАТЕЛЯ
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ПРОВЕРКА НИВОТОНА
ОХЛАДИТЕЛНАТА ТЕЧНОСТ НА
ДВИГАТЕЛЯ
ЗАБЕЛЕЖКА

Нивото на охладителната течност трябва да се
проверява и коригира само, когатодвигателят е
охладен (температуранаохладителя под40oC).
Проверката на нивото на охладителна течност,
когато температурата на течността е над 40oC
можедадоведедоповреданадвигателяилиох-
ладителната система на двигателя.

1. Паркирайте автомобила върхуравна повърх-
ност.

Проверявайте нивото на охладителна теч-
ност, когато автомобилът е върху равна по-
върхност и двигателят е охладен

2. Поставете превключвателя за запалване в
положениеON (Вкл.).

3. Проверете показанието на температурата на
охладителна течност в комбинирания панел.
Температурата наохладителна течност тряб-
ва да бъде под 40oC.

4. Поставете превключвателя на запалването в
положениеOFF (Изкл.).

5. Завъртете бавно капачката ➀ на половин
оборот по посока обратна на часовниковата
стрелка, за да позволите на излишнотоналя-
гане да се освободи.

6. Завъртете капачката➀ още по посока обра-
тна на часовниковата стрелка и яотстранете.

Ако охладителната течност е на нивото на
маркировъчната пръчка ➂ в шийката за за-
реждане, в разширителния резервоар за ох-
ладителна течност ➁ има достатъчно коли-
чествоот течността.

7. Ако е необходимо, долейте с охладителна
течност, която е тествана и одобрена от
INFINITI.

8. Поставете капачката➀ и я завъртете по по-
сока на часовниковата стрелка до край.

ВНИМАНИЕ

Ако на охладителната система е необходимо
често да бъде добавяна охладителна течност,
проверете я в INFINITI център или квалифици-
ран сервиз.

СМЯНА НА ОХЛАДИТЕЛНАТА
ТЕЧНОСТ
Свържете се с INFINITI център или квалифици-
ран сервиз, ако е необходима смяна.

Основен ремонт на охладителната система на
двигателя трябва да бъде извършенаот INFINITI
център или квалифициран сервиз,.Процедурите
по обслужване могат да бъдат открити в съот-
ветнотоРъководствозаобслужване на INFINITI.

Неправилното обслужване може да доведе до
влошена работа на радиатора или до прегрява-
не на двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• За да не се попарите, никога не сменяйтеох-
ладителнататечностдокатодвигателяте го-
рещ.

• Никога не сваляйте капачката на радиатора,
докато двигателят е горещ. Течността под
високоналягане, коятоизлизаот радиатора,
може да предизвика сериозни изгаряния.

NDI1602
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• Избягвайте директния контакт на кожата с
използваната охладителна течност. Ако по-
падне върхукожата, измийте я със сапун или
препарат за почистване на ръце, колкото се
може по-бързо.

• Пазете охладителната течност извън обсега
на деца и домашни животни.

Охладителната течност трябва да бъде изхвър-
ляна правилно. Проверете местните разпоред-
би.
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ПРОВЕРКА НИВОТОНА
ДВИГАТЕЛНОТОМАСЛО

1. Паркирайте автомобила на равно място и
приложете спирачката при паркиране.

2. Стартирайте двигателя и загрейте докато
температурата на двигателя достигне донор-
малната работна температура ( около 5 ми-
нути).

3. Спрете двигателя.

4. Изчакайте поне 15 минути, за да се източи
отноводвигателнотомасло в картера.

5. Извадете маслоизмервателната щека ➀ и я
избършете.

6. Вкарайтеотновомаслоизмервателнатапръч-
ка поцялата й дължина.

7. Извадете маслоизмервателната щека и про-
верете нивото на маслото. То трябва да бъде
в диапазона➁ и➂.

8. Аконивотона маслотое под➂, свалете фил-
търната капачка и налейте препоръчаното
масло в отвора. Не препълвайте➁.

Нормалное да се добавя помалкомасломежду
интервалите на поддръжка или по време на пе-
риода на разработване, в зависимостот сериоз-
ността на експлоатационнитеусловия.

ВНИМАНИЕ

Нивотона маслототрябва да бъде проверявано
редовно. Ако управлявате автомобила си с не-
достатъчноколичествомасло, двигателят може
да се повреди, а такава повреда не се покрива
от гаранцията.

СМЯНА НА ДВИГАТЕЛНОТО
МЯСТОИМАСЛЕНИЯ ФИЛТЪР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Използванотомасло трябва да бъде изхвър-
ляноправилно. Никога не изливайте и не из-
хвърляйте масло в почвата, каналите, реки-
те идр.Тотрябвадабъдеизхвърлянонапра-
вилните инсталации за отпадъци. INFINITI
препоръчва смяна на маслотов INFINITIцен-
тър или квалифициран сервиз.

• Внимавайте да не се изгорите, тъй катодви-
гателнотомасломоже да бъде горещо.

• Продължителният и повтарящ се контакт с
употребявано двигателно масло може да
предизвика рак на кожата.

NDI1596

1,6Л и 2,0Л бензинов двигател

NDI1598

1,5Л дизелов двигател

NDI1597

2,2Л дизелов двигател

ДВИГАТЕЛНОМАСЛО
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• Избягвайте директен контакт с използвано
масло.Аковлезете в контакт, измийте изця-
ло със сапун или миещ препарат за ръце и с
многовода, колкотосе може по-бързо.

• Съхранявайтеизползванотодвигателномас-
ло в маркирани контейнери извън обсега на
деца.

Настройка на автомобила

1. Паркирайте автомобила на равно място и
приложете спирачката при паркиране.

2. Стартирайте двигателя и загрейте докато
температурата на двигателя достигне донор-
малната работна температура ( около 5 ми-
нути).

3. Спрете двигателя.

4. Изчакайте поне 15 минути, за да се източи
отноводвигателнотомасло в картера.

Местоположение на маслен филтър

NDI1610

1,6Л и 2,0Л бензинов двигател

NDI1609

1,5Л дизелов двигател

NDI1597

2,2Л дизелов двигател
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Местоположение на дренажна пробка

Двигателномасло и филтър

1. Отстранете долния предпазител на двигате-
ля.

2. Поставете голям съд за източван под пробка-
та.

3. Махнете пробката➀ с ключ.

4. Махнете филтърната капачка и източете на-
пълномаслото.

Отпадъчното масло трябва да бъде изхвър-
лено правилно. Проверете местните разпо-
редби.

5. (Извършете стъпки от 4 до 8 само когато е
необходима смяна на масления филтър за
двигателнотомасло)

Разхлабете масления филтър с ключ за ма-
слен филтър.

6. Свалете масления филтър, като го завъртите
на ръка.

7. Избършете монтажната повърхност на фил-
търа за двигателномасло с чиста кърпа.

Уверете се, че сте свалили всички стари гар-
нитури, коитосаостанали помонтажната по-
върхност.

8. Сложете ново двигателно масло на гарниту-
рата на новия маслен филтър.

9. Завийте масления филтър по посока на ча-
совниковата стрелка докатонеусетите слабо
съпротивление и след това натегнетеоще2/3
оборот, за да затегнете масления филтър.
Момент на затягане нафилтъра за двигател-
номасло:

1,6Л и 2,0Л бензинов двигател
25 N•m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)
1,5Л дизелов двигател
14 N•m
(1,4 kg-m, 10 ft-lb)
2,2Л дизелов двигател
25 N•m
(2,6 kg-m, 19 ft-lb)

10. Почистете и преинсталирайте пробката и
новата шайба. Затегнете здраво пробката с
ключ. Не прилагайте прекален натиск.
Момент на затягане на пробката:

1,6Л и 2,0Л бензинов двигател
30 N•m
(3.10 kg-m, 22 ft-lb)
1,5Л дизелов двигател
20 N•m
(2,1 kg-m, 15 ft-lb)

NDI1622

1,6Л и 2,0Л бензинов двигател

NDI1064

1,5Л дизелов двигател

JVM0427XZ

2,2Л дизелов двигател
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2,2Л дизелов двигател
30 N•m
(3,1 kg-m, 22 ft-lb)

11. Допълнете достатъчноколичествоот препо-
ръчваното двигателно масло. (Вижте “Пре-
поръчителни течности/смазочниматериали
и вместимости” в раздел “9. Техническа ин-
формация”.)

12. Затегнете здраво капачката на масления
филтър.

13. Стартирайте двигателя.

14. Проверете пробката и масления филтър за
признаци за теч. Поправете както е необхо-
димо.

15. Спрете двигателя.

16. Изчакайте поне 15 минути. Проверете ни-
вотонадвигателнотомаслоспоред съответ-
ната процедура. (Вижте “Проверка нивото
на двигателното масло” по-горе в този раз-
дел.) Добавете двигателно масло, ако е не-
обходимо.

След работа

Изхвърлете отпадъчното масло и филтъра по
подходящ начин. Проверете местните разпо-
редби.

ПАЗЕТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА
Незаконно е да се замърсяват каналите, водни-
те пътища и почвата. Използвайте оторизирани
средства за събираненаотпадъци,вкл. граждан-

ски депа и гаражи, които осигуряват приспосо-
бления за изхвърляне на употребявано масло и
маслени филтри. Ако се съмнявате, свържете се
с местните власти за съвет по изхвърлянето.

Разпоредбите, които засягат замърсяването на
околната среда се различават в различните
страни.

ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДА
Източете водата в горивния филтър според гла-
вата за поддръжка, показана в отделната бро-
шура за поддръжка.

Ако предупредителната лампа за вода в горив-
ния филтърm светне, докато двигателя ра-
боти, бързоизточете всичката водаот горивния
филтър.

Горивният филтър се намира на двигателя.
INFINITI препоръчва да се свържете с INFINITI
център или квалифициран сервиз за обслужва-
не.

ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ НА ГОРИВНА
СИСТЕМА

1,5 Л дизелов двигател

Не е необходимо извършването на специални
дейности за обезвъздушаване на системата.

2,2 Л дизелов двигател

След зареждане на празен резервоар,обезвъду-
шете горивната система, като извършите след-
ната процедура:

1. Поставете превключвателя за запалване в
положениеON (ВКЛ) и изчакайте 5 секунди.

2. Поставете превключвателя за запалване е в
положениеOFF (ИЗКЛ).

3. Повторете стъпки 1 и 2 пет или шест пъти.

ГОРИВЕНФИЛТЪР (Модели с
дизелов двигател)
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4. Подайте контакт на двигателя, докато стар-
тира. Не подавайте контакт на двигателя за
по-дългоот 15 секунди.

5. Ако двигателят не стартира, спрете въртене-
тому и се върнете към стъпка 1 по-горе.

Ако двигателя не стартира след извършване на
процедурата по-горе, посетете INFINITI център
или квалифициран сервиз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че ключът за запалване е в положе-
ние OFF (Изкл.). В противен случай, охлажда-
щият вентилатор или двигателя могат да се
включат внезапно.

1. Проверете визуалновсеки ремък за признаци
на необичайноизносване, прорези,протрива-
ния или разхлабване. Ако ремъкът е в лошо
състояние или е хлабав, подменете го или го
регулирайте в INFINITI център или квалифи-
циран сервиз.

2. Проверявайте регулярно ремъците и натяга,
в съответствие с програмата за поддръжка,
която е предоставена в отделната книжка с
гаранционна информация и поддръжка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че двигателят е изключен, а ключа
на запалването е в положение off, и спирачката
при паркиране е напълновдигната.

ВНИМАНИЕ

• Използвайте правилния ключ, за да демон-
тирате запалителните свещи. Неправилен
ключможедаповредизапалителнитесвещи.

• Винаги сменяйте запалителните свещиспре-
поръчаните или с техен еквивалент.

Сменете въздушния филтър съобразно графика
за поддръжкауказан вотделна брошура за под-
дръжка.

Ако е необходима подмяна, свържете се с
INFINITIЦентър или квалифициран сервиз.

ЗАДВИЖВАЩРЕМЪК ЗАПАЛИТЕЛНИ СВЕЩИ (Модели с
бензинов двигател)
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ПРОВЕРКА НА СПИРАЧКАТА ПРИ
ПАРКИРАНЕ
Периодично проверявайте възможностите за
задържане на спирачката при паркиране, като
паркирате на стръменнаклонирестартирате ав-
томобила, катоизползвате самоспирачката при
паркиране. Ако тя не задържа задоволително,
посетете INFINITIцентъриликвалифицирансер-
виз.

ПРОВЕРКА НА ПЕДАЛ НА
СПИРАЧКАТА
Акопедалът на спирачката внезапнопотъне по-
вечеотобичайното, педалът сеусеща като“мек”,
или изглежда, че автомобилът се нуждае от по-
вече време, за да спре, посетете INFINITIцентър
или квалифициран сервиз.

Саморегулиращи спирачки

Вашият автомобил е снабден със саморегулира-
щи спирачки. Саморегулиращите спирачки дис-
ков тип се саморегулират всеки път, когато се
задейства педала на спирачката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Използвайте само нова течност. Стара, вло-
шена или замърсена течност може да повре-
ди спирачната система и системата на съе-
динителя. Използването на неподходяща
течност може да повреди спирачната систе-
ма и за повлияе спирачната способност на
автомобила.

• Почистете капачката на отвора за зарежда-
не, преди да я свалите.

• Течностите за спирачки и съединител са от-
ровни и трябва да се съхраняват внимателно
вобозначени съдове извънобсега на деца.

Проверявайте нивото на течност в резервоара.
Ако нивото на течността е между линиите MIN
➁ и MAX ➀ или предупредителната светлина
за спирачки се включи, добавете течност додос-
тигане наMAX линията.Използвайтеоригинал-
на INFINITI течност за спирачки DOT4+ или ек-
вивалент.Никога не смесвайте различни видове
течности.

Ако често се налага да се долива течност, тряб-
ва да се извърши пълен преглед на системата в
INFINITIцентър или квалифициран сервиз.

ВНИМАНИЕ

• INFINITI препоръчва презареждането и про-
верката на спирачната система и системата
на съединителя да бъде правеноотцентър на
INFINITI или квалифициран сервиз, койтоще
иманеобходимитетечностиитехническипо-
знания.

• Не разливайте течността върху боядисани
повърхности. Това ще повреди боята. Ако
течността бъде разлята, незабавно измийте
повърхността с вода.

NDI1599

Ляв волан (LHD)

NDI1600

Десен волан (RHD)

СПИРАЧКИ ТЕЧНОСТ ЗА СПИРАЧКАИ
СЪЕДИНИТЕЛ
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Свържете се с INFINITI център или квалифици-
ран сервиз, ако се налага проверка или смяна.

ВНИМАНИЕ

• Използвайте самоShell DCT-M1.Несмесвай-
те с други течности.

• Използването на трансмисионна течност
различна от Shell DCT-M1 ще предизвика
влошаване наобщата характеристика науп-
равляемостисроканаексплоатациянатран-
смисията и може да предизвика повреди на
автоматичната трансмисия, която не се по-
криваот гаранцията.

ВСИЧКИМОДЕЛИ
При необходимостот поддръжка сеобърнете за
обслужване към INFINITI център или квалифи-
циран сервиз.

ПОЧИСТВАНЕ
Ако предното или задното стъкло не са почис-
тени, след използване на течност за чистачки
или ако перото на чистачките вибрира при дви-
жение, върху перото или стъклото може да има
вакса или други материали.

Почистете външната страна на предното или
задното стъкло с разтвор за измиване или мек
почистващ препарат. Предното или задното
стъклое чисто, акослед изплакване понегоне се
образуват капчици.

Почистете перата, като ги избършете с парче
плат напоенос разтвор за измиване или мек по-
чистващпрепарат.След това изплакнете перото
с вода.Акопреднотоили заднотостъкловсеоще
не е чисто, след почистване на перата и използ-
ване на чистачките, сменете перата.

ВНИМАНИЕ

• След като сте сменили перото, върнете ра-
мотона чистачката в първоначалнотомупо-
ложение.Впротивен случай томоже да бъде
повреденоприотваряне на предния капак.

• Уверете се, че перото на чистачката влиза в
контакт със стъклото.Впротивен случай,ра-
мотоможедасеповредиотналяганетонавя-
търа.

• Неотваряйте предния капак, когатопредни-
те чистачки са в позиция за обслужване, за-
щототе могат да повредят боята на предния
капак.

ТЕЧНОСТ ЗААВТОМАТИЧНАТА
ТРАНСМИСИЯ (ATF)

ФИЛТРИРАЩЕЛЕМЕНТ НА
ВЪЗДУШЕНФИЛТЪР

ПЕРАНА ЧИСТАЧКА
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• Извадетеключаотзапалването,предидаза-
почнете работа почистачките.

СМЯНА НА ПРЕДНИ ЧИСТАЧКИ

Сваляне на перото на чистачката.

1. Повдигнете рамото на чистачката от предно-
то стъкло.

2. Натиснетеидватаосвобождаващиклипса➁.

3. Преместете перотона чистачката➀ попосо-
ка на стрелката ➂ извън рамото на чистач-
ката➃.

4. Отстранете рамотона чистачката➀ попосо-
ка на стрелката➄.

Поставяне на перо на чистачката.

1. Разположете новото перо на чистачката➀ с
жлеба➅ върху зъба➄.

2. Преместете перотона чистачката➀ попосо-
ка на стрелката ➂ върху рамото на чистач-
ката, докатофиксиращите клипсове➁щрак-
нат в скобата➃.

3. Уверете се, че перото на чистачката➀ е лег-
нало правилно.

4. Върнете рамотона чистачкатаобратновърху
предното стъкло.

NDI1586

NDI1587
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СМЯНА НА ЧИСТАЧКА НА ЗАДНО
СТЪКЛО

Сваляне на перото на чистачката.

1. Дръпнете рамото на чистачката➃ от задния
прозорец.

2. Натиснетеидватаосвобождаващиклипса➁.

3. Преместете перотона чистачката➀ попосо-
ка на стрелката ➂ извън рамото на чистач-
ката➃.

4. Отстранете рамотона чистачката➀ попосо-
ка на стрелката➄.

Поставяне на перо на чистачката.

1. Разположете новото перо на чистачката➀ с
жлеба➅ върху зъба➄.

2. Преместете перотона чистачката➀ попосо-
ка на стрелката ➂ върху рамото на чистач-
ката, докатофиксиращите клипсове➁щрак-
нат в скобата➃.

3. Уверете се, че перото на чистачката➀ е лег-
нало правилно.

4. Върнете рамотона чистачкатаобратновърху
задното стъкло.

ДЮЗА ЗА ИЗМИВАНЕ НА ПРЕДНО
СТЪКЛО

Ако полирате повърхността на предния капак с
вакса, внимавайте тя да не попадне в дюзите на
уредбата за миенеjA . Това може да причини за-
пушване или неправилна работа наустройствотоза

NDI1588

NDI1589

NDI892Z
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измиване на предното стъкло. Ако в дюзата попад-
не восък, трябва да я отпушите с игла или малък
остър предметjB .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Антифризът е токсичен и трябва да се съхраня-
ва в подходящи за целта контейнери и да е да-
лечот достъпа на деца.

Добавете течност, когато предупредителната
лампа за нисконивона течността за измиване се
появи на автомобилния информационен дис-
плей.

За по-добро почистване към водата добавете
измиващ препарат. През зимния сезон към теч-
ността за измиване антифризна течност. При
приготвянетона разтвора спазвайте инструкци-
ите на производителя.

ВНИМАНИЕ

• Не смесвайтеохладителната течност за про-
зорцитесантифризнасмес.Товаможедадо-
веде доповреда на боята.

• Винаги използвайте течност за измиване на
прозорци, препоръчванаот INFINITI.

NDI1601

ТЕЧНОСТ ЗАИЗМИВАНЕНА
ПРОЗОРЦИ

Поддръжка и направи сам 8-19



АКУМУЛАТОР НА АВТОМОБИЛ

• Поддържайте повърхността на акумулатора
чиста и суха. Корозията трябва да бъде по-
чиствана с разтворот готварска сода и вода.

• Уверете се, че клемните връзки са чисти и
здраво затегнати.

• Акоавтомобилът не се използва за повечеот
30 дни, разкачете отрицателния клемен ка-
бел “−”, за да предотвратите разреждането
на акумулатора.

• Ако е необходима смяна или проверка на
акумулатора, свържете се с INFINITI център
или квалифициран сервиз.

Предупредителни символи за
акумулатора m ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

➀ m
Не пушете
Без открити
пламъци
Без искри

Никога не пушете около акумулатора. Никога не излагайте акумулатора на
открит пламък или електрически искри.

➁ m Защитете очите
Третирайте акумулатора внимателно. Винаги носете защитниочила за
защита от експлозия на киселината в акумулатора.

➂ m
Съхранявайте
далеч от деца

Никога не позволявайте деца да боравят с акумулатора. Съхранявайте
акумулатора далеч от деца.

➃ m
Акумулаторна
киселина

Не позволявайте акумулаторната течност да влиза в контакт с кожата,
очите, тъкани или боядисани повърхности. След боравене с акумулатора
или с капачката му, незабавноизмийте внимателноръцете си. Ако
акумулаторна течност попадне в очите ви или върху кожата или дрехите ви,
измийте обилно с вода незабавно за поне 15 минути и незабавно потърсете
лекарска помощ. Акумулаторната течност е киселина. Акоакумулаторната
течност попадне в очите ви или върху кожата, тя може да причини загуба на
зрението или изгаряне.

➄ m
Имайте предвид
експлоатацион-
ните инструкции

Преди работа с акумулатора, прочетете внимателноинструкциите, за да
осигурите правилното и безопасноборавене с него.

➅ m Експлозивен газ Водородният газ, генериранот акумулаторната течност е експлозивен.

АКУМУЛАТОР
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Достъп до акумулатора на автомобила

Акумулаторът на автомобила се съхранява под
капак.За даотстраните капака за достъп доаку-
мулатора:

1. Разединете кабела заосвобождаване на пре-
ден капак➀ и всички други кабелиот капака
на акумулатора.

2. Хванете здравогорния капак на акумулатора
и го плъзнете към предната част на автомо-
била➁ и нагоре➂.

3. Повдигнете капака нагоре и го махнете от
акумулатора.

ЗАБЕЛЕЖКА

При поставянето на капака на акумулатора, не
забравяйте да свържете кабелите в оригинал-
ните им позиции.

Акумулатор без поддръжка

Не е необходимода проверявате нивотона теч-
ността на акумулатор без поддръжка. Но
INFINITIпрепоръчва регулярната визуална про-
верка на състоянието на зеления индикатор
jA (където е поставен). Ако той не се вижда, сме-
нете акумулатора възможнонай-скоро.

Процедура на повторна инициализация
след повторно свързване на
акумулатора

Ако кабелите на акумулатора са били откачени,
проверете слените елементи:

• Настройки на часовника (къдетое поставен).
За подробности, вижте “Часовник” в раздел
“2. Прибори и средства за управление” или
отделно доставеното Ръководство за прите-
жателя на навигационната система.

• Пренастройте желаните радио станции към
предварително зададените бутони за стан-
ции.

Модели със система стоп/старт

• Уверете се, че монтираният акумулатор е
специален акумулатор, който е подобрен по
отношение на капацитета си за заряд-разряд
и експлоатационен живот. Избягвайте из-
ползването на друг тип акумулатор за стоп/
старт системата, защото това може да при-
чини влошаване на акумулатора или повреда
на система Стоп/Старт. Препоръчва се по-
ставянето на оригинален акумулатор
INFINITI. За повече информация се свържете
с NFINITIцентър или квалифициран сервиз.

• Ако клемата на акумулатора бъде разедине-
на (за смяна на акумулатора и др.) и след то-
ва бъде съединена отново, може да има из-
вестно забавяне преди реактивирането на
системата стоп/старт.

NDI1590

NDI920Z
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СТАРТИРАНЕ С КАБЕЛИ ОТ
ВЪНШЕН ИЗТОЧНИК
Ако е необходимо стартиране с външен източ-
ник, вижте “Стартиране с кабели от външен
източник” в раздел “6. В случай на авария”. Ако
двигателят не стартира чрез външен източник,
може да е необходима смяна на акумулатора.
Свържете се с INFINITI Център или квалифици-
ран сервиз.

СМЯНА НА БАТЕРИЯ НА
ВГРАДЕНОДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ/ИНТЕЛИГЕНТЕН
КЛЮЧ
ВНИМАНИЕ

• Внимавайте да не докоснете платка или кле-
ма на батерия.

Неправилно изхвърления акумулатор може
да навреди на околната среда. Винаги спаз-
вайтеместните разпоредби за изхвърляне на
батерии.

• Вграденотодистанционноуправление/инте-
лигентенключеводоустойчив,ноакотойбъ-
де намокрен, подсушете гонезабавно, дока-
то като изсъхне изцяло. За смяна на батери-
ята, внимателно отворете вграденото
дистанционно управление/интелигентен
ключ, в последователността, показана на
илюстрацията.

• Присмянанабатерията,непозволявайтепо-
падането на прах или масло във вграденото
дистанционно управление/интелигентен
ключ.

INFINITIпрепоръчва акумулаторът да бъде сме-
нянотцентърна INFINITIиликвалифициран сер-
виз

Проверка на батерията

Натиснете бутонm (ЗАКЛЮЧВАНЕ) или бу-
тонm (ОТКЛЮЧВАНЕ).

Батерията работи добре, ако лампата за про-
верка на батерията➀ светне за кратко.

Батерията е изтощена, аколампата за проверка
на батерията ➀ не светне за кратко. Сменете
батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА

• Акопроверката на батерията на ключа бъде
извършена в рамките на обхвата на приема-
не на автомобила, натискането на бутони

m (ЗАКЛЮЧВАНЕ) илиm (ОТКЛЮЧ-
ВАНЕ) заключва илиотключва автомобила.

• Можете да получите акумулатор от център
на INFINITI или квалифициран сервиз.

Смяна на батерията

Необходима ви еCR 2025 3 V клетъчна батерия.

1. Извадете аварийния елементот ключа (вижте
“Елемент авариен ключ” в раздел “3.Провер-
ки и регулиране преди шофиране”)

2. Натиснете аварийния елемент➁ в отвора на
ключа, попосока на стрелката, докатокапач-
ката на батерията ➀ се отвори. Когато пра-
вите това, не дръжте капачката➀ затворена.

3. Отстранете капачката на батерията➀.

NPA1474 NPA1472
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4. Чукнете няколкопъти ключа върхудланта си,
докато батерията➀ падне.

ВНИМАНИЕ

Винаги дръжте батерията за ръбовете.Акохва-
нете батерията в точките за контакт, батерията
ще бъде изтощена сериозно.

5. Поставете новата батерия, като положител-
натаистрана гледанапред.Използвайтекър-
па без власинки за това.

6. Уверете се, че повърхността на батерията е
без власинки, грес или друго замърсяване.

7. Вмъкнете предните зъбчета на капачката на
батерията➀ и след това я натиснете, за да се
затвори.

8. Вмъкнете аварийния елемент в ключа (вижте
“Елемент авариен ключ” в раздел “3.Провер-
ки и регулиране преди шофиране”).

9. Проверете функцията на всички бутони на
ключа спрямоавтомобила.

Акоимате нуждаот помощ за смяната на акуму-
латора,обърнете секъм INFINITIцентъриликва-
лифициран сервиз.

ТИПОВЕ ГУМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако извършите манипулация, свържете чрез
мост или смените изгорял предпазител с пред-
пазител с по-висок ампераж, електрическите
кабели могат да бъдат претоварени. Това може
дапредизвикапожар.Имаопасностотинцидент
и травма.

Изгорелите предпазители трябва да бъдат сме-
нениспредпазителисъс същитепараметри,кои-
то можете да разпознаете поцвета и номинала.
Номиналите на предпазителите са описани в
таблицата за разпределение на предпазители-
те.

Ако и ново поставеният предпазител изгори,
проследете и отстранете причината в център на
INFINITI или квалифициран сервиз.

ВНИМАНИЕ

• Използвайте само предпазители, които са
одобрени за автомобили INFINITI, и коитоса
с коректен номинал за системата, за коятосе
отнасят. Използвайте само предпазители,
маркирани с “S”. В противен случай може да
бъдат повредени компоненти или системи.

• Никога не използвайте предпазител с по-ви-
сок или по-нисък амперажотобозначения на
капака на кутията с предпазителите.

NPA1473 SPA0784Z
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Предпазителите във вашия автомобил прекъс-
ват дефектни вериги. акодаден предпазител из-
гори, всички компоненти във веригата и техните
функции няма да работят.

ПРЕДИДА СМЕНИТЕ
ПРЕДПАЗИТЕЛ

• Подсигурете автомобила срещу приплъзва-
не.

• Изключете електрическите консуматори.
• Махнете ключа от ключалката на запалва-
нето.

Предпазителите са разположени в различни ку-
тии с предпазители:

• Кутия с предпазители в двигателното отде-
ление, лявата страна на автомобила, гледа-
нопопосока на движението.

• Кутия с предпазители в пространството за
краката на пътника отпред.

Таблицата за разпределение на предпазителите
се намира в кутията с предпазители, разполо-
жена в пространството за краката на пътника
отпред.

ДВИГАТЕЛЕН ОТСЕК И
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАГАЖ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато капакът бъде отворен и чистачките ра-
ботят, можете да бъдете наранени от съедине-
нията на чистачките.Имаопасностот травма.

Винаги изключвайте чистачките на предното
стъкло, преди даотворите капака.

ВНИМАНИЕ

• Уверете се, че в кутията с предпазители не
може да попадне влага, когатокапакът еот-
ворен.

• При затваряне на капака се уверете, че той е
легнал добре върху кутията с предпазители.
Проникванетона влага или замърсяване мо-
же да влоши работата на предпазителите

1. Отворете предния капак

2. Отстранете влагатаот кутията с предпазите-
ли чрез суха кърпа

3. Заотваряне:отворете щипки➁.

4. Повдигнете капака➀ по посока на стрелка-
та и го свалете.

NDI1591
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За затваряне:

1. Проверете далиуплътнениетое разположено
добре в капака➀.

2. Поставете капака ➀ отзад в отворите ➂ на
кутията за предпазители.

3. Бутнете капака➀ надолу.

4. Захванете щипките върху кутията за предпа-
зители и затворете

5. Затворете предния капак.

ВНИМАНИЕ

Никога не използвайте предпазител с по-висок
или по-нисък амперажотобозначения на капа-
ка на кутията с предпазителите. Това може да
повреди електрическата система или да пре-
дизвика пожар.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЦИТЕ
ВНИМАНИЕ

• Никога не използвайте предпазител с по-ви-
сок или по-нисък амперажотобозначения на
капака на кутията с предпазителите. Това
може да повреди електрическата система
или да предизвика пожар.

• Уверете се, че в кутията с предпазители не
може да попадне влага, когатокапакът еот-
ворен.

• При затваряне на капака се уверете, че той е
легнал добре върху кутията с предпазители.
Проникванетона влага или замърсяване мо-
же да влоши работата на предпазителите

Заотваряне:

1. Отворете предната врата на пътника.

2. Отстранете стелките.

3. Дръпнете перфорираното подово покритие
➀ в посока на стрелката.

NDI1592

NDI1593
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4. За да освободите капака ➂, натиснете за-
държащата скоба➁.

5. Повдигнете капака➂попосока на стрелката
до скобата.

6. Свалете капака➂ напред.

ЗАБЕЛЕЖКА

Таблицата за разпределение на предпазители-
те➃ е разположена в дясната, долна страна на
капака➂.

За затваряне:

1. Вмъкнете капака➂ в лявата страна на кути-
ята за предпазители, във фиксатора. Капакът
➂ зацепва във фиксаторите.

2. Бутнете капака➂ докаточуете скобите➁ да
щракнат.

3. Върнете обратно перфорираното подово по-
критие➀.

4. Поставете стелките.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЛАМПИ

➀ Светлина на страничен мигач

➁ Интериорна светлина/Лампи за разчитане
на карта (където са поставени)

➂ Дневни светлини и странични светлини, и
сигнал за завиване (където са поставени)

➃ Предни къси/дълги светлини

NDI1594

NDI1625

Местоположение на лампи

СВЕТЛИНИ
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➄ Предни дълги светлини или сигнал за
завиване

➅ Светлина за завиване (където е поставено)

➆ Преден фар за мъгла (където са поставени)

➇ Дневни светлини и странични светлини

➈ Осветление на мястото за краката (където е
поставено)

➉ Интериорноосветление (където е
поставено)

j11 Високомонтирана стоп светлина

j12 Осветление на табелата с номера

j13 Заден фар за мъгла и светлина за заден ход

j14 Светлина при спиране

j15 Мигач

j16 Задна стоп светлина

Преден светлинен блок

Халогенен тип:

➀ Мигач

➁ Дневни светлини и странични светлини

➂ Предни халогенни къси/дълги
прожекторни светлини

➃ Страничен габарит (където е поставен)

➄ Отражател (където е поставен)

➅ Дневни светлини и странични светлини

LED тип:

➀ Светлина при завиване

➁ Допълнителен преден фар за дълги
светлини

➂ Дневни светлини и странични светлини, и
сигнал за завиване

➃ Предни дълги/къси LED прожекторни
светлини и система за приспособимо
предноосветление (където е поставено)

➄ Страничен габарит (където е поставен)

➅ Отражател (където е поставен)

➆ Дневни светлини и странични светлини

NDI1613

Халогенен тип

NDI1614

LED тип
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Заден светлинен блок

➀ Задна стоп светлина

➁ Мигач

➂ Светлина при спиране

➃ Задна стоп светлина

➄ Светлина за заден ход

➅ Заден фар за мъгла (самоот страната на
водача)

СМЯНА НА КРУШКИ

LED светлини (където са поставени)

LED предните фарове са от прожекторен тип,
койтоизползваLEDмодул без части, изискващи
обслужване. Тези и другите LED лампи трябва
да бъдат сменяни в INFINITI център или квали-
фициран сервиз.

ВНИМАНИЕ

• За да предотвратите риска от електрически
удар, никога не се опитвайте да модифици-
рате или разглобявате възела на предните
LEDфарове.

• Ако е необходима подмяна на LED лампите,
свържете се с INFINITI център или квалифи-
циран сервиз.

Смяна на крушка на халогенен фар

ВНИМАНИЕ

• В крушката е запечатан халогенен газ под
високо налягане. Крушката може да се счу-
пи, ако опаковката й бъде надраскана или
акокрушката бъде изпусната.

• Докатодържите крушката,НЕДОКОСВАЙ-
ТЕ СТЪКЛЕНАТАОПАКОВКА.

• Използвайте същия брой и мощност, както
оригиналнопоставените.

• След смяна на крушка обикновено не се из-
исква регулиране. Когато е необходимо ре-
гулиране нафаровете, свържете се с INFINITI
център или квалифициран сервиз.

• Не оставяйте крушката извън фаровия ре-
флектор задълъг периодот време, тъй катов
тялотонафарамогатдапроникнатпрах,вла-
га илипушекидаповлияят върхудействието
на фара.

Монтаж/демонтаж на капака за достъп върху
свода на колелото:

Трябвададемонтирате капакаот своданапред-
нотоколело, преди да можете да смените круш-
ката на халогенния фар.

За демонтаж: изключете светлините, завъртете
кормилототака, че гумата зад фара, койтотряб-
ва да достигнете, да сочи навътре.Плъзнете ка-
пака➀ нагоре и гоотстранете.

Замонтаж: вмъкнетеотновокапака➀ и гоплъз-
нете надолу, докато се фиксира.

Фарът е a полу-прожекторен, насочен тип свет-
лина, койтоизползва подменяеми крушки зафа-
рове (халогенни). Крушките могат да бъдат под-
менени от вътрешността на двигателния отсек
без отстраняване на целия фар.

Акоимате нуждаот помощ за смяната на круш-
ки, обърнете се към INFINITI център или квали-
фициран сервиз.

NDI1615 NDI1626
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Смяна на крушките на предния фар за
къси/дълги светлини:

1. Отворете капака. За подробности, вижте
“Освобождаване на капак” в раздел “3. Про-
верки и регулиране преди шофиране”.

2. Разкачетеотрицателната клема (−) на акуму-
латора.

3. Демонтирайте съответния капак за достъпот
свода на колелото.

4. Завъртете капака на корпуса ➀ по посока
обратна на часовниковата стрелка и го от-
странете.

5. Завъртете стойката на крушката➁ по посо-
ка обратна на часовниковата стрелка и я из-
дърпайте

6. Извадете крушката на предния фар от стой-
ката на крушка➁.

7. Вмъкнете новата крушка в стойката за круш-
ка➁.

8. Поставете стойката за крушка➁ и я завър-
тете по посока на часовниковата стрелка.

9. Натиснете капака на корпуса ➀ и го завър-
тете надясно.

10. Поставете отново капака в свода на пред-
ното колело

11. Свържете отново отрицателния кабел на
акумулатора (—) и затворете предния капак.

ЗАБЕЛЕЖКА

Временновъввътрешносттаналещитенавънш-
ните светлиниможеда сеобразува конденз, при
дъжд или при измиване на колата. Замъглява-
нетосе предизвикваот температурната разлика
между вътрешната и външната част на лещите.
Това не е повреда. Ако видите големи капки,
свържете се с INFINITI център или квалифици-
ран сервиз.

Смяна на крушка на преден фар (само
за система, която не е LED)

1. Отворете капака. За подробности, вижте
“Освобождаване на капак” в раздел “3. Про-
верки и регулиране преди шофиране”.

2. Разкачетеотрицателната клема (−) на акуму-
латора.

3. Завъртете капака на корпуса➀попосокаоб-
ратна на часовниковата стрелка и гоотстра-
нете.

4. Завъртете стойката на крушката➁ по посо-
ка обратна на часовниковата стрелка и я из-
дърпайте

5. Извадете крушката на предния фар от стой-
ката на крушка➁.

6. Вмъкнете новата крушка в стойката за круш-
ка➁.

7. Поставете стойката за крушка ➁ и я завър-
тете по посока на часовниковата стрелка.

8. Натиснете капака на корпуса ➀ и го завър-
тете надясно.

9. Свържетеотновоотрицателния кабел на аку-
мулатора (—) и затворете предния капак.

NDI1611

NDI1612
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ВЪНШНИ СВЕТЛИНИ
Позиция Мощност (W)

Преден комбиниран фар

Преден фар (къси и дълги
светлини: типH9)

14/28

Преден фар (къси или дълги
светлини: LED тип, където е
поставен) *1

Светодиод

Предни светлини за
завиване (с халогенни
фарове)

24

Предни мигачи (LED тип,
където са поставени) *1

Светодиод

Предни габаритни светлини
*1

Светодиод

Светлини за дневно
шофиране *1

Светодиод

Преден фар за мъгла *1 Светодиод

Странична светлина за
завиване *1

Светодиод

Светлиниотдолу *1 Светодиод

Заден комбиниран фар

Светлина за сигнал за
завиване*1

Светодиод

Стоп/габаритна светлина
*1

Светодиод

Светлина за заден ход *1

Светлина за заден ход *1

Светлина при спиране *1 Светодиод

Високомонтирана стоп
светлина *1

Светодиод

Осветление на табелата с
номера *1

Светодиод

*1: Ако е необходима подмяна, свържете се с
INFINITIЦентър или квалифициран сервиз.

ИНТЕРИОРНИ ЛАМПИ
Позиция Мощност

(W)

Интериорна светлина/Лампи за
разчитане на карта (където са
поставени)
Светлина за зона за краката (където е
поставена)

5
3

Светлина за четене (задна)
Интериорна светлина – задна (където е
поставена)

5
5

Светлина за четене – задна (където е
поставена)

8

Светлина за багажноотделение (където
е поставена)

5

В случай на спукване на гума, вижте “Спукана
гума” в раздел “6. В случай на авария”.

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS)
Системата за наблюдение налягането в гумите
(TPMS) наблюдава наляганетов гумите на всич-
ки гуми.Когатопредупредителнаталампа зани-
сконалягане в гума светне, товаозначава, че на-
ляганетов еднаилиповечеот гумите е спаднало.

СистематаTPMSще се активира самокогатоав-
томобилът е вдвижение със скорост над25 км/ч
(16 MPH). Освен това тази система може да не
открие внезапен спад на налягането на гумата
(например спукване на гума по време на шофи-
ране).

За повече подробности относно TPMS, вижте
“Система за наблюдение налягането в гумите
(TPMS)” в раздел “5. Стартиране и шофиране”.

НАЛЯГАНЕ ЗА НАДУВАНЕ НА
ГУМИ
Периодично проверявайте налягането в гумите.
Неточнотоналягане в гума може да повлияе не-
благоприятно на управлението на автомобила.
Наляганетов гумите трябва да се проверява, ко-
гатогумите саСТУДЕНИ (COLD). Гумите се смя-
тат да СТУДЕНИ (COLD) след катоавтомобилът
е бил паркиран за повече от 3 часа, или е каран
по-малкоот 1,6 км (1 миля). Стойностите на на-
лягането в СТУДЕНАТА гума са посочени на
стикера с информация за гумите.

ГУМИИДЖАНТИ
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Недостатъчното налягане може да доведе до
прегряване на гумата и вероятно вътрешна по-
вреда.При високи скорости, това може да дове-
де доразслоение на протектора на гумата и до-
ри допръсване на гумата.

ТИПОВЕ ГУМИ
ВНИМАНИЕ

При смяна на подмяна на гуми се уверете, че
всичките четири колела са от еднакъв тип (та-
къв тип е летни, всесезонни или за сняг) и кон-
струкция. В INFINITI център може би ще могат
да ви помогнат с информация относно типа на
гумите,размера им, скоростния индекс и налич-
ностите.

Подменените гуми може да имат различен ско-
ростен индекс от този на фабрично поставените
и може да не съвпаднат с потенциалната макси-
мална скорост на автомобила.Никога не надви-
шавайте максималния скоростен индекс на гу-
мите.

Всесезонни гуми

INFINITIопределя всесезонни гуми за някой мо-
дели за предоставяне на добра работа през ця-
лата година, включително при заснежени и за-
ледени условия. Всесезонните гуми се иденти-
фицират с ALL SEASON и/или M&S върху
страничната част на гумата. Гумите за сняг имат
по-добро сцепление върху сняг, отколкото все-
сезонните гуми и може да са по-подходящи за
някоиобласти.

Летни гуми

INFINITI определя летни гуми за някои модели
за предоставяне на добра работа при сухи пъти-
ща. Експлоатационните качества на летните гу-
ми силносе намалява при сняг или лед. Летните
гуминяматиндексзасцеплениеM&Sвърхустра-
ната на гумата.

Акопланирате дашофирате автомобила в снеж-
ни и заледени условия, INFINITI препоръчва да
използвате гуми за сняг или всесезонни.

Гуми за сняг

Ако са необходими гуми за сняг, тогава е необ-
ходимо да изберете гуми, еквивалентни на раз-
мера и индекса за натоварване наоригиналните
гуми. Аконе направите това може да повлияете
неблагоприятно на сигурността и шофирането
на автомобила.

Катоцяло, гумите за сняг имат по-нисък скорос-
тен индекс в сравнение с този на оригиналните
гуми и той може да не съвпадне с потенциал-
ната максимална скорост на автомобила.Нико-
га не надвишавайте максималния скоростен ин-
декс на гумите. Ако монтирате гуми за сняг, те
трябва да бъдат със същия размер, марка, кон-
струкция и шарка на четирите колела.

За допълнително сцепление на заледени пъти-
щамогат да се използват гуми сшипове.Все пак
някои държави и провинции забраняват използ-
ването на такива гуми. Проверете местните и
областните закони преди да сложите гуми с ши-
пове.Способността на гумите сшипове да се за-

държат и да зацепват на мокри и сухи повърхно-
сти може да бъде по-лошаот тази на гумите без
шипове.

Модели със задвижване на четирите
колела (4WD)

ВНИМАНИЕ

• Винаги използвайте гумиот един и същи тип,
размер, марка, конструкция (диагонални, с
диагонални шевове и ремък или радиални) и
сходимост на всички четири колела. Ако не
направите това може да, то може да доведе
до разлика в големината на гумите отпред и
отзад, коетоще причини бързо износване на
гумите и може да повреди трансмисията,
предавателната кутия и предавките на ди-
ференциала.

• ИзползвайтеСАМОрезервни гуми специфи-
цирани за модели 4WD.

Ако една от гумите бъде износена се препоръч-
ва да бъдат сменени всичките четири гуми с та-
кива, които имат еднакъв размер, марка, кон-
струкция и шарка. Налягането на гумите и съ-
осността на колелата трябва да бъде
коригирано при необходимост. Свържете се с
INFINITIЦентър или квалифициран сервиз.
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ВЕРИГИ ЗА СНЯГ
Използването на вериги за сняг може да е заб-
ранено в някои области. Проверете местните и
областните разпоредби преди да сложите вери-
ги за сняг. Когатомонтирате вериги за сняг, уве-
рете се, че те са с правилния размер за гумите на
автомобила и са монтирани съобразноинструк-
циите на производителя на веригите.

Използвайте обтегачи на вериги, за да осигури-
те здраво затягане, когато се препоръчват от
производителите на вериги. Свободните край-
ните връзки на веригите за сняг трябва да бъдат
затегнатиилисвалени, задасепредотвративъз-
можността за повреда в следствие на радиално
биене в калниците или долната част на шасито.
Акои възможноизбягвайте пълнотонатоварва-
ненаавтомобилапришофиране свериги за сняг.
Освен това шофирайте с намалена скорост. В
противен случай автомобилът ви може да бъде
повреден и/или науправлениетона автомобила
и на характеристиките му може да бъде повли-
яноотрицателно.

Веригите за сняг трябва да бъдатмонтирани са-
мона предните колела, не и на задните.

Никога не монтирайте вериги за сняг на резерв-
на гума тип T (САМО ЗА ВРЕМЕННА УПОТРЕ-
БА).

Не шофирайте с вериги за сняг на павирани пъ-
тища, които не са заснежени.Шофирането с ве-
риги за сняг в такива условия може да причини
повреда на различни механизми на автомобила
или претоварване.

РЕДУВАНЕ НА ГУМИ

INFINITI препоръчва гумите да се редуват на
всеки 5 000 км (3 000 мили) за модели със зад-
вижване на четири колела (4WD), на всеки
10 000 км (6 000 мили) за модели със задвиж-
ване на две колела (2WD). Все пак, времето за
завъртане на гумите може да варира в зависи-
мост от навиците ви при шофиране и условията
на повърхността на пътя. За подробности, ви-
жте “Спукана гума” в раздел “6. В случай на ава-
рия” за подмяната на гумите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• След редуване на гуми, регулирайте наляга-
нето.

• Неправилен избор на гуми, поставяне, грижа
или поддръжка може да повлияе на сигур-
ността на автомобила с рискот инцидент или
нараняване. Ако се колебаете, свържете се с
INFINITIцентър или производителя на гуми-
те.

Система за наблюдение налягането в
гумите (TPMS)

След като гумите са били разменени, TPMS
трябва да бъде нулирана. За подробности от-
носно процедурата за нулиране вижте “Система
за наблюдение налягането в гумите (TPMS)” в
раздел “5. Стартиране и шофиране”.

ИЗНОСВАНЕ И ПОВРЕДА НА ГУМА

➀ : Индикатор за износване

➁ :Маркировка за местоположение на
индикатор за износване

Гумите трябва периодично да бъдат проверя-
вани за износване и напукване, подутини или
набити предмети в грайфера. Ако бъде открито
износване, напуквания, подутини или дълбоки
нарязвания, гумата трябва да бъде сменена не-
забавно.

SDI1662Z

SDI1663Z
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Оригиналните гуми имат вграден индикатор за
износване на грайфера. Когато този индикатор
стане видим, гумата трябва да бъде сменена.

Неправилнотообслужване на гума може да до-
веде до сериозни наранявания. Ако е необходи-
мода се ремонтира гума, свържете се с INFINITI
център или квалифициран сервиз.

ВЪЗРАСТ НА ГУМА
Никога не използвайте гуми по-стари от шест
години независимоот времето, през коетоса би-
ли използвани или не.

Гумите се разлагат с времето, както и с употре-
бата на автомобила. Проверявайте редовно гу-
мите и ги балансирайте в сервиз или ако пред-
почитате, в INFINITI център или квалифициран
сервиз.

СМЯНА НА ГУМИ ИДЖАНТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не монтирайте деформирани джанти или гуми
дори те да са били ремонтирани.Такиваджанти
или гуми може да имат структурни повреди и
може да сеотслабнат и без износване.

Когатосменяте гума, използвайте такава със съ-
щия размер, скоростен индекс и капацитет за
натоварване, като на оригиналните гуми. (Виж
“Джанти и гуми” в раздел “9. Техническа инфор-
мация” за препоръчвани гуми и размери.) Из-
ползването на други, различни от посочените
препоръчителни гуми илиупотребата на комби-

нация от различни марки, конструкция (диаго-
нални, с диагонални и ремъци или радиални),
или шарка на грайфера може да повлияе нега-
тивнона возенето, спирането,шофирането, път-
ния просвет, разстояниетоот гумите дошасито,
луфтовете на веригите за сняг, Системата за на-
блюдение налягането на гумите(TPMS) (където
е поставена), калибровката на скоростомера,
насочването на фаровете и височината на бро-
нята. Някоиот горните ефекти може да доведат
до сериозни наранявания.

Ако джантите бъдат сменени по някаква при-
чина, винаги сменяйте с джанти, които имат съ-
щияофсет.Джантите с различен офсет могат да
причинят бързо износване на гумите, възможно
снижаване на характеристиките нашофиране на
автомобила и/или да причинят смущения в спи-
рачните дискове/барабани. Такова влияние мо-
же да доведе до намаляване ефикасността на
спиране и/или бързо износване на спирачните
накладки/обувки.

Потвърдете следното за TPMS:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Когатоемонтирана резервна гума или е сме-
нена джанта, TPMS няма да функционира и
предупредителната лампа за нисконалягане
на гума ще премигва за 1 минута. След 1 ми-
нуталампатащеостане включена.Свържете
се с INFINITI център или квалифициран сер-
виз възможно най-скоро за смяна на гумата
и/или зануляване на системата.

• Смяната на гуми с такива, коитоне са специ-
фицирани от INFINITI може да доведе до не-
правилна работа на TPMS.

БАЛАНСНА КОЛЕЛА
Не балансираните колела може да повлияят на
шофиранетона автомобила и живота на гумите.
Дори при регулярна употреба, колелата може
да бъдат дебалансирани. Етозащо, те трябва да
бъдат балансирани, когато е необходимо.

СПЕШЕН КОМПЛЕКТ ЗА
ПОПРАВКА НА СПУКАНА ГУМА
(където е поставен)

Спешният комплект за поправка на спукана гу-
ма се предлага с автомобила независимоот ре-
зервната гума. Китът за ремонт трябва да се из-
ползва самоза временнопоправяне на малкопо
размер спукване на гума. След използване на
комплекта за ремонт, потърсете INFINITIцентър
или квалифициран сервиз възможно най-бързо,
за да се провери гумата и да се ремонтира/сме-
ни.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте комплекта за спешен ремонт на
спукана гума в следните случаи. Свържете се с
INFINITIцентър или квалифициран сервиз, или с
екип на професионална пътна помощ.

• Когато срокът на годност на уплътнителния
материал е изтекъл (указан на етикета, при-
крепен към бутилката с уплътнителен мате-
риал)
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• Когато срязването или дупката е приблизи-
телно4 мм или повече.

• Когатостраната на гумата е повредена.
• Когато автомобилът е бил управляван със
значителна загуба на въздух в гумата.

• Когато гумата е изцяло изместена навътре
или навънот джантата.

• Когатоджантата е повредена.
• Когатоса спукани две или повече гуми.

Виж “Спукана гума” в раздел “6.В случай на ава-
рия” за повече подробности.

8-34 Поддръжка и направи сам



9 Техническа информацияТехническа информация

Препоръчителни течности/смазочни
материали и вместимости .............................................. 9-2
Информация за горивото ......................................... 9-5
Препоръчителен вискозитетен номер по
SAE................................................................................... 9-6
Хладилен агент на климатичната система и
смазочен материал..................................................... 9-6

Двигател ............................................................................... 9-8
Джанти и гуми .................................................................... 9-9
Размери ................................................................................ 9-9
Пътуване или регистриране в друга страна............. 9-10
Идентификация на автомобил...................................... 9-10
Етикет с идентификационен/
сертификационен номер на автомобила
(където е поставен) ..................................................... 9-10

Табела с идентификационен номер на
автомобила (VIN) ........................................................ 9-11
Идентификационен номер на автомобила
(VIN) ................................................................................. 9-11
Сериен номер на двигател....................................... 9-11
Табела за гума ............................................................. 9-11
Стикер със спецификациите на климатика........ 9-12

Монтаж на радио честотен предавател .................... 9-12
Номер за радиоодобрение и информация ............... 9-13
Радио честотноодобрение ...................................... 9-13
Интелигентна или дистанционна система
без ключ.......................................................................... 9-14
Система за наблюдение налягането в
гумите (TPMS) (Предавател) ................................... 9-16



Следните вместимости са приблизителни. Действителните количества при зареждане може да се различават незначително. Когато зареждате, след-
вайте процедурите, указани в Раздел “8. Поддръжка и направи сам”, за да установите точният капацитет на зареждане.

Тип течност Вместимост (приблизителна)

Препоръчвани Течности/Смазочни материалиМетрични
мерни
единици

Мерна
единица
САЩ

Имперски
мерни
единици

Гориво
50 Л

(4WD: 56
Л)

13,2 gal
(4WD:

14,8 gal)

11 gal
(4WD: 12,3

gal)
– Вижте “Информация за горивото” по-долу в този раздел.

Двигателномасло (*) Приблизителните вместимости, които са изброени са за зареждане по време на смяната на
масло. *: За повече информация, вижте “Смяна на двигателнотомясто и масления филтър” в
раздел “8. Поддръжка и направи сам”.
1,6 Л и 2,0 Л бензинов двигател:
– Оригиналнодвигателномасло INFINITI, вискозитет SAE 0W-30
– Като заместител, използвайте двигателномасло, посочено вMB229.5
– За вискозитетен номер поSAE, вижте “Препоръчителен вискозитетен номер поSAE”
по-долу в този раздел

1,5 Л и 2,2 Л дизелов двигател:
– Total Quartz INEO MC3 5W-30 (вискозитет поSAE 5W-30, ACEA C3)
– Като еквивалент, използвайте двигателномасло, включено вMB229.51
– За вискозитетен номер поSAE, вижте “Препоръчителен вискозитетен номер поSAE”
по-долу в този раздел

Източете и напълнете отново

Със смяна на
маслен
филтър

1,6 Л
бензинов

5,8 литра 6,1 qt 5,1 qt

2,0 Л
бензинов

5,6 Л 6 qt 5 qt

1,5 Л
дизелов

4,5 Л 4,8 qt 4 qt

2,2 Л
дизелов

6,5 Л 6,9 qt 5,7 qt

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ТЕЧНОСТИ/СМАЗОЧНИМАТЕРИАЛИИ ВМЕСТИМОСТИ
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Тип течност Вместимост (приблизителна)

Препоръчвани Течности/Смазочни материалиМетрични
мерни
единици

Мерна
единица
САЩ

Имперски
мерни
единици

Охладителна течност
за двигател
Включително
резервоар

1,6 Л
бензинов
(РТ)

6,6 Л 7 qt 5,8 qt
– Оригинална охладителна течност за двигател INFINITI или еквивалентна от същото
качество
BASF Glysantin® G40®

– Използвайте оригинална охладителна течност за двигателя INFINITI, или еквивалентна
от същото качество, с оглед да избегнете възможната корозия на алуминиевите части
на охладителната система на двигателя, предизвиквана от използването на друга освен
оригиналнаохладителна течност за двигателя INFINITI. Забележете, че всички ремонти,
предизвиканиот аварии на двигателнатаохладителна система при използване на други
освеноригиналнитеохладителни течности може да не бъдат покритиот гаранцията
дори акотези инциденти са станали повреме на гаранционния период.

1,6 Л
бензинов
(AТ)

7,6 Л 8 кварти 6,7 qt

2,0 Л
бензинов

7,6 8,1 qt 6,7 qt

1,5 Л
дизелов
двигател
(РТ)

6,3 Л 6,7 qt 5,5 qt

1,5 Л
дизелов
двигател
(АТ)

7,3 7,7 qt 6,4 qt

2,2 Л
дизелов

9,6 литра 10,1 qt 8,5 qt

Течност за
автоматичната
трансмисия (ATF)

1,6 Л
бензинов

5,91 Л 6,25 qt 5,2 qt

– Shell DCT-M1

2,0 Л
бензинов

6,21 Л 6,6 qt 5,5 qt

1,5 Л
дизелов

5,74 Л 6 qt 5,1 qt

2,2 Л
дизелов

6,21 Л 6,6 qt 5,5 qt
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Тип течност Вместимост (приблизителна)

Препоръчвани Течности/Смазочни материалиМетрични
мерни
единици

Мерна
единица
САЩ

Имперски
мерни
единици

Масло за ръчна трансмисия 2,2 Л 2,3 qt 2 qt – Esso Gear Oil MB317

Спирачна течност
Заредете до подходящото ниво на
течността в съответствие с “8. Раздел
Поддръжка и направи сам”.

– Оригинална INFINITI течност за спирачкиDOT4+ или еквивалент.
– Никога не смесвайте различни видове течности.

Масло за диференциалната
предавателна кутия

0,74 Л 0,8 qt 0,65 qt – Castrol BOT 355 75W-85

Универсална смазка — — — – NLGI No. 2 (Основа на литиев сапун)
Хладилен агент на климатичната
система

— — —
– За Европа: HFO-1234yf (R-1234yf)
Освен Европа: HFC134a (R134a)

Смазочен материал за климатичната
система

— — — – INFINITI A/C Системномасло тип S или еквивалентно
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОРИВОТО

Бензинов двигател

ВНИМАНИЕ

Неизползвайтеоловен бензин.Използванетона
оловен бензинщеповреди трипътния катализа-
тор.

Съвместими горива за бензинови двигатели

Бензиновите двигатели са съвместими с текущите и
бъдещи европейски стандарти за био гориво.

m Бензин,отговарящ на EN228 и смесен с
био гориво, съответства на EN15376.

m
Модел с 1,6Л бензонов двигател:

Използвайте бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
БЕЗОЛОВЕНсоктановочислоот поне95 (RON).

За автомобили с автоматична трансмисия: Ако
не се използва безоловен премиум бензин, мо-
же да бъде използван временноБЕЗООЛОВЕН
ОБИКНОВЕН бензин с октаново число от поне
91 (RON)илиповече,носамопри следнитепред-
пазни мерки:

• Напълнете резервоара само частично с
ОБИКНОВЕНБЕЗОЛОВЕНбензин,идопъл-
нете догоре с бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
БЕЗОЛОВЕН веднага щом това стане въз-
можно.

• Избягвайте шофиране с пълна газ и рязкоус-
коряване.

За автомобили с ръчна трансмисия: Ако не се
използва безоловен премиум бензин, може да
бъде използван временно БЕЗООЛОВЕН
ОБИКНОВЕН бензин с октаново число от поне
93 (RON)илиповече,носамоприследнитепред-
пазни мерки:

• Напълнете резервоара само частично с
ОБИКНОВЕНБЕЗОЛОВЕНбензин,идопъл-
нете догоре с бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
БЕЗОЛОВЕН веднага щом това стане въз-
можно.

• Избягвайте шофиране с пълна газ и рязкоус-
коряване.

Замаксималниексплоатационнихарактеристи-
ки на автомобила, използвайте безоловен бен-
зин премиум.

Модел с 2,0Л бензонов двигател:

Използвайте бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
БЕЗОЛОВЕНсоктановочислоот поне95 (RON).

Ако не се използва безоловен премиум бензин,
може временно да бъде използван UNLEADED
REGULAR (ОБИКНОВЕН БЕЗОЛОВЕН) бензин,
соктановочислопоне93 (RON),носамопри съб-
людаване на следните съображения:

• Напълнете резервоара само частично с
ОБИКНОВЕНБЕЗОЛОВЕНбензин,идопъл-
нете догоре с бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
БЕЗОЛОВЕН веднага щом това стане въз-
можно.

• Избягвайте шофиране с пълна газ и рязкоус-
коряване.

Замаксималниексплоатационнихарактеристи-
ки на автомобила, използвайте безоловен бен-
зин премиум.

Дизелов двигател*
Съвместими горива за дизелови двигатели

Дизеловите двигатели са съвместими с текущите и
бъдещи европейски стандарти за био гориво.

m
Дизел, съответстващ на EN590 и
смесен с био гориво, съответства на
EN14214 (обединяващ между0 и 7%
Метил ефири на мастни киселини).

Трябва да се използва дизелово гориво над 50
цетана и с по-малко от 10 ppm съдържание на
сяра (EN590).

Ако бъде използвано гориво, различноот опре-
деленото, може да бъде изпускан бял дим.

* Ако се предлагат два типа дизелово гориво,
използвайте лятно или зимно гориво, съо-
бразно следните температурни условия.

• Над −7°C (20°F) ...Лятнодизелово гориво.

• Под −7°C (20°F) ... Зимнодизеловогориво.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте в дизеловия двигател масло
за домашно отопление или други алтерна-
тивни горива. Употребата на такива или до-
бавянето им в дизеловото гориво може да
причини повреда на двигателя.
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• Неизползвайте лятногоривопри температу-
ри под −7°C (20°F). Ниските температури ще
доведат дообразуване на восък в горивото.
В резултат това може да наруши равномер-
ната работа на двигателя.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН
ВИСКОЗИТЕТЕН НОМЕР ПО SAE

Масло за бензинови двигатели

0W-30 е за предпочитане.

Ако не можете да намерите 0W-30, изберете
вискозитета, според таблицата, който е подхо-
дящ за диапазона на външната температура.

Обхват на външна температура
Предвиждане преди следващата смяна на масло
Масло за бензинови двигатели

m
JVT0428X

Масло за дизелов двигател

5W-30 е за предпочитане.

Ако не можете да намерите 5W-30, изберете
вискозитета, според таблицата, който е подхо-
дящ за диапазона на външната температура.

Обхват на външна температура
Предвиждане преди следващата смяна на масло
МАСЛО ЗА ДИЗЕЛОВ ДВИГАТЕЛ

m
JVT0441X

ХЛАДИЛЕН АГЕНТ НА
КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА И
СМАЗОЧЕНМАТЕРИАЛ
Климатичната система на Вашия автомобил
трябва да бъде зареждана с хладилен агент
HFO-1234yf (R-1234yf) (за Европа) или
HFC134a (R-134a) (освен за Европа) и смазочен
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материал на INFINITI системномасло за клима-
тична система Тип S или еквивалент.

ВНИМАНИЕ

Използването на други хладилни агенти или
смазочни веществащепредизвика сериознипо-
вреди, иможеда ви се наложида подменитеця-
лата климатична система на автомобила си.

Освобождаването на хладилни агенти в атмос-
ферата се забранява в много страни и райони.
Хладилният агент HFO-1234yf (R-1234yf) (за
Европа) или HFC134a (R-134a) (освен за Евро-
па) във Вашия автомобил няма да навреди на
озоновия слой на Земята. И все пак, той може
да допринесе една малка част за ефекта на гло-
бално затопляне. INFINITI препоръчва този хла-
дилен агент да бъде съответновъзобновен и ре-
циклиран. За обслужване на Климатичната сис-
тема, се свържете с INFINITI Център или
квалифициран сервиз.
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Модел 1,6 Л бензинов 2,0 Л бензинов 1,5 Л дизелов 2,2 Л дизелов
Тип Бензин,4-тактов Бензин,4-тактов Дизел,4-тактов Дизел,4-тактов
Подреждане на цилиндрите 4-цилиндъра, редови 4-цилиндъра, редови 4-цилиндъра, редови 4-цилиндъра, редови

Отвор × ход мм (инча)
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)

Работен обем
см3 (кубични

инча)
1,595 (97.38) 1,991 (121.55) 1,461 (89.15) 2 143 (130,77)

Обороти на празен ход об/мин
РТ 700 — 850 ± 50 750
DCT в позиция N 700 700 — —

Синхронизация на запалване
(BTDC)

градуса

РТ
-10°CA до +35°CA BTDC при
750об./мин.

— — —

DCT в позиция N
-10°CA до +35°CA BTDC при
700об./мин.

-10°CA до +35°CA BTDC при
700об./мин.

— —

Запалителни свещи Стандарт С платинен връх С платинен връх — —
Луфт на запалителна свещ мм (инча) 0,7 (0,028) 0,7 (0,028) — —
Работа на разпределителния вал Ангренажна верига Ангренажна верига Ангренажен ремък Ангренажна верига

ДВИГАТЕЛ
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GT и спортни модели:

Позиция Изместване инч
(мм)

Размер

Джанта

1,50 (38) 6,5J x 17

1,81 (46) 7,0J x 18

1,71 (43,5) 8,0J x 19

Размер на гума
215/60 R17 96V
235/50 R18 97V*
235/45 R19 95V*

* : НЕ Е разрешеноизползванетона вериги за сняг.

Вседеходни модели:

Позиция Изместване инч
(мм)

Размер

Джанта

1,50 (38)
6.5J x 17
(стомана)

1,61 (41)
7.0J x 18
(сплав)

1,71 (43,5)
8.0J x 19
(сплав)

Размер на гума
215/60 R17 96V
235/50 R18 97V*
235/45 R19 95V*

* : НЕ Е разрешеноизползванетона вериги за сняг.

Размер Модел в (mm)

Обща дължина 174,2 (4425)

Обща ширина (вкл.огледала 82,0 (2083)

Обща височина GT без релси за покрив 58,9 (1495)

GT с релси за покрив 59,5 (1510)

Спорт без релси за покрив 58,1 (1475)

Спорт с релси за покрив 58,7 (1490)

Вседеход без релси за покрив 58,7 (1515)

Вседеход с релси за покрив 61,2 (1530)

Преден коловоз GT 17” джанти 61,9 (1572)

GT 18” джанти 61,3 (1556)

GT 19” джанти 61,5 (1561)

Спорт 17” джанти 62 (1574)

Спорт 19” джанти 61,5 (1563)

Вседеход 17” джанти 61,7 (1566)

Вседеход 18” джанти 61,5 (1561)

Заден коловоз GT 17” джанти 61,9 (1573)

GT 18” джанти 61,2 (1555)

GT 19” джанти 61,7 (1566)

Спорт 17” джанти 62,2 (1580)

Спорт 19” джанти 61,7 (1567)

Вседеход 17” джанти 62,0 (1574)

Вседеход 18” джанти 61,7 (1566)

Колесна база 106,3 (2700)

ДЖАНТИИ ГУМИ РАЗМЕРИ
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Когато планирате да пътувате в друга страна
илирегион,разберетедали горивото, с коетора-
боти вашия автомобил е същото и в другата
страна или регион.Работата на двигателя с нис-
кооктаново гориво може да го повреди. Следо-
вателно където и да отивате, трябва да сте си-
гурни, че там има нужното гориво. За допълни-
телна информация относно типа препоръчано
гориво, вижте в напред в този раздел.

Когатопрехвърлятерегистрациятанавашияав-
томобил в друга страна,щат, провинция илиоб-
ласт, трябва да се свържете със съответнитеор-
гани на властта, за да разберете дали автомоби-
ла отговаря на изискванията на местните
законови разпоредби. В някои случаи, автомо-
билът не отговаря на законовите изисквания и
той трябва да се промени, за да е според изис-
кванията на местните закони и наредби. Освен
това е възможноавтомобилът да не е подходящ
за някоиобласти.

Законите и наредбите за емисиите на моторни-
те превозни средства и стандартите за безопас-
ност са различни за отделните страни, щати,
провинции илиобласти, следователноспецифи-
кацията на автомобила същоможе да е различ-
на.

Когатоавтомобилтрябвадасепрехвърливдру-
га страна,щат, провинция илиобласт разходите
за неговите промени, транспорт, регистрация и
други подобни разходи са за сметка на потре-
бителя. INFINITI не носиотговорност за възник-
налите неудобства.

Забраненое да бъде покриван, боядисван, зава-
ряван, изрязван, пробиван или подруг начинот-
страняван Идентификационният номер на авто-
мобила (VIN).

ЕТИКЕТ С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН/
СЕРТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА
АВТОМОБИЛА (където е поставен)

➀ Номер на типоворазрешително

➁ Идентификационен номер на автомобила
(VIN)

➂ Максимално тегло на превозното средство

➃ Максимално тегло на композиция

➄ Максимален товар на преден мост

➅ Максимален товар на заден мост

➀ Номер на национално типово
разрешително

➁ Идентификационен номер на автомобила
(VIN)

➂ Максимално тегло на превозното средство

➃ Максимално тегло на композиция

➄ Максимален товар на преден мост

➅ Максимален товар на заден мост

Тази табела е залепена към лявата или дясна
централна колона, в зависимост от страната на
продажба.

NTI335

За Европа

NTI336

За Русия

ПЪТУВАНЕИЛИ РЕГИСТРИРАНЕ В
ДРУГА СТРАНА

ИДЕНТИФИКАЦИЯНА
АВТОМОБИЛ
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ТАБЕЛА СИДЕНТИФИКАЦИОНЕН
НОМЕР НА АВТОМОБИЛА (VIN)

Табелата с идентификационния номер на авто-
мобила се поставя както е показано.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР
НА АВТОМОБИЛА (VIN)

Идентификационният номер на автомобила е
отбелязан, както е показано.

СЕРИЕН НОМЕР НА ДВИГАТЕЛ
Номерът е отбелязан на двигателя, както е по-
казано.

ТАБЕЛА ЗА ГУМА

Стойностите на налягането на студена гума са
посочени на стикера с информация за гумите,
поставен нацентралната колонаоткъм страната
на шофьора.

JVT0352XZ

NTI314

NDI1621

1,6Л и 2,0Л бензинови двигатели

NTI099Z

1,5Л дизелов двигател

NDI1643

2,2Л дизелов двигател

NTI315
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СТИКЕР СЪС СПЕЦИФИКАЦИИТЕ
НА КЛИМАТИКА

Стикерът със спецификациите на климатика е
закрепен от долната страна на капака, както е
показано.

За страни,отговарящи на регламент на ООН№
10 или еквивалент:

Монтажътнарадиочестотенпредавател във ва-
шия автомобил може да повлия системите на
електрическо оборудване. Направете проверка
при вашияцентър на INFINITIили квалифициран
сервиз за мерки за безопасност или специални
инструкции, свързани с монтажа. При поисква-
не, вашият център на INFINITI или квалифици-
ран сервиз ще ви предостави подробна инфор-
мация (честота, обхвати, захранване, местопо-
ложение на антена, инструкция за монтаж и др.)
поотношение на монтажа.

NTI316

За Европа

NTI330

Освен за Европа

МОНТАЖНА РАДИОЧЕСТОТЕН
ПРЕДАВАТЕЛ
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Всички радиочестотни или звуковочестотни продукти, монтирани в гамата INFINITI повреме на производство,отговарят на изискванията наДиректива
R&TTE.

РАДИО ЧЕСТОТНООДОБРЕНИЕ
Всички радиочестотни продукти,монтирани в гамата автомобили повреме на производство,отговарят на изискванията наДиректива за Радиооборуд-
ване (RED) 2014/53/EС.

Държавите, които тази Директива покрива или тези, които я приемат са: Албания, Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър,
Чешка Република,Дания, Естония,Финландия,Франция,Френска Гвиана, Армения, Германия, Гърция, Гваделупа, Унгария, Исландия, Ирландия, Ита-
лия, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Македония, Малта, Мартиника, Майоте, Монако, Черна гора, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия,
Реюнион, Румъния, Сейнт Пиер и Микелон, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания,Швеция,Швейцария, Турция, Тувалу, Великобритания.

АВТОМОБИЛНИ РАДИОФУНКЦИИ

Честотен диапазон Технология Захранване/Магнитнополе

125 kHz (119 – 135 kHz) Дистанционен безключов вход
транспондерен пръстен

≤ 42 dBμA/m на 10м

433 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Наблюдение на налягането в гумите ≤ 10 mW e.r.p.

433,92 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Дистанционен безключов вход ≤ 10 mW e.r.p.

20 kHz (9 – 90 kHz) Система Keyless Go ≤ 72 dBμA/m на 10м

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 Честота I (3G) ≤ 24 dBm e.i.r.p.

24,05 – 24,25 GHz 24 GHz ISM Радар ≤ 100 mW e.i.r.p.

24,25 – 26,65 GHz 24 GHz UWB Радар ≤ -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. средно
≤ 0 dBm/50 MHz e.i.r.p. пик

76 – 77 GHz 77 GHz Радар ≤ 55 dBm e.i.r.p.

НОМЕР ЗА РАДИООДОБРЕНИЕИИНФОРМАЦИЯ
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ИНТЕЛИГЕНТНА ИЛИ
ДИСТАНЦИОННА СИСТЕМА БЕЗ
КЛЮЧ

NTI320

За Европа

NTI370

За Русия
NTI371

За Русия
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NTI372

За Украйна
NTI373

За Украйна
NTI374

За Украйна
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СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ (TPMS)
(Предавател)

NTI321

За Европа

NTI333

За Русия

NTI375

За Украйна

NTI376

За Украйна
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– Ремонт на спукана гума ........................................... 6-5
– Смяна ........................................................................... 8-33
– Спешен комплект за поправка на спукана
гума ...................................................................... 6-5, 8-33

– Спукана гума ................................................................ 6-2
– Студено време ........................................................... 5-93
– Табела .......................................................................... 9-11

Д

Дамскоогледало ............................................................. 3-21
– Светлини ..................................................................... 2-86
Двигател
– Данни .............................................................................. 9-8
– Запалителни свещи ................................................. 8-14
– Масло .......................................................................... 8-10
– Отделение .................................................................. 0-11
– Охладителна система ............................................... 8-7
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– Период на затопляне ................................................ 5-8
– Преди започване ......................................................... 5-2
– Проверка нивото на двигателнотомасло ....... 8-10
– Проверка нивото наохладителната течност ... 8-8
– Сериен номер ............................................................ 9-11
– Смяна на двигателномасло ................................. 8-10
– Смяна на маслен филтър ....................................... 8-12
– Смяна наохладителната течност ......................... 8-8
– Стартиране ................................................................. 5-12
– Студено време ........................................................... 5-93
Детска система за пасивна безопасност ................ 1-15
Детска система за пасивна безопасност
– ISOFIX ........................................................................... 1-21
– ISOFIX монтаж .......................................................... 1-22
– Анкерно закрепване ................................................ 1-21
– Монтаж на предпазния колан ............................. 1-25
– Предпазни мерки ...................................................... 1-15
– Универсални детски системи за пасивна безопас-
ност (предни и задни седалки) ............................. 1-16

Джанти
– Балансиране .............................................................. 8-33
– Блокиране ..................................................................... 6-8
– Грижа .............................................................................. 7-3
– Демонтаж ...................................................................... 6-8
– Джанти и гуми ................................................. 8-30, 9-9
– Заключващи се болтове за джанта ................... 6-10
– Монтаж ....................................................................... 6-10
– Размери .......................................................................... 9-9
– Смяна на гуми и джанти ........................................ 8-33
– Тас .................................................................................... 6-8
Дизел
– Двигателномасло ...................................................... 9-6
– Препоръчвани горива ...................................... 0-1, 9-5

– Уреди за измерване ................................................... 2-3
Дисплей
– Автомобилен информационен дисплей ........... 2-13
– Предупреждения и индикатори .......................... 2-26
– Яркост ............................................................................ 2-4
Допълнителна система за пасивна
безопасност ..................................................................... 1-33
Допълнителна система за пасивна безопасност
– Преглед .......................................................................... 0-2
Държачи за чаши ........................................................... 2-80

Е

Екстериор
– Почистване .................................................................... 7-2
– Преглед .......................................................................... 0-3
– Светлини ..................................................................... 8-30
Електронната програма за стабилност (ESP) ...... 5-24
Етажерка за багаж ........................................................ 2-83
Етажерка за багаж
– Демонтаж ................................................................... 2-83
– Монтаж ....................................................................... 2-83
Етикети
– Kлиматик ..................................................................... 9-12
– Акумулатор ............................................................... 8-20
– Въздушна възглавница ........................................... 1-36
– Налягане ...................................................................... 9-11
– Номер на шаси ........................................................... 9-11

Ж

Жабка ................................................................................ 2-80
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З

Задвижване на четирите колела .............................. 5-23
Задвижващи ремъци ..................................................... 8-14
Задни седалки .................................................................... 1-4
– Сгъване ........................................................................... 1-5
Заключващи се болтове за джанта ......................... 6-10
Запалване
– Положения на превключвателя ............................ 5-9
– Превключвател ......................................................... 5-10
– Превключвател на бутон за запалване .............. 5-9
Запалване с бутон .......................................................... 5-10
Запалителни свещи
– Информация .............................................................. 8-14
– Смяна ........................................................................... 8-14
Захранване
– Изход ............................................................................ 2-79
– Превключвател за заключване на врата .......... 3-11
– Прозорци .................................................................... 2-72
– Регулиране на седалка ............................................. 1-3
– Управление ................................................................. 5-89
Звукови сигнали .............................................................. 2-12
Зима
– Акумулатор ................................................................ 5-93
– Оборудване с гуми .................................................. 5-93
– Охладителна течност за двигател ..................... 5-93
– Предпазване от корозия ....................................... 5-94
– Предпазни мерки ..................................................... 5-93
– Специалнооборудване .......................................... 5-94

И

Идентификация на автомобил .................................. 9-10
Идентификация на автомобил
– Номер (VIN) (номер на шаси) ................................ 9-11
– Сериен номер на двигател .................................... 9-11
– Стикер на климатична система ........................... 9-12
– Табела за гума ........................................................... 9-11
– Табела с номер (VIN) ............................................... 9-11
Измервателни уреди и инструменти .......................... 2-2
Измервателни уреди и инструменти
– Гориво ............................................................................ 2-3
– Оборотомер ................................................................. 2-3
– Преглед ....................................................................... 0-10
– Скоростомер ................................................................ 2-2
– Температура на охладителна течност за
двигателя ....................................................................... 2-3

Изскачащ капак на двигателя ................................... 1-49
Индикатори
– Автомобилен информационен дисплей ........... 2-26
Индикаторни лампи
– Преглед .......................................................................... 2-5
Инструменти
– Гориво ............................................................................ 2-3
– Измервателни уреди и инструменти .................... 2-2
– Оборотомер ................................................................. 2-3
– Скоростомер ................................................................ 2-2
– Температура на охладителна течност за
двигателя ....................................................................... 2-3

Интелигентен ключ .......................................................... 3-3
Интелигентен ключ
– Номер за радиоодобрение и информация ...... 9-13
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– Смяна на батерия .................................................... 8-22
Интелигентна помощ при паркиране (IPA) ............ 5-74
Интелигентна помощ при паркиране (IPA)
– Предпазни мерки ..................................................... 5-74
Интериор
– лампи — информация ............................................. 8-30
– лампи — работа ......................................................... 2-85
– Почистване ................................................................... 7-4
– Преглед .......................................................................... 0-5
Инцидент
– Система за аварийна реакция ............................. 1-51

К

Капак ................................................................................... 3-15
– Двигателен отсек ..................................................... 0-11
– Затваряне .................................................................... 3-15
– Отваряне ..................................................................... 3-15
Картодържач ................................................................... 2-80
Клаксон .............................................................................. 2-72
Климатична система
– Обслужване ............................................................... 4-38
– Отопление и климатик ........................................... 4-26
– Стикер със спецификации ..................................... 9-12
– Хладилен агент и смазочен материал ................. 9-6
Ключалки
– Блокиране на волана ................................................ 5-9
– Задна врата ................................................................ 3-12
– Заключване с вътрешна ръкохватка ................. 3-10
– Заключване с електрическия превключвател за
заключване на вратите ........................................... 3-11

– Заключващ ключ ...................................................... 3-10

– Ключалки на вратите ................................................. 3-9
– Обезопасяване за децата ...................................... 3-11
– Отключване на вътрешната ръкохватка на
вратата ......................................................................... 3-10

– Система за усъвършенствано заключване ........ 3-9
Ключове ............................................................................... 3-2
– Авариен ключ ............................................................... 3-5
– Заключване ................................................................ 3-10
– Интелигентен ключ .................................................... 3-3
– Номер за радиоодобрение и информация ...... 9-13
– Смяна на батерията на Интелигентен
ключ .............................................................................. 8-22

Круиз контрол ................................................................. 5-44
– Активиране ................................................................ 5-46
– операция ..................................................................... 5-46
– Отмяна ......................................................................... 5-47
Куки ..................................................................................... 2-81

Л

Лампи за разчитане на карта ..................................... 2-85

М

Масло
– Вискозитетен номер поSAE ................................... 9-6
– Вместимости и препоръки ...................................... 9-2
– Изхвърляне ................................................................. 8-13
– Проверка нивото на двигателнотомасло ....... 8-10
– Смяна на двигателномасло ................................. 8-10
– Смяна на филтър за двигателномасло ............ 8-12
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Мигач
– Информация за крушки ......................................... 8-30
– операция ..................................................................... 8-30
Миене .................................................................................... 7-2
Монитор за задно виждане ........................................... 4-3
Монитор за задно виждане
– Поддръжка ................................................................. 4-10
Монитор за околно виждане ...................................... 4-11
Монитор за околно виждане
– Настройки .................................................................. 4-18
– Регистрация на движещи се обекти (MOD) .... 4-21

Н

Нагреваеми седалки
– операция ...................................................................... 2-77
– Предпазни мерки ..................................................... 2-77
Наранени лица ................................................................. 1-12
Наръчник на собственика на INFINITI InTouch ....... 4-2
Номера за радиоодобрение ....................................... 9-13
Номера на честотноодобрение ................................. 9-13

О

Обезопасяване за децата ............................................ 1-11
Обезопасяване за децата
– Ключалки на задни врати ...................................... 3-11
Оборотомер ........................................................................ 2-3
Обслужване
– Kлиматик .................................................................... 4-38
Огледала ........................................................................... 3-18
– Външниогледала за задно виждане ................. 3-18

– Вътрешноогледало за задно виждане .............. 3-18
– Дамскоогледало ...................................................... 3-21
– Осветление на дамскотоогледало .................... 2-86
Ограничител на скоростта .......................................... 5-48
Ограничител на скоростта
– операция ..................................................................... 5-48
– Превключвател ......................................................... 5-48
Окачалки за дрехи ......................................................... 2-81
Освежители за въздух ..................................................... 7-4
Освобождаване на заседнал автомобил ............... 6-17
Отделение ........................................................................ 2-86
Отопление и климатик ................................................. 4-26
Отработени газове
– Предпазни мерки ........................................................ 5-3
Охладителна течност
– Oхладителна система за двигателя ..................... 8-7
– Вместимости ................................................................ 9-2
– Измервателен уред за температура ..................... 2-3
– Проверка нивото наохладителната течност ... 8-8
– Смяна наохладителната течност ......................... 8-8
– Студено време ........................................................... 5-93

П

Парафиниране .................................................................... 7-2
Паркиране ......................................................................... 5-72
– Сензорна система за паркиране ......................... 5-79
– Сонарна функция ..................................................... 5-79
– Спирачка ..................................................................... 3-22
Повдигащи седалки ....................................................... 1-30
Повдигащи седалки
– Предпазни мерки ..................................................... 1-30
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Подглавници ....................................................................... 1-6
– Демонтаж ...................................................................... 1-8
– Монтаж .......................................................................... 1-8
– Регулиране .................................................................... 1-7
Поддръжка
– Изисквания ................................................................... 8-2
– Обща поддръжка ....................................................... 8-2
– Предпазни колани ................................................... 1-14
– Предпазни мерки ....................................................... 8-4
Подпомагане стартирането на наклон (HSA) ....... 5-30
Покрив
– Работа на сенника ................................................... 2-76
– Стъкло .......................................................................... 2-75
Помощ
– Интелигентна помощ при паркиране (IPA) ..... 5-74
– Подпомагане стартирането на наклон

(HSA) ............................................................................. 5-30
– Система за Аварийно спиране напред .............. 5-63
Почистване
– Алуминиеви джанти .................................................. 7-3
– Долната част на шасито ........................................... 7-3
– Екстериор ...................................................................... 7-2
– Интериор ....................................................................... 7-4
– Миене .............................................................................. 7-2
– Парафиниране .............................................................. 7-2
– Покривала на седалките от кожа .......................... 7-5
– Предпазни колани ...................................................... 7-5
– Премахване на петна ................................................ 7-2
– Стъкло .................................................................... 7-3, 7-5
– Хромирани части ......................................................... 7-3
Почистване от запотяване
– Превключвател ......................................................... 2-70

Превключвател
– за аварийни светлини ................................................ 6-2
Превключватели
– Въздушна възглавница за пътника отпред ..... 1-41
– Електрическо заключване на врата ................... 3-11
– за аварийни светлини ................................................ 6-2
– Избърсване и измиване ......................................... 2-68
– Мигач ........................................................................... 2-65
– на бутон на запалване .................................. 5-10, 5-9
– Нагревател на предно стъкло .............................. 2-71
– Позиции на запалване .............................................. 5-9
– Почистване от запотяване .................................... 2-70
– Регулиране на седалка ............................................. 1-3
– Седалка ....................................................................... 2-78
– Сензорна система за паркиране ......................... 5-84
– Система за аварийна реакция в случай на пътен
инцидент ...................................................................... 1-51

– Сонарна функция ..................................................... 5-84
– Спирачка при паркиране ....................................... 3-22
– Фар ................................................................................ 2-63
– Фарове за мъгла ....................................................... 2-68
– Яркост ............................................................................ 2-4
Преглед
– Двигателен отсек ..................................................... 0-11
– Екстериор ..................................................................... 0-3
– Интериор ....................................................................... 0-5
– Седалки, предпазни колани, допълнителна система
за пасивна безопасност ........................................... 0-2

– Шофьорска кабина .................................................... 0-6
Прегряване
– Двигател ...................................................................... 6-14
– Измервателен уред за температурата на охлади-
телната течност за двигателя ................................ 2-3
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Предно стъкло
– Почистване от запотяване .................................... 2-70
– Превключвател за избърсване и измиване .... 2-69
– Превключвател на нагревател ............................ 2-71
Предотвратяване на напускане
– на платно (LDW) ....................................................... 5-30
– Ограничения .............................................................. 5-32
Предпазване
– Корозия .......................................................................... 7-6
– Околна среда ............................................................ 8-13
Предпазване от корозия ................................................ 7-6
Предпазване от корозия
– Студено време .......................................................... 5-94
– Фактори наоколната среда ................................... 7-6
Предпазители .................................................................. 8-23
– Двигателен отсек ..................................................... 8-24
– Отделение за пътниците ....................................... 8-25
Предпазни колани ................................................. 1-13, 1-9
Предпазни колани
– Монтаж на детска система за пасивна
безопасност ................................................................ 1-25

– Обезопасяване за децата ...................................... 1-11
– Поддръжка ................................................................. 1-14
– Почистване .................................................................... 7-5
– Преглед .......................................................................... 0-2
– Предпазни мерки ........................................................ 1-9
– Предупредителна светлина .................................... 2-9
– Предупреждения ...................................................... 1-12
– Регулиране .................................................................. 1-14
Предпазни мерки
– Безопасност ................................................................. 4-2
– Детска система за пасивна безопасност ......... 1-15

– Допълнителна система за пасивна
безопасност ................................................................ 1-33

– Използване на предпазни колани ........................ 1-9
– Интелигентна помощ при паркиране (IPA) ..... 5-74
– Повдигащи седалки ................................................ 1-30
– Поддръжка ................................................................... 8-4
– Система за наблюдение налягането в гумите

(TPMS) ............................................................................ 5-4
– Спирачка ..................................................................... 5-90
– Стартиране и шофиране ........................................... 5-3
– Теглене ......................................................................... 6-15
Предупредителна система за сляпа точка
(BSW) .................................................................................. 5-35
Предупредителни лампи ................................................ 2-5
Предупредителни лампи
– Въздушна възглавница ........................................... 1-37
Предупреждения
– Автомобилен информационен дисплей ........... 2-26
Прехвърляне на регистрацията в друга
страна ................................................................................. 9-10
Приборен панел
– Преглед ......................................................................... 0-8
Проверка
– Нивона двигателномасло ................................... 8-10
– Нивонаохладителна течност ................................ 8-8
– Педал на спирачката .............................................. 8-15
– Спирачка при паркиране ....................................... 8-15
Прозорци ........................................................................... 2-72
Пътуване ........................................................................... 9-10
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Р

Радиопредавател .......................................................... 9-12
Размери ................................................................................ 9-9
– Двигател ........................................................................ 9-8
– Налягане ........................................................................ 9-9
Разпознаване на пътни знаци ................................... 5-69
Регистрация на движещи се обекти (MOD) ........... 4-21
Ремарке
– Инсталация на теглителни устройства ............ 5-88
– Регистриране на ремарке ..................................... 5-88
– Теглене ........................................................................ 5-87
Ремонт
– Спукана гума ................................................................ 6-5
– Фарове ......................................................................... 8-28
Ръчна трансмисия
– операция ...................................................................... 5-13

С

Светлини ........................................................................... 8-26
– LED предни фарове ................................................. 8-28
– Багажноотделение .................................................. 2-86
– Задни интериорни светлини ................................ 2-86
– Задни лични лампи ................................................. 2-86
– Задни фарове за мъгла .......................................... 2-68
– Интериор .................................................................... 2-85
– интериорни — информация .................................. 8-30
– Информация за крушки ......................................... 8-30
– Лампи за разчитане на карта .............................. 2-85
– Осветление на дамскотоогледало .................... 2-86
– Почистващоустройство на фарове .................... 2-70

– Превключвател на фарове за мъгла ................. 2-68
– Предни фарове за мъгла ....................................... 2-68
– Предупредителни/индикаторни лампи ............. 2-5
– Разположения ........................................................... 8-26
– Система за приспособимопредно
осветление .................................................................. 2-65

– Управление на насочване на фаровете ............ 2-64
– Фарове ............................................................. 2-63, 8-28
Седалки ................................................................................ 1-2
– Детска система за пасивна безопасност

ISOFIX ........................................................................... 1-21
– Задни седалки - сгъване .......................................... 1-5
– Кожа ................................................................................ 7-5
– Отзад ............................................................................... 1-4
– Отопление ................................................................... 2-77
– Памет ........................................................................... 2-78
– Повдигащи седалки ................................................ 1-30
– Подглавници ................................................................ 1-6
– Преглед .......................................................................... 0-2
– Предпазни колани ...................................................... 1-9
– Регулиране .................................................................... 1-3
– Регулиране (ръчно) ..................................................... 1-2
– Универсални детски системи за пасивна безопас-
ност (предни и задни седалки) ............................. 1-16

Сензори за паркиране
– ПревключвателOFF ............................................... 5-84
Сенник
– операция ...................................................................... 2-76
Сенници ............................................................................. 2-85
Система за Аварийно спиране напред .................... 5-63
Система за Аварийно спиране напред
– Ограничения .............................................................. 5-67
Система за интелигентен круиз контрол (ICC) .... 5-50
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Система за приспособимопредноосветление .... 2-65
Система за сигурност .................................................... 3-13
Система за усъвършенствано заключване ............... 3-9
Система за усъвършенствано заключване
– Аварийноосвобождаване ........................................ 3-9
Скоростомер ...................................................................... 2-2
Смяна
– Батерия на интелигентен ключ ........................... 8-22
– Въздушни възглавници .......................................... 1-48
– Гуми и джанти ........................................................... 8-33
– Двигателномасло .................................................... 8-10
– Запалителни свещи ................................................. 8-14
– Охладителна течност за двигател ....................... 8-8
– Пера на чистачка ...................................................... 8-16
– Филтриращ елемент на въздушен филтър ...... 8-16
– Филтър за двигателномасло ............................... 8-12
Сонарна функция
– ПревключвателOFF ............................................... 5-84
Спешен комплект за поправка на спукана
гума ..................................................................................... 8-33
Спешен комплект за поправка на спукана гума
– местоположение ......................................................... 6-6
Спирачки ............................................................................ 8-15
– ABS (Анти-блокираща спирачна система) ...... 5-91
– Предпазни мерки ..................................................... 5-90
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОРИВОТО

Бензинов двигател
Съвместими горива за бензинови двигатели

Бензиновите двигатели са съвместими с текущите и
бъдещи европейски стандарти за био гориво.

m Бензин,отговарящ на EN228 и смесен с
био гориво, съответства на EN15376.

m
ВНИМАНИЕ

Неизползвайтеоловен бензин.Използванетона
оловен бензинщеповреди трипътния катализа-
тор.

Модел с 1,6Л бензонов двигател:

Използвайте бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
БЕЗОЛОВЕНсоктановочислоот поне95 (RON).

За автомобили с автоматична трансмисия: Ако
не се използва безоловен премиум бензин, мо-
же да бъде използван временноБЕЗООЛОВЕН
ОБИКНОВЕН бензин с октаново число от поне
91 (RON)илиповече,носамопри следнитепред-
пазни мерки:

• Напълнете резервоара само частично с
ОБИКНОВЕНБЕЗОЛОВЕНбензин,идопъл-
нете догоре с бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
БЕЗОЛОВЕН веднага щом това стане въз-
можно.

• Избягвайте шофиране с пълна газ и рязкоус-
коряване.

За автомобили с ръчна трансмисия: Ако не се
използва безоловен премиум бензин, може да
бъде използван временно БЕЗООЛОВЕН
ОБИКНОВЕН бензин с октаново число от поне
93 (RON)илиповече,носамоприследнитепред-
пазни мерки:

• Напълнете резервоара само частично с
ОБИКНОВЕНБЕЗОЛОВЕНбензин,идопъл-
нете догоре с бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
БЕЗОЛОВЕН веднага щом това стане въз-
можно.

• Избягвайте шофиране с пълна газ и рязкоус-
коряване.

Замаксималниексплоатационнихарактеристи-
ки на автомобила, използвайте безоловен бен-
зин премиум.

Модел с 2,0Л бензонов двигател:

Използвайте бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
БЕЗОЛОВЕНсоктановочислоот поне95 (RON).

Ако не се използва безоловен премиум бензин,
може временно да бъде използван UNLEADED
REGULAR (ОБИКНОВЕН БЕЗОЛОВЕН) бензин,
соктановочислопоне93 (RON),носамопри съб-
людаване на следните съображения:

• Напълнете резервоара само частично с
ОБИКНОВЕНБЕЗОЛОВЕНбензин,идопъл-
нете догоре с бензин ВИСОКОКАЧЕСТВЕН
БЕЗОЛОВЕН веднага щом това стане въз-
можно.

• Избягвайте шофиране с пълна газ и рязкоус-
коряване.

Замаксималниексплоатационнихарактеристи-
ки на автомобила, използвайте безоловен бен-
зин премиум.

Дизелов двигател*
Съвместими горива за дизелови двигатели

Дизеловите двигатели са съвместими с текущите и
бъдещи европейски стандарти за био гориво.

m
Дизел, съответстващ на EN590 и
смесен с био гориво, съответства на
EN14214 (обединяващ между0 и 7%
Метил ефири на мастни киселини).

Трябва да се използва дизелово гориво над 50
цетана и с по-малко от 10 ppm съдържание на
сяра (EN590).

Ако бъде използвано гориво, различноот опре-
деленото, може да бъде изпускан бял дим.

* Ако се предлагат два типа дизелово гориво,
използвайте лятно или зимно гориво, съо-
бразно следните температурни условия.

• Над −7°C (20°F) ...Лятнодизелово гориво.

• Под −7°C (20°F) ... Зимнодизеловогориво.

ВНИМАНИЕ

• Не използвайте в дизеловия двигател масло
за домашно отопление или други алтерна-
тивни горива. Употребата на такива или до-
бавянето им в дизеловото гориво може да
причини повреда на двигателя.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ



• Неизползвайте лятногоривопри температу-
ри под −7°C (20°F). Ниските температури ще
доведат дообразуване на восък в горивото.
В резултат това може да наруши равномер-
ната работа на двигателя.

ПРЕПОРЪЧВАНОДВИГАТЕЛНО
МАСЛО
Вижте “Препоръчителни течности/смазочни
материали и вместимости” в раздел “9. Техниче-
ска информация”.

НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ НА
СТУДЕНО
Виж стикера с информация за налягането на гу-
мите, залепен към централната конзола откъм
шофьорскотомясто.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
m

Днес,усилията, които INFINITI прави да изпълни
отговорността ни да запазим и задържим при-
родата стигат далеч.С INFINITI, ние промоцира-
ме най-високите практически нива във всеки ре-
гион и във всяка област, в която работим.

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕТАП
INFINITI фокусира върху осигуряването на това
след края на живота им компонентите на авто-
мобила да бъдат използвани отново, рецикли-
рани или възстановени и гарантират съответ-
ствие със законодателството на ЕС ( Директива
за експлоатационния срок на автомобилите).

НИЕ СГЛОБЯВАМЕ
АВТОМОБИЛИТЕ СИ СМИСЪЛТА
ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
Намаляването на отпадъчните почви, емисии,
запазването на природните източници и обеди-
няванетонаусилията за рециклиране се подчер-
тават всекидневно в производствения ни про-
цес, продажбите и сервизната работа и приуни-
щожаването на старите коли (ELV).

Фаза на дизайна

За да намалим влияниетовърхуоколната среда,
ние сме разработили вашият INFINITI така, че
95%от негомогат да се възобновят.Маркираме
нашите компоненти, за да улесним демонтажа,
рециклирането и да намалим опасните веще-
ства. Внимателно потвърждаваме и управлява-

ме въпросните вещества. Вече сме намалили
кадмия, оловото и живака до минимум във Ва-
шият автомобилINFINITI. INFINITI включва ре-
циклирани материали в автомобила ви и търси
възможности да увеличи процента на използва-
ните рециклирани материали.

Фаза на производство и дистрибуция

Ефикасно използване на ресурсите с цел нама-
ляване на количествотоотпадъци, създадени по
врене на производството и на етап дистрибу-
ция. INFINITI промоцира дейности, които се ос-
новават на Намаляване,Повторноизползване и
рециклирани материали, когато е възможно.
INFINITIе да достигне 100% коефициент на ре-
циклиране за операции в Япония и по света.

Фаза на използване и сервиз

INFINITI Centres са нашият прозорец към вас,
нашият клиент. За да отговорим на вашите оч-
аквания,ниеосигурявамене самовисококачест-
вено обслужване, но сме и загрижени за окол-
ната среда. INFINITI промоцира дейности по ре-
циклирането на отпадъците в резултат от
дейностите в сервизните центрове.

Фаза на изхвърляне

Рециклирайте Вашият негоден за употреба ав-
томобил и частите му. Когато Вашият INFINITI
достигне края на живота си и вече не е подхо-
дящ за всекидневно ползване, той все още има
стойност.Можете да помогнете да избегнемот-
падъка, който влияе наоколната среда катодо-
карате вашият INFINITI за рециклиране в цен-

ОКОЛНА СРЕДА (Експлоатационния
срок на автомобилите).



тровете ни за събиране в района ви.Центровете
за събиране гарантират, че обработката на ва-
шият употребяван автомобил ще бъде безплат-
но за вас. За допълнителна информация за това
как и къде да депонирате вашият употребяван
автомобил се обърнете към местния дилър на
INFINITIЦентър.

ПАЗЕТЕ ПРИРОДАТА ДОКАТО
ШОФИРАТЕ
Поведението ви на пътя има значително влия-
ние върхуикономията на горивоиоколната сре-
да. Следвайте съветите по долу за по-добро
оползотворяване на горивото, по-добри навици
при шофиране и да бъдем приятели с природата
като намалим вредните емисии:

Шофиране с икономия на гориво

Като предвиждате условията за движение и
действате в съответствие с тях намалявате кон-
сумацията на гориво и помагате да се предпази
околната среда.Свалете крака сиот газта, кога-
то наближавате светофар и избягвайте спира-
нетовпоследнатаминута, когатосветофара све-
тне червено.
избягвайтевисокатаскорост,рязкотоускорение
и рязкото удряне на спирачки. Спечелването на
време не компенсира замърсяванетонаоколна-
та среда. Опитайте се да поддържате скорост,
докатошофирате понагорнища, за да намалите
разхода на гориво и замърсяването. Поддър-
жайте скорост или оставете автомобила да се
движи по-бавно, когато движението позволява.

Затваряйте прозореца, докато
шофирате.

Шофиранетонаотворен прозорец със 100 км/ч
увеличава консумацията на горивос до4%.Шо-
фирането със затворен прозорец позволява по-
добра икономия на гориво.

Шофирането със затворен прозорец
позволява по-добра икономия на
гориво.

Монтирайте система за багаж на покрива, кога-
то наистина ви е необходима, а иначе слагайте
багаж вътре в автомобила си или госъхранявай-
те в гаража.Нешофирайте с празна ракла за по-
крива, държач за каяци или държач за ски, това
значително намалява аеродинамичността.

Оптимизирайте използването на
климатизация.

Системата за климатизация има положителен
ефект върху шофирането и безопасността в ав-
томобила чрез комфортнотоохлаждане и обез-
влажняване, шофьорите са по-внимателни и
имат по-добра видимост, когато е необходимо
да се размрази прозореца или да се премахне
замъгляването. Все пак, използването на кли-
матичната система значително увеличава кон-
сумацията на горивов градскиусловия.Оптими-
зирайте ползванетона климатик катоизползва-
те вентилационните отвори колкото се може
повече.

На наклони използвайте спирачка за
паркиране.

Използвайте спирачка за паркиране, когато за-
държате автомобила си на склон.Избягвайте да
използвате съединител (при ръчна трансмисия)
или газ (при автоматична трансмисия) за да за-
държите автомобила си, тъй като това води до
ненужна консумация на гориво и износване.

Поддържайте безопасна дистанция.

Предвиждайте условията на пътя за по-гладко
шофиране и за даосигурите комфорт и безопас-
ност по време на пътуването си. Шофирайте и
поддържайте безопасна дистанция с другите
автомобили, докатосте на пътя. Товаще помог-
не да се намали консумацията на гориво и няма
постояннода натискате спирачките.

Проверявайте налягането на гумите си.

Нискотоналягане на гумитеувеличава консума-
цията на гориво същокакто и ползването на не-
препоръчвани гуми. Коригирането на налягане-
то в гумите максимално ще увеличи контрола
върху автомобила и ще оптимизира консумаци-
ята на гориво.

Редовно карайте автомобила си на
прегледи.

Редовното обслужване ви позволява да упра-
влявате автомобила си при оптимални условия
за най-добра ефикасност на горивото. Карайте
на сервиз автомобила си при INFINITI център
или квалифициран сервиз, за да сте сигурни, че
се поддържа неговия оригинален стандарт.
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ЕТИКЕТ НА ВЪЗДУШНА
ВЪЗГЛАВНИЦА (къдетое поставен)
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• В случай на авария ... 6-2

(Спукана гума, двигателят не иска да старти-
ра, прегряване, теглене)

• Как да стартираме двигателя ... 5-12

• Как да отчитаме измервателните уреди и
прибори ... 2-2

• Поддръжка и направи сам ... 8-2

• Техническа информация ... 9-2

БЪРЗА СПРАВКА



ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО
СИГУРНОСТТА
Като собственик на този автомобил ще Ви
бъдат предоставени редица важни кодове с
помощта, на които можете да отправите
искане, в случай че се нуждаете от дубликат
на ключа за Автомобилната имобилайзерна
система INFINITI.
Моля, попълнете номера на ключа на
определеното място или приложете стикера
(ите), ако имате такива. Извадете страницата
от този наръчник и я запазете на сигурно
място, не в автомобила.

При продажба на автомобила, любезно Ви
молим да предадете тази страница на
купувача.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СИГУРНОСТТА

Номер на ключ

Извадете страницата от този наръчник и я запазете на сигурно място, не в
автомобила.

При продажба на автомобила, любезно Ви молим да предадете тази страница на
купувача.




	Blank Page



